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Ya rı şı” mü sa bi qə sin də ko man da 
şək lin də iş ti ra kı na şə rait ya ra-
dı lıb, on la ra hər cür kö mək lik 
gös tə ri lib. Bu, bey nəl xalq la yi hə 
olub, dün ya nın ək sər öl kə lə rin də 
real laş dı rı lır. La yi hə çər çi və sin-
də gənc lər ko man da lar şək lin-
də şəx si tə şəb büs lə ri nə əsa sən 
müx tə lif biz nes yö nüm lü la yi hə-
lər üzə rin də iş lə yir lər. Öl kə üz rə 
təş kil olu nan ya rım fi nal və fi nal 
mər hə lə lə ri ni ke çən qa lib ko-
man da dün ya ku bo ku üçün təş kil 
olu nan fi nal mər hə lə si nə və si qə 
qa za nır. Dün ya ku bo ku nu qa za-
nan la yi hə lər ma li yə ləş di ri lir və 
in ki şaf et di ri lir. Azər bay can Tibb 
Uni ver si te ti bir ne çə il dir ya rış lar-
da ko man da şək lin də iş ti rak edir 
və yax şı nə ti cə lər gös tə rib.

Tə lə bə lə ri mi zin in ki şa fı na 
şə rait ya rat maq, on la rın so sial 
və ziy yə ti ni dəs tək lə mək üçün 
Me diC lub MMM təş ki la tı ilə bir gə 
əmək daş lıq mü qa vi lə si çər çi-
və sin də Tibb Uni ver si te ti nin 26 
tə lə bə si nə 150 ma nat məb lə ğin-
də tə qaüd ödə ni lir.

Ötən il ATU-nun gənc müəl-
lim lə ri və tə lə bə lə ri ara sın da 
Azər bay can da Da ya nıq lı İn ki şaf 
Məq səd lə ri üz rə Gənc Sə fir lə-
rin ol ma sı üçün na mi zəd lər irə li 
sü rü lüb. Gənc sə fir lər Gənc lər və 
İd man Na zir li yi nin Bir ləş miş Mil-
lət lər Təş ki la tı nın İn ki şaf Proq-
ra mı (BM TIP) ilə bir gə hə ya ta 
ke çir di yi “Qlo bal si ya si mü za ki-
rə lər də gənc lə rin fəal iş ti ra kı nı 
dəs tək lə mək üçün ye ni əsas la rın 
ya ra dıl ma sı” la yi hə si çər çi və sin-
də fəaliy yət gös tə rib lər.

Mə lum ol du ğu ki mi, biz tə lə-
bə lə ri mi zin tə lim-tər bi yə si işi nə 
mə su luq. Bu müd dət ər zin də 
yu xa rı kurs tə lə bə lə ri ara sın-
da I Ma ma lıq və gi ne ko lo gi ya 
ka fed ra sı nın əmək daş la rı tə rə-
fin dən “Sağ lam hə yat və rep ro-
duk tiv sağ lam lıq” möv zu sun da 
in te rak tiv təd bir təş kil olu nub. 
Psi xiat ri ya ka fed ra sı nın tə şəb-
bü sü ilə psi xoak tiv mad də lər-
dən ası lı lı ğın il kin pro fi lak ti ka sı 
məq sə di lə müx tə lif fa kül tə lə rin 
təd ris proq ram la rı çər çi və sin də 
gənc nəs lin psi xoak tiv mad də-
lə rə qar şı mü na si bə ti nin də yiş-
mə si nə yö nəl miş maarif lən dir mə 
üsul la rı təb liğ edi lib. Bu və di gər 
təd bir lər “Nar ko tik va si tə lə rin, 
psi xot rop mad də lə rin və on la rın 
pre kur sor la rı nın qa nun suz döv-
riy yə si nə və nar ko man lı ğa qar şı 

mü ba ri zə yə dair 2019-2024-cü 
il lər üçün Döv lət Proq ra mı” və 
“Məişət zo ra kı lı ğı nın qar şı sı nın 
alın ma sı sa hə sin də bir gə Təd-
bir lər Pla nı” çər çi və sin də hə ya ta 
ke çi ri lib.

Öl kə miz də gənc lər ara sın da 
in ti har hal la rı nın art ma sı hər 
kə si na ra hat edir. Bu mə sə lə ilə 
bağ lı mü va fiq or qan lar dan da xil 
olan mək tub əsa sın da zə ru ri 

Azərbaycan Tibb Uni
versitetinin Tədris və 

təhsildə keyfiyyət təminatı 
şöbəsinin müdiri, dosent 
Samir Cavadov universi
tetdə iki yeni kafedranın 
yaradılması barədə məlumat 
verib. O, son zamanlar səhiy
yədə aparılan islahatlar 
nəticəsində əhaliyə ilkin 
səhiyyə xidmətinin təşkili 
və ilkin səhiyyə tibb xidmə
ti göstərilməsi üçün bu sahə 
üzrə mütəxəssislərə ehtiyac 
yarandığını söyləyib. 
Şöbəmüdiribildiribki, təhsil

nazirininmüvafiqəmriilətəsdiq
edilmişyeniTəhsilProqramının
peşəkompetensiyaları,proqra
mıntəlimnəticələriilkinsəhiyyə
xidmətinəuyğunhazırlanıb,peşə
profilindəməzunlarınilkinsəhiyyə
xidmətindəfəaliyyətgöstərmə
sinəzərdətutulub:“İlkinsəhiyyə
xidmətinigöstərəbilməsiüçüntə
ləbələrindahaçoxailəhəkimliyi,
ictimaisəhiyyəvətəcilitibbüzrə
praktikbacarıqlarasahibolması
vacibdir.Buməqsədlədətəcili
tibbsahəsindəyenistrukturların
yaradılmasıvəmütəxəssislərin
hazırlanmasızərurətəçevrilib”.
S.Cavadovunsözlərinəgörə,yu

xarıdaqeydolunanlaraəsasən
bazatibbtəhsilininbeynəlxalq
təcrübəyəuyğuntəkmilləşdiril
məsi,müasirləşdirilməsi,rəqabət
qabiliyyətlimütəxəssislərinhazır
lanmasınəzərəalınıb.Beləliklə,
proqramlarındünyanınqabaqcıl
alitəhsilmüəssisələrinintədris
proqramlarınauyğunlaşdırılması
məqsədilə20222023cütədris
ilindənetibarən“Təcilitibb”kafed

rasınınyaradılmasıməqsədəuyğun
hesabedilib.
Dünyadatibbtəhsilisahəsində

magistraturavədoktoranturaproq
ramlarınındamövcudolduğunuvur
ğulayanşöbəmüdiriqeydedibki,
buproqramlardanməzunolanlar
tibbuniversitetlərindəyaradılmış
Tibbtəhsilikafedralarındamütəxəs
siskimiçalışırlar:“Bununlayanaşı,
tibbtəhsilimütəxəssisləriTürkiyə
dədaxilolmaqla,birçoxölkələrdə
dövlətvəqeyrihökuməttəşkilatla
rındatibbtəhsiliiləəlaqəlitədqiqat
vətəhsilinplanlaşdırılması,idarə
edilməsivəqiymətləndirilməsində
mütəxəssisvəyakonsultantolaraq
fəaliyyətgöstərəbilirlər.
Beynəlxalqaləmdəolduğukimi,

Azərbaycandadaelmsahəsində
tibbtəhsilinininkişafınatöhfəverən,
akademiktədqiqatlaraparaninsan
gücününhazırlanmasınaehtiyac
var.Buproqramlar,eynizamanda
sağlamlıqelmlərininstomatologiya,
tibbbacısı,əczaçılıqkimisahələrin
dədətəhsilistiqamətlimütəxəssis
lərinhazırlanmasınaköməkedir”.
S.Cavadovonudadiqqətəçatdırıb

ki,tibbtəhsilimütəxəssislərininəsas
vəzifəsihəmtibb,həmdəsağlam
lıqelmlərisahəsindəbacarıqların

inkişafetdirilməsiistiqamətin
dətəhsilvermək,tədqiqatlar
aparmaq,təhsilproqramları
nınhazırlanmasıvəhəyata
keçirilməsinitəminetməkdir.
Tibbtəhsilimütəxəssislərinin
digərvəzifələriölçməqiymət
ləndirməsistemlərininəsas
larınıhazırlamaq,təhsildəvə
tədrisdəqəbulediləninnovativ
yeniliklərləprofessormüəllim
heyətinitanışetmək,profes
sormüəllimheyətininpedaqo
jipeşəkarlığınıartırmaqüçün
vaxtaşırıtəlimlərkeçirmək,ye
nipedaqojifəaliyyətəbaşlayan
təhsilverənləritədrisprosesinə
hazırlamaqdanibarətdir.
Bütün bunlar Azərbaycan

TibbUniversitetində“Tibbvə
sağlamlıqelmləritəhsili”ka
fedrasınındayaradılmasını
zərurətəçevirib.
Qeydedəkki,adlarıçəkilən

kafedralarınyaradılmasıbarə
dəməsələTədrisvətəhsildə
keyfiyyəttəminatışöbəsinin
təqdimatıiləBöyükElmiŞu
ranınmüzakirəsinəçıxarılıb.
Elmişuranınüzvlərihərikika
fedranınyaradılmasınarazılıq
veriblər.

maarif lən dir mə iş lər apa rı lıb. Bu 
ba rə də Sə hiy yə Na zir li yi nə də 
mə lu mat təq dim olu nub.

Həm çi nin “Mil li Təh sil Tex no lo-
gi ya la rı Mər kə zi” ic ti mai bir li yi-
nin “Mil li Tər bi yə Kon sep si ya sı 
- Mil li Pro fil” kon sep si ya sı haq-
qın da rəy ha zır la na raq qu ru ma 
təq dim edi lib. Təd ris Cər ra hiy-
yə Kli ni ka sın da “Hər bi şə rait də 
od lu si lah ya ra lan ma la rı və di gər 
zə də lən mə lə rə ya naş ma prin-
sip lə ri” möv zu sun da se mi na rın 
təş ki li nə eh ti yac du yu lub, bu 
haq da proq ram tər tib edi lə rək 
mə ru zə çi lər lə ra zı laş dı rı lıb.

 Siz həm də ATU İn ti zam 
Ko mis si ya sı nın səd ri si niz. 
Ko mis si ya nın fəaliy yə ti haq
da da mə lu mat ver mə yi ni zi 
is tər dik.

- Ötən il ər zin də ko mis si ya nın 
üzv lə ri və iş çi qru pun tər ki bin-
də müəy yən də yi şik lik lər edi lib. 
Bu da ko mis si ya nın öz işi ni da ha 
çe vik və da ha şəf faf ye ri nə ye tir-
mə si nə yar dım çı olub. Pan de mi-
ya ilə əla qə dar ola raq qo yu lan 

qay da la ra əməl et mək şər ti ilə, 
ko mis si ya nın 5 ic la sı ke çi ri lib. 
Bu ic las lar da mü za ki rə olu nan 
mə sə lə lər lə bağ lı tə rə fi miz dən 
müəy yən təd bir lər gö rü lüb. 
Nə ti cə eti ba rı ilə, il ər zin də 
12 nə fə rə xə bər dar lıq edi lib, 
4 nə fə rə töh mət, 2 nə fə rin isə 
işi nə xi tam ve ri lib. 

Pan de mi ya ilə əla qə dar ola raq 
ötən ilin əv və lin də müəy yən-
ləş di ril miş qay da la ra uy ğun 
ola raq iş çi sa yı 50 %-ə en di ri lib, 
ya şı 65-dən yu xa rı müəl lim lə-
rin fəaliy yə ti müəy yən qə dər 
da yan dı rı lıb, tə lə bə lər on layn 
təh si lə ke çi ri lib. La kin ye ni dərs 
ilin dən eti ba rən bu qa da ğa lar 
ara dan qal dı rıl dı ğı üçün, sa ni-
tar-gi gi ye nik qay da la ra əməl 
et mək şər ti ilə Tibb Uni ver si te ti 
də əv vəl ki re jim də fəaliy yə ti-
ni bər pa edib. Odur ki, ne qa tiv 
hal la rın qar şı sı nı al maq məq sə-
di ilə uni ver si te ti mi zin in ti zam 
ko mis si ya sı da ha ak tiv iş re ji mi-
nə ke çib.

u ATU-nun Tərbiyə iş-
ləri üzrə prorektoru, 
dosent Zülfüqar Musa-
bəyov yola saldığımız 
2021-ci ilin yekunları 
barədə fikirlərini açıq-
layıb və prorektorluğun 
bu müddət ərzində gör-
düyü işlərlə bağlı sual-
larımızı cavablandırıb: 

- Hər şey dən ön cə qeyd edim 
ki, 2021-ci il Azər bay can üçün 
zə fər ili, ye ni dən qur ma döv-
rü ol du. Və tən mü ha ri bə sin də 
qa zan dı ğı mız şə rəf li qə lə bə ilə 
ya na şı, CO VID-19 cəb hə sin də 
mü ha ri bə da vam et di. İlin əv-
və lin də bü tün öl kə miz də ağır 
ka ran tin re ji mi tət biq olun du. 
Be lə olan və ziy yət də öl kə üz rə 
təh sil pro se si on layn və dis tant 
for ma da hə ya ta ke çi ril di. He sab 
edi rəm ki, bu ağır sı naq dan 
Azər bay can Tibb Uni ver si te-
ti üzüağ və da ha az it ki lər lə 
çıx ma ğı ba car dı. Təh sil pro se si 
da vam et di, bu ra xı lış im ta han la-
rı ka ran tin re ji mi nin tə ləb lə ri nə 
uy ğun şə kil də təş kil olun du. 
Elə cə də, tə lə bə lə ri mi zin is tək-
lə ri nə əsa sən, təd ris pro se sin də 
bir çox ye ni lik lər tət biq edil di.

Bu müd dət ər zin də pro rek tor 
və zi fə si nin öh də lik lə ri nə əsa-
sən, Sə hiy yə və Təh sil na zir lik-
lə ri, bir çox döv lət qu rum la rı və 
müx tə lif təş ki lat lar dan ATU-ya 
da xil olan mü ra ciət lər, sor ğu lar 
ca vab lan dı rı lıb. Bu mək tub la rın 
ha mı sı nə zər dən ke çi ri lib, qal dı-
rı lan mə sə lə lər lə bağ lı təd bir lər 
gö rü lüb.

Gö rü lən iş lər dən bə zi lə ri ni 
vur ğu la maq is tə yi rəm. Diq qə ti-
ni zə çat dı rım ki, “Açıq hö ku mə-
tin təş vi qi nə dair 2020-2022-ci 
il lər üçün Mil li Fəaliy yət Pla-
nı”nın ic ra sı ilə bağ lı mə lu mat-
la rı, “Kor rup si ya ya qar şı mü ba-
ri zə nin güc lən di ril mə si üz rə 
2021-2025-ci il lər üçün Mil li 
Fəaliy yət Pla nı”na dair tək lif lə ri 
ha zır la yıb mü va fiq qu rum la ra 
təq dim et mi şik. Hə min tək lif lər 
ara sın da ali təh sil müəs si sə-
lə rin də təd ris proq ram la rı na 
kor rup si ya ya qar şı mü ba ri zə ilə 
bağ lı möv zu la rın sa lın ma sı da 
var.

O cüm lə dən, bu müd dət ər-
zin də CO VID-19 vi ru su na qar şı 
apa rı lan pro fi lak tik pey vənd 
iş lə ri ilə əla qə dar mə lu mat lar 
mü tə ma di ola raq aidiy yə ti or-
qan la ra təq dim olu nub.

“Azər bay can gənc li yi 2017-
2021-ci il lər də” döv lət proq-
ra mı nın hə ya ta ke çi ril mə si ilə 
bağ lı ATU-da ilin ilk ya rı sın da 
təş kil edil miş təd bir lər haq qın-
da mə lu mat ha zır la nıb.

- Zül fü qar müəl lim, gənc lə-
rin həm yük sək sə viy yə li təh sil 
al ma sı, həm də hər tə rəf li in ki-
şa fı üçün uni ver si te ti miz də ya-
ra dıl mış şə raiti ne cə qiy mət lən-
di rir si niz?

- Uni ver si te ti mi zin əsas kon-
tin gen ti gənc lər dir. Ona gö rə 
də bu is ti qa mət də iş lə ri daim 
diq qət də sax la yı rıq. Ötən ilin 
ap re lin də Gənc lər və İd man 
Na zir li yi nin təş kil et di yi “Tə lə-
bə ba ha rı” XV Ümum res pub li ka 
tə lə bə ya ra dı cı lıq fes ti va lın da 
iş ti rak et mək üçün ATU-nun 
is te dad lı tə lə bə lə ri se çi lə rək 
na mi zəd lik lə ri təq dim olu nub. 
Bun dan əla və, tə lə bə lə ri mi-
zin “Enac tus Azər bay can Mil li 

Universitetimiz 2021-ci ilin 
sınaqlarından uğurla çıxmağı bacarıb
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ATU-da Re zi den tu ra və ma gist ra-
tu ra şö bə si nin tə şəb bü sü ilə re zi-
dent lər uçün sil si lə mü ha zi rə lə rə 
start ve ri lib. İlk mər hə lə də həf tə də 
bir də fə ol maq la nə zə ri fən lər - in san 
ana to mi ya sı, pa to lo ji fi ziolo gi ya, kli-
nik biokim ya və tib bi sta tis ti ka üz rə 
mü ha zi rə lə rin apa rıl ma sı nə zər də 
tu tu lub. 

Rezidentura və magistratura şöbəsi-
nin müdiri, professor Məlahət Sultanova 
bu mühazirələrin baza təhsili çərçivə-
sində qazanılan biliklərin daha da möh-
kəmləndirilməsi baxımından çox faydalı 
olacağını vurğulayb. O qeyd edib ki, re-
zidentlər xüsusi seçilmiş mövzulara dair 
peşəkar mütəxəssislərin apardığı mü-
hazirələrdən bəhrələnərək, klinik mü-
şahidələr zamanı rastlaşdıqları müxtəlif 
situasiyaları daha düzgün qiymətləndirə 
biləcəklər. Şöbə müdiri ikinci mərhələdə 
klinik fənlər üzrə mühazirələr oxunaca-
ğını və bu mühazirələrə xarici ekspert-
lərin də dəvət olunacağını deyib.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80-ə 
yaxın universitetlə müqavilə bağladığını 
xatırladan professor M.Sultanova bildi-
rib ki, rezidentələrimiz müqavilə çərçi-
vəsində həmin universitetlərdə 3 ay və 
daha artıq müddətdə rotasiya keçmək 
hüququna malikdir. O, gənc mütəxəs-

sisləri rezidentura təhsilinin 
təkmilləşdirilməsi üçün uni-
versitetdə yaradılan şəraitdən 
yararlanmağa, istənilən prob-
lemlə bağlı şöbəyə müraciət 
etməyə çağırıb.

Daha sonra İnsan anato-
miyası və tibbi terminologi-
ya kafedrasının professoru 
Ağasəmid İsayevin “Limfa 
sisteminin anatomiyası” möv-
zusunda mühazirəsi dinləni-
lib.

Mövzunun şərhinə keçməz-
dən öncə bu cür mühazirələ-

rin bütün rezidentlər üçün böyük əhə-
miyyət daşıdığını söyləyən professor 
bildirib ki, onlar indiyədək anatomiya-
dan müəyyən biliklər əldə ediblər. Bu 
gün isə artıq klinik təbabətlə məşğul-
durlar. Güclü nəzəri bazanın olmaması 
onların praktik fəaliyyətinə mənfi təsir 
göstərə bilər. Bunu nəzərə alan univer-
sitet rəhbərliyi belə qərara gəlib ki, gənc 
həkimlərimizə və rezidentlərimizə ay-
rı-ayrı mövzularda təkrar xarakterli mü-
hazirələr oxunsun. Nəticədə rezidentlər 
vaxtilə öyrəndikləri nəzəri məlumatları 
bir daha yadlarına salaraq, gündəlik 

fəaliyyətdə tətbiq etmək imkanı qaza-
nırlar.

A.İsayevin sözlərinə görə, ilk müha-
zirənin limfa sisteminə həsr olunması da 
təsadüfi deyil: “Hal-hazırda limfalogiya 
və immunologiya çox böyük əhəmiyyətə 
malik sahələrdir. Son iki ildə iradəmiz-
dən asılı olmayaraq həyatımıza nüfuz 
edən pandemiya bir daha göstərdi ki, 
bütün xəstəliklərin qarşısının alınma-
sında immun sisteminin əvəzolunmaz 
rolu var. Ona görə də ilk mühazirəmizi 
limfa sisteminə həsr etdik. Düşünürük 
ki, limfalogiyanın və onunla bağlı olan 
immun orqanlarının öyrənilməsi olduqca 
zəruridir”.

Professor A.İsayev növbəti həftələrdə 
kafedranın təcrübəli professorları və do-
sentləri tərəfindən ürək-damar, mərkəzi 
sinir və digər sistemlər, duyğu orqanları 
haqqında maraqlı mühazirələrin oxuna-
cağını diqqətə çatdırıb.

Mühazirədə universitet klinikalarının 
və ayrı-ayrı kafedraların rezidentləri, İn-
san anatomiyası və tibbi terminologiya 
kafedrasının əməkdaşları və rezidentlər 
üzrə koordinator, assistent Namiq Xəli-
lov iştirak ediblər.

Rezidentlər uçün silsilə Rezidentlər uçün silsilə 
mühazirələrə start verilibmühazirələrə start verilib

Ümumdünya Səhiyyə Təşki-
latının (ÜST) ekspertlər qrupu 
COVID-19-a yoluxan pasiyent-
lərin müalicəsi üçün iki yeni 
preparat tövsiyə edib. AZƏR-
TAC xəbər verir ki, bu barə-
də təşkilatın press-relizində 
deyilir.

Revmatoidartritinmüalicəsin
dədətətbiqedilən“EliLillyand
Company”şirkətinin“olumiant”adlı
Baritsitinibpreparatıvə“GlaxoS
mithKlineXevudy”BöyükBritani
yaəczaçılıqşirkətininmonoklonal

anticisimlərəsasındahazırlanan
Sotrovimabvasitəsibütündünya
daxəstəliyinyenihallarınınartımı
iləəlaqədarolaraqCOVID19un
müalicəsiüçünÜSTekspertləri
tərəfindəndəstəklənib.Təşkilat
daqeydediblərki,sürətləyayılan
“omikron” ştamı koronavirusun
müalicəsininəksərtəsirediciva

riantlarınıneffektivliyiniazaldırvə
yenihəllyollarınıtələbedir.
ÜSTekspertlərixəstəliyinağır

formasını keçirən pasiyentlərə
Baritsitinibpreparatınınkortikos
teroidlərləbirgətətbiqedilməsini

təkidlətövsiyəedib.Xəstəliyin
ortavəağırformasınıkeçirən4
mindənçoxpasiyentiniştiraket
diyitədqiqatlarınyeniməlumatla
rınaəsaslanannəticələrgöstərir
ki,preparatyantəsirləriartırma
danxəstəliyinağırformasınıke
çirənpasiyentlərdəsağqalmaq
göstəricilərini yaxşılaşdıra və
ağciyərinsünihavalandırması
üçünaparatınistifadəedilməsinə
ehtiyacıazaldabilər.Baritsitinib
artritin müalicəsində istifadə
ediləndərmanlarkimitəsiredir,
busəbəbdənÜSTdəqiqləşdirib
ki,preparatınanaloqlarınıneyni
əlçatanlığıtəqdirdəqiymətindən,
əlçatanlığındanvəkliniktəcrübə
dənirəligələrəkbiriniseçmək
lazımdır.
ÜSTekspertləri,həmçininşərti

olaraqxəstəliyinyüngülformasını
keçirənpasiyentlərəSotrovimab
preparatınıntətbiqinitövsiyəedir.
Bununlabelə,təşkilatda“omik
ron”dadaxilolmaqla,xəstəliyin
yeniştamlarınaqarşıorqanizmin
təbiimüdafiəsini imitasiyaedən
laboratoriyabirləşmələriolanmo
noklonalanticisimlərləmüalicənin
qeyrimüəyyəneffektivliyiniartıq
qeydediblər.

Yanvarın 14-də Azərbay-
canda 28 min 613 nəfər 
yeni növ koronavirus (CO-
VID-19) infeksiyası əley-
hinə vaksinasiya olunub.
Nazirlər Kabineti yanında

OperativQərargahdanbildirilib
ki,günərzindəbirincimərhələ
üzrəvaksinasiyaolunanların
sayı2min702,ikincimərhələ
üzrəvaksinasiyaolunanların
sayı2min939nəfər,“buster”
doza iləpeyvəndolunanların
sayıisə22min972nəfərtəşkil
edib.
Azərbaycandabugünəqə

dərvurulanvaksinlərinümumi
sayı11milyon621min120,
birincimərhələüzrəpeyvənd
olunanlarınümumisayı5mil
yon195min727, ikincimər
hələüzrəvaksinasiyaedilən
lərinsayı4milyon709min352
nəfər, “buster”doza iləpey
vəndolunanlarınsayı1milyon
716min41nəfərtəşkiledir.
Yeninövkoronavirus infek

siyasınasonsutkada653yo
luxma faktı qeydə alınıb,

488nəfərmüalicəolunaraq
sağalıb.OperativQərargahdan
verilənməlumatagörə,ana
liznümunələrimüsbətçıxan
7nəfərvəfatedib.
İndiyədək ölkədə ümumi

likdə 624 min 208 nəfərin
koronavirusinfeksiyasınayo
luxmasıfaktımüəyyənedilib,
onlardan607min885nəfər
müalicə olunaraq sağalıb,
8min497nəfər vəfatedib.
Aktiv xəstə sayı 7min 826
nəfərdir.
Sonsutkadayeniyoluxma

hallarınınmüəyyənləşdirilmə
si iləəlaqədar8min275,bu
günə qədər isə ümumilikdə
5milyon987min10testicra
olunub.

ÜST koronavirusun müalicəsi üçün 
iki yeni preparat tövsiyə edib

Bir gündə COVID-19 əleyhinə 
29 min doza peyvənd vurulub

Professor Məlahət Sultanova: Klinik fənlər üzrə mühazirələrə xarici ekspertlər də dəvət olunacaqProfessor Məlahət Sultanova: Klinik fənlər üzrə mühazirələrə xarici ekspertlər də dəvət olunacaq

Qış imtahan sessiyasının başlanması ilə əlaqə-
dar olaraq Azərbaycan Tibb Universitetində 
İmtahan Nəzarət Qrupu üzvlərinin iştirakı ilə 
iclas keçirilib. İclası universitetin Tədris və müa-
licə işlər üzrə prorektoru, professor Sabir Əliyev 
açıb. 
Professor universitetin keçiriləcək imtahan-

lara tam hazır vəziyyətdə olmasına diqqət 
çəkib. Bildirib ki, bu məsələdə əsas məsuliyyət 
imtahan nəzarətçilərinin üzərinə düşür. Bu 
səbəbdən nəzarətçiləri imtahan prosesi zamanı 
intizamlı və məsuliyyətli olmağa səsləyib, aşkar 
olunacaq hər hansı pozuntularla bağlı tədbir 
görmələrini tapşırıb. 
Dekan və dekan müavinlərinin də iştirak etdiyi 

bu tədbirdə Əczaçılıq fakültəsinin dekanı, do-
sent Kamandar Yaqubov, İmtahan Mərkəzinin 
müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ülkər 
Cəfərova da fikirlərini səsləndiriblər. Onlar da 
öz çıxışlarında universitetin texniki-təchizat 
baxımından imtahanlara tam çəkildə hazır 
olduğunu bildirib, nəzarətçilərin məsuliyyətin-
dən danışıblar.
Nəzarət Qrupunun rəhbəri Pəri İsaqova isə öz 

çıxışında universitetin reytinqinin yüksəlməsin-
də imt ahanların şəffaf keçirilməsinin oynadığı 
rolu vurğulayıb. Bu baxımdan nəzarətçilərin 
üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü, bunu 
onların hər birinin yaxşı dərk etdiyini bildirib. 
P.İsaqova İmtahan Nəzarət Qrupunun hər bir 
üzvünün imtahan prosesinə nəzarət etmək 
üçün tam şəkildə hazır olduğunu, onların üzər-
lərinə düşən öhdəlikləri yaxşı bildiklərini və 
layiqincə yerinə yetirəcəklərini nəzərə çatdırıb.

Qış imtahan sessiyasına 
hazırlıqla bağlı iclas keçirilib
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- İsmayıl müəllim, biostatistika 
elmi insanlara o qədər də tanış 
deyil. İstərdik, əvvəlcə bu elmin 
tarixi barədə məlumat verəsiniz.
Biostatistikaelminin tarixini

şərtiolaraqbirneçədövrəböl
məkolar:XVIIəsr(təsviridövr),
XIXəsrinIyarısı(elmianlamdöv
rü),XIXəsrinIIyarısı(formalistik
dövr),XXəsrinəvvəlləri (rasio
nalistikdövr),dahasonraklassik
dövrvəmüasir,yənitətbiqidövr.
Öncəqeydedimki,statistika

bütün təbiətelmlərində istifadə
olunabilənuniversalqanunlardan
ibarətdir.Bütüntəbiətelmlərində
alınmışnəticələrindürüstlüyünu
isbatetməküçünriyaziüsullar
danistifadəolunur.Digərelmlərə
nisbətən yaşının az olmasına
baxmayaraq, biostatistika çox
genişspektrlibirelmsahəsidir
vəhaqqındakifayətqədərfunda
mentalkitablarmövcuddur.

- Bu elmin tibb sahəsi üçün 
nə kimi əhəmiyyəti var?
Müasirelmitexniki tərəqqi

təbiətelmlərisahəsindəçalışan
bütünmütəxəssislərinqarşısı
nayeni tələblərqoyur.Hərbir
ixtisas sahibi öz sahəsini də

rindənbilməkləyanaşı,həmdə
ətrafındabaşverənhadisələri
öyrənməlivəaşkaretdiyiqanu
nauyğunluqlarıninsanlarınrifahı
naminəistifadəsinəşəraityarat
malıdır.Bubaxımdantibbvəbi
ologiyasahəsindəçalışanların
üzərinədahaböyükməsuliyyət
düşür.
Biostatistikamüayinəvəya

müşahidələr nəticəsində əldə
edilmiş kəmiyyət və keyfiyyət
göstəricilərinin riyazistatistik
analizi nəticəsində öyrənilən
tibbivəbiolojiobyektin(prose
sin)yenixüsusiyyətlərininaşka
raçıxarılmasınaxidmətedənbir
elmsahəsidir.Tibbivəyabioloji
obyektlərinöyrənilməsiəsasən
müşahidəvəmüayinələrəəsas
lanır.Müşahidəvəmüayinələr

əsasındaəldəedilənməlumat
larfaktlardanibarətolur.Amma
bufaktlarhələelmdeməkdeyil.
Toplanmış faktların analizi bu
məlumatlarısistemləşdirməyə,
qiymətləndirməyəvəelminəti
cələrinəldəolunmasınakömək
edir.Alınmış faktlarınstatistik
dürüstlüklə müşayiət olunan
fraqmentlərielminəticəkimiqə
bulediləbilər.

- Biostatistikanı təbiət elm-
lərindən fərqləndirən hansı 
cəhətlər var?
 Dəqiq təbiət elmlərindən

fərqliolaraq,biologiyavə tibb
sahəsində riyazistatistik qa
nunların istifadəsindəobyektlə
rintəbiidəyişkənliklərininnəzərə
alınmasıbiostatistikanınspesi
fikliyinişərtləndirir.Biostatistika

ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi
statistikanınfundamentalqanun
larınaəsaslansada,məhzriya
ziyyatındeyil, biologiyanınbir
sahəsikimiqəbuledilib.Çünki
yaşadığımızdövrdəfərdikompü
terlərin,müasirproqramtəmina
tınınyaranmasınəticəsindətək
cəriyaziyyatçılardeyil,digərləri
kimitibbvəbiologiyasahəsində
çalışantədqiqatçılardastatistik
metodlardanöztədqiqatlarında
genişistifadəimkanlarınamalik
dir.Buradabütünhesablamaları
kompüteraparırvə tədqiqatçı
yasonnəticənitəqdimedir.Tə
dqiqatçıyaancaqstatistiknəticə
niqiymətləndirməkqalır.

- Bu elm artıq müstəqil fənn 
kimi bu ildən etibarən ATU-
da tədris olunmağa başlayıb. 
Tələbələrin biostatistikanı mə-
nimsəməsində qarşıya hansı 
məqsəd qoyulub?
Bəli,buildənbaşlayaraqTibb

Universitetininbütüntələbələri
üçünbufənnintədrisinəzərdə
tutulub.Fənnimənimsədikdən
sonra tələbələr müşahidə və
müayinələrnəticəsindəalınmış
göstəricilərüzərindəkəmiyyət
vəkeyfiyyətanaliziaparmağı,
statistikhipotezləriqəbulvəya
inkaretməyi,statistikanaliznəti
cəsindəöyrənilənobyektidəyər
ləndirməyibacarmalıdır.Müşa
hidələriməəsasəndeyəbilərəm
ki,tələbələrbufənnəçoxmaraq

göstərirlər.Bəzəndərsdəvax
tınnecəkeçdiyinihissetmirəm.
Çünkibufənnpraktikistifadədə
ixtisassahibindəndərinriyazibi
liklərinolmasını tələbetmir.Bu
baxımdanbiostatistikanıntədris
proqramıuniversitetimizintələ
bələri tərəfindənyaxşımənim
sənilir.Digər tərəfdən,müasir
texnologiyalarəldəedilmişinfor
masiyanınistifadədairəsininge
nişlənməsindəböyükroloynayır.

- Bu elm sahəsinə dair Azər-
baycan dilində dərs vəsaitlə-
ri varmı, tələbələrimiz hansı 
mənbələrdən istifadə edir?
Təəssüfki,hələözdilimizdə

beləkitablaryoxdur.Mənmüha
zirələrimihazırladığımmüxtəlif
üsullarlavəkompütervasitəsilə
tələbələrəçatdırıram.Busahə
üzrə dərs vəsaitinə gəldikdə
isə, “Biostatistika”adlıkitabım
deməkolarki,çapahazırdı.Bir
sıratexnikiməsələləryekunlaş
dıqdansonrayaxınzamanlarda
işıqüzügörəcək.Ümumiyyətlə,
deməkistərdimki, tələbə,rezi
dentvəyaxuddahərhansıbir
tədqiqatçıbuelmidərindənmə
nimsəməlidir.Onlarıngələcək
dəçalışdığısahəüzrəözbaca
rıqlarındandüzgünistifadəedə
bilməsiüçünbuelmiöyrənməsi
mütləqlazımdır.Çünkibunubiz
dən yaşadığımız zaman tələb
edir.

M.ƏLƏKBƏRLİ

Yeni fənnin tədrisi maraqla qarşılanıb
İsmayıl Qafarov: Tələbə, rezident və ya tədqiqatçıların biostatistika elmini 
dərindən mənimsəməsi zamanın tələbidir

Müsahibimiz çoxlarımız 
üçün yeni olan maraqlı bir 
elm sahəsi ilə məşğuldur. 
ATU-nun Tibbi və bioloji 
fizika kafedrasının dosenti 
İsmayıl Qafarov öz işgüzar-
lığı, bacarığı və peşəsinə 
bağlılığı ilə seçilir. Onun 
biostatistika ilə bağlı fikir-
lərini təqdim edirik.

tərəfindən sertifikatlar
təqdim olunub. Onlar
Master EKG kursuna
qatılmaqhüququqaza
nıblar.75faizdənaşağı
nəticəgöstərənlərə“iş
tirak sertifikatı” verilib.
Bütüniştirakçılarvideo
kursaistinadənhazırlan
mışelektron“Dr.Restart
EKGtəkrarkitabçası”nı
əldəediblər.
Qeydedəkki,iştirakçılarınəksəriy

yətikursunformatıvəməzmunundan
razıqalıb.Yüksəkbal toplayanLalə
Ayvazovadaonlardanbiridir.Onun
dediyinəgörə,kurssadə,aydındil
ləizaholunub, informatividi:“Təməl
EKQnibəlkədəheçbirkitabdanbelə
asanşəkildəöyrənməkmümkünol

mazdı”.
KursuyüksəkdəyərləndirənL.Ay

vazovagələcəkdəklinikEKQyədair
dəkursların təşkilolunmasını təklif
edir.
Məlumat üçün deyək ki, “Təməl

EKGkursu” layihəsinəyenidənstart
verilib. Qoşulmaq istəyənlər ATU
THİKiləəlaqəsaxlayabilərlər.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tələ
bə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin (ATU 
THİK) təşkilatçılığı, Elm və təhsil depar
tamentinin dəstəyi ilə ötən il noyabrın 
20də başlanan “Təməl EKG sertifikasiya 
videokursu” layihəsi dekabrın sonların
da başa çatıb. Kursda 80dən çox həkim, 
rezident, tibb tələbələri iştirak edib.  
OnlarbulayihəvasitəsiləEKQnivə

xəstələrəilkindiaqnozqoymaqbaca
rıqlarınımənimsəyiblər.Kursunsonun
daiştirakçılarimtahanverib.75faizvə
yuxarınəticəgöstərənlərəATUTHİK

Universitetimizdə fərqli layihə həyata 
keçirilib

Konfransda Zərifə Əliyeva
adınaMilliOftalmologiyaMərkə
zinin,MərkəziHərbiHospitalın
Oftalmologiyaşöbəsinin,Azər
baycanTibbUniversitetininTəd
risCərrahiyyəKlinikasınınOf
talmologiyaşöbəsininrəhbərləri
vəəməkdaşları iştirakediblər.
TədrisCərrahiyyəKlinikasının
Oftalmologiyaşöbəsininmüdi
riQurbanİsmayılov“44günlük
müharibəvəTədrisCərrahiyyə
Klinikası”mövzusundaməruzə

Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyəti (AOC) 44 günlük Vətən müharibəsinə həsr olunmuş 
“Müharibə zamanı görmə orqanının zədələnmələri və xüsusiyyətləri” mövzusunda onlayn 
elmi konfrans təşkil edib. Konfransda AOC İdarə Heyətinin üzvləri, oftalmologiya sahəsin
də yüksək nailiyyətlər əldə edən türkdilli ölkələrin peşəkar mütəxəssis və alimləri iştirak 
ediblər.  

Qurban İsmayılov: “44 günlük müharibə və 
Tədris Cərrahiyyə Klinikası”

“Şöbəmizə gün ərzində orta 
hesabla 10-20 arası xəstə mü-
raciət edir. Onlar təcili yardım 
otağına qəbul olunduqdan 
sonra təzyiqləri ölçülür, nəbzi, 
saturasiyası yoxlanılır, lazım 
gələrsə, oksigenasiya olunur, 
damar yolu açılır, yerindəcə 
digər tibbi yardımlar göstərilir. 
Xəstənin vəziyyəti stabilləşdi-
rilir, diaqnoz qoyulur, ehtiyacı 
olanlar stasionar, olmayanlar 
isə ambulator qaydada müali-
cəyə yönləndirilir”. 
Busözləribizimləsöhbətində

AzərbaycanTibbUniversitetinin
TədrisCərrahiyyəKlinikasının
Qəbulvətəciliyardımşöbəsinin
müdiri,tibbüzrəfəlsəfədoktoru
ƏmrahƏhmədovbildirdi.Dediyinə
görə,rəhbərliketdiyişöbəyəcərrahi
profillixəstələrmüraciətedir.Tibbi
heyətisəhərgün24saatxəstələrin
xidmətindədayanır.
Şöbəmüdirininsözlərinəgörə,

pandemiyanınkəskindövründə
onlarındafəaliyyətiməhdudlaşdı
rılıbmış.Ammaartıqbiriləyaxındır
ki,Qəbulvətəciliyardımşöbəsi
fəaliyyətinibərpaedib.Bumüddət
ərzində,yəniötənilinfevra
lındanbuilinyanvarınadək
şöbəyə5012müraciət
olunub.Onlardan592nə
ambulans,55nəisəgündüz
stasionarxidmətigöstərilib.
Ə.Əhmədovölkəmizinhər

yerindən,ucqarrayonlardan
daşöbəyəmüraciətlərolun
duğunuqeydetdi.Onların
arasındakardiolojixəstələrin

üstünlüktəşkiletdiyini,stendlərqo
yulduğunu,açıqürəkəməliyyatları
aparıldığınıdiqqətəçatdırdı.
TCKdaolduğumuzzaman

şöbəyəyeniqəbuledilmişxəstənin
müayinəolunduğunugördük.Ə.Əh
mədovhəminxəstəyəstenokardiya
diaqnozuqoyulduğunu,onailkin
tibbiyardımgöstərildiyinibildirdi.
Əlavəetdiki,vəziyyətistabilləşdik
dənsonraxəstəevəburaxılacaq.

Qəbul və təcili yardım şöbəsi 24 saat 
xəstələrin xidmətindədir

“Təməl EKQ-ni bəlkə də 
heç bir kitabdan belə asan 
şəkildə öyrənmək mümkün 
olmazdı”

edib.Onunmüharibəzamanı
CərrahiyyəKlinikasınınfəaliy
yəti,həkimlərinhəmindövrdəki
fədakarlığı,yaralılaragöstərilən
tibbixidmətləbağlıgenişməz
munluçıxışıiştirakçılartərəfin
dənmaraqlaqarşılanıb.
Q.İsmayılov çıxışı zamanı

ATUnunadıçəkilənklinikasına
458yaralınınmüraciətetdiyini,
onlardan4nünşəhidolduğu
nu,118ningözündənəməliyyat
edildiyinibildirib.67nəfərəisə
ambulatortibbixidmətgöstəri
lib.Ohazırdadabəzixəstələr
üzərində təkrar rekonstruktiv
cərrahiəməliyyatlarınicraolun
duğunuqeydedib.
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Son aylar uşaqlar arasında kəskin vi-
rus infeksiyası yayılıb. Əsas əlamətləri 
quru öskürək, yüksək hərarət, halsızlıq 
olan bu xəstəlik bəzən bir həftəyə qədər 
uzanır və uşaqları əldən salır. Mütəxəs-
sislər bağça və məktəbyaşlı uşaqlar 
arasında geniş yayılan bu xəstəliyin 
kəskin respirator virus infeksiyası ol-
duğunu deyirlər. 
AzərbaycanTibbUniversitetininІІUşaq

xəstəliklərikafedrasınınmüdirəvəzi,profes
sorNailəSultanovamüşahidəedilənxəstəliyi
mövsümiqripkimixarakterizəedir.Onun
sözlərinəgörə,davamlıistihavadansonra
temperaturunsoyumasıuşaqlararasında
mövsümixarakterdaşıyaninfeksiyalarınya
yılmasınaşəraityaradır.Odurki,payızvəqış
aylarındauşaqlararasındamüşahidəolunan
xəstəlikdahaçoxmövsümiqripdir.Buqripin
yayılmasınasoyuqhavalarlayanaşı,həm
dəuşaqlarınbirbiriilədahaçoxünsiyyətdə
olduğuməktəbvəbağçalarınyenidənişə
başlamasışəraityaradır:“Məhzbunagörə
dəvirusinfeksiyalarınadahaçoxməktəbəqə
dərvəməktəbyaşlıuşaqlararasındarast
gəlinir.Buinfeksiyalarınyayılmasınaəsas
səbəbkollektivyerlərdəqripitörədənadeno,
rino,rota,paraqripkimiyüzlərləvirusların
olmasıdır.Qripviruslarıhəryaşqrupundan
olanuşaqlardarastgəlinənvəağırfəsadlarla
nəticələnənxəstəliklərəaidedilir”.
ProfessorN.Sultanovabildirirki,uşaqlar

arasındaqripəyoluxmariskiböyüklərənis
bətdədahaçoxdur.Çünkiuşaqorqanizminin
dahahəsasolması,immunsisteminintam
formalaşmaması,böyüməvəinkişafproses
lərinindavamlıgetməsi,sürətlimaddələrmü
badiləsi,orqanvətoxumalarınqantəchizatı
iləzənginliyiviruslarınvəbakteriyalarıninki
şafınıstimullaşdırır,xəstələnməriskiniartırır.
Mütəxəssisin sözlərinə görə, uşaqlar

damövsümüqriplərinümumioxşarkliniki
əlamətləri iləyanaşı,törədicilərindənasılı
olaraqfərdixüsusiyyətləridəvar:“Beləki,
ümumiqripsimptomlarıiləyanaşı,rotavi
rustörədicisiqusmavəishalla,adenovirus
zamanıkonyuktivit,rinovirustonzilit,sinusit
kimiəlamətlərlədəözlərinibüruzəverir.Qrip

ilknövbədəağırlaşmalarıilətəhlükəlidir.Bu
ağırlaşmalarsırasınapnevmoniya,meningit
vəensefalit,miozit,otit,rinit,sinusitvəbronxit
aiddir.Premorbitfonuolan(raxit,hipotrafi
ya,anemiyavəs.)erkənyaşlıuşaqlardavə
xronikixəstəlikləri(bronxialastma,revmatik
qızdırma,ürəkdamarxəstəliklərivəs.)olan
uşaqlardaqripinfəsadlaşmasıerkənmü
şahidəedilərəkdahatezzamandakəskin
ağırlaşmalarlanəticələnəbilər”.

Xəstə uşaqlar məktəbə, bağçaya 
göndərilməməlidir

N.Sultanovabildirirki,qripiözaxarınabu
raxmaq,evdəmüalicəetməkvəələlxüsus
da,xəstəliyinözözünəkeçməsinigözləmək
olmaz.Buməsələdəənböyükməsuliyyət
valideynlərinüzərinədüşür.Hərbirvalideyn
uşaqlardaqripinəlamətlərinigörməli,hansı
həkiməmüraciətetməyivəprofilaktiktəd
birləribilməlidir.Valideynlərlədaimiolaraq
maarifləndirməişiaparılmalı,uşaqlarfəslə

uyğunolaraqgeyindirilməli,onlaravitamin
lərləzənginkeyfiyyətliqidalarverilməli,gi
giyenikqaydalarariayətetmələribaşasalın
malıdır.Tətbiqolunanmüalicəpatogenetik
vəsimptomatikolmalıdır.Medikamentoz
müalicəmütləqhəkimingöstərişinəuyğun

aparılmalıdır.Özünümüalicəağırfəsadlara
yolaçabilər.
Viruslaəlaqənitamamiləkəsməyinmüm

künsüzolduğunubildirənhəkimməsləhət
görürki, insanlarınçoxolduğuyerlərdən
uzaqduraq.Çünkivirusinfeksiyasıbiryerə
düşdüyüzamansürətləyayılır:“Mümkünqə
dərçalışmaqlazımdırki,xəstələnənuşaqlar
məktəbə,bağçayagöndərilməsin.Profilaktik
tədbirlərkimiuşağıntəcridolunmasıyoluxma
ehtimalınınazaldılmasınasəbəbolabilər.
Buzamanmümkünqədəruşaqlarınimmun
sistemininmöhkəmlənməsinə,xüsusəndə
qidalanmasınafikirverilməlidir”.
Qripzamanıəlavəqoruyucutədbirlərə

ehtiyacvar.Burayavirusunhavadakıkon
sentrasiyasınıazaltmaqməqsədiləotağın
havalandırılması,əllərinteztezyuyulması
(təkcəyeməkdənəvvəlyox),antiseptikyu
yucuvasitələrləotaqlarınmüntəzəmtəmiz
lənməsiaiddir.
Bəsqripinprofilaktikasındapeyvəndləmə

hansıyeritutur?ATUnunprofessorudeyir
ki,buçoxönəmlidir.Qripəqarşıimmunizasi
yaprosesimövsümiqripbaşlamazdanəvvəl
aparılmalıdır.Buhaldaxəstəliyinepidemik
yayılmadövrünəqədərinsanlardaimmun
cavabformalaşır.Çünkivaksinvurulmuş
şəxsinbədənindəanticismlər1215gündən
sonraaşkarlanır.
“Qripvirusupraktikolaraqhərilmutasiya

etdiyiüçünonaqarşıdayanıqlı immunitet
yaratmaqmümkündeyil.Məsələn,əgəruşaq
carimövsümdəqripəyoluxubsa,buodemək
deyilki,virusunbaşqaştammıiləqarşılaş
sa,vəziyyətbirdətəkrarlanmayacaq.Ona
görədəqripəleyhinəpeyvəndləmənihəril
arapmaqlazımgəlir.Hərmövsümüçünqrip
peyvəndiistehsalolunur,bunlaraÜmum
dünyaSəhiyyəTəşkilatı(ÜSM)tərəfindən
proqnozlaşdırılanqripviruslarının(ənazı
3)faktikiştammlarıdaxildir”,N.Sultanova
deyir.

Allergik insanlar virus 
infeksiyalarına meyillidir

Həkimbildirirki,mövsümdəyişikliyiuşaq
lardahəmdəallergikfəsadlarüçüntrigger
faktoruolaraqxəstəliklərinkəskinləşməsinə
təkanverir.Beləki,allergikxəstəliklərilinbü
tünfəsillərindəmüşahidəolunsada,bəzialler
giyalarmövsümixarakterdaşıyır.Allergiyadan
əziyyətçəkənxəstələrinəksəriyyətikəskin
respiratorvirusinfeksiyalarınameyillidirlər.
Uşaqlarınsağlamlığınadiqqətetmək,qrip

vərespiratorvirusinfeksiyalarınınprofilaktikası
üçüntövsiyələrihəyatakeçirməkonlarınhəyat
keyfiyyətiniyaxşılaşdırmağaköməkedir.
İqlimdəyişkənliyi,əhalisıxlığınınartması,

miqrasiyaaxını,biotexnologiyanıninkişafı,iq
tisadiyyatınqloballaşmasıvədigəramilləryeni
infeksiyalarınyaranmasınavəyayılmasına
rəvacverir.İnfeksionxəstəliklərinepidemiya
larıiləəlaqəlibiolojitəhlükələrqlobalxarakter
daşıyır.Bütündünyaölkələri infeksiyaların
meydanagəlməsininvəyayılmasınınqarşısını
almaq,vaxtındadiaqnozqoymaq,müalicəvə
profilaktikmetodlarıinkişafetdirməkvəvak
sinləryaratmaqüçünkoordinasiyalıtədbirlərə
hazırolmalıdır.

MƏNSUR

ATU-nun I Cər ra hi xəs tə lik lər 
ka fed ra sı nın, Re zi den tu ra və 
ma gist ra tu ra şö bə si nin, elə cə 
də Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka-
sı nın dəs tə yi ilə “Mən əmə liy-
yat la rı ne cə edi rəm?” la yi hə si 
çər çi və sin də hib rid for ma da 
növ bə ti ve bi nar ke çi ri lib.  

ICərrahixəstəliklərkafedrasının
assistentiElmanƏzimovvəUşaq
cərrahlığıkafedrasınınassistenti,
TədrisCərrahiyyəKlinikasınınre
zidentlərüzrəkoordinatoruNamiq
Xəlilovun moderatorluğu ilə baş
tutanvebinardaICərrahixəstəlik
lərkafedrasınınmüdiri,AMEAnın
müxbirüzvü,professorNuruBayra
mov,Rezidenturavəmagistratura
şöbəsininmüdiri,professorMəlahət
Sultanovaçıxışedərəkbucürtəd
birlərinəhəmiyyətindəndanışıblar.
Adıçəkilənlayihəninhəmhəkimlər,

həmdərezidentlərüçünfaydalıola
cağını,ayda2dəfəkeçirilməklə,6
aydavamedəcəyinibildirərək,vebi
narınişinəuğurlararzulayıblar.
VebinardaICərrahixəstəliklərka

fedrasınınprofessoruEldarƏliye
vin“Mənpararektalfistulalarınecə
əməliyyat edirəm?”mövzusunda

məruzəsidinlənilib.Rezidentlərəvə
gənchəkimlərəustaddərsikeçən
peşəkarcərrahbuxəstəliyinrastgəl
mətezliyinəgörəproktolojixəstəlik
ləriçərisində4cüyerdəolduğunu,
düzbağırsaqxəstəliklərinin3035
faizini təşkiletdiyini,əməliyyatdan
öncəhəminbölgəninanatomiyasını
vətopoqrafiyasınıdiqqətləöyrən
məyinvacibliyinivurğulayıb.Onuda
bildiribki,buxəstəliyinmüalicəsin
dənsonrakıdövrfəsadsızötüşmür:
“Yəniüçxəstədənbirindəyenidən
residivbaşverəbilərvəbeləçıxar

ki,bizəməliyyatıyaxşıetməmişik.
Eynizamandadigərsəbəblərimiz
də var. İstəristəməz, bu bölgə
dəəməliyyatedənzamansfinkter
əzələlərinin müəyyən hissəsini
kəsirik.Ammaəgərxaricisfinkter
əzələsinin30faizdənçoxunukəs
sək,sfinkterçatışmazlığıolacaqvə
xəstə ciddi faktorlaragörəsosial
cəmiyyətdən təcridedilməkməc
buriyyətindəqalacaq.Beləhalların
baş verməməsi üçün pararektal
fistulalarınmüalicəsindəəsasvə
zifəmizhəmirinliyolu ləğvetmək,
həmdəsfinkteriqorumaqdır.İkisini
dəmükəmməlyerinəyetirəbilsək,
nəticəuğurlualınar”.
E.Əliyev kəskin paraproktitin

davamı olub, düz bağırsaq ətra
fı toxumaların iltihabınəticəsində
meydana çıxan bu cərrahi pato
logiyaya daha çox kişilərdə rast
gəlindiyinisöyləyib.Onunsözlərinə
görə,müxtəlifəməliyyatüsulların
danbəzilərininmənfi tərəfləri də
olur. Ona görə də şəraitə uyğun
üsullarınseçilməsiməqbuldur:“İlk
növbədəfistulanıngedişi,onundə
rinliyi,sfinkterəmünasibətinəzərə
alınmalıdır.Düzgün taktika,müa
sirmüayinəüsulları imkanverirki,
dəqiqməlumattoplanılsınvəəmə
liyyatuğurlakeçsin.Çalışmalıyıqki,
əməliyyatdansonraxəstəliyinyeni
dənəmələgəlməehtimalı,sfinkte
rinzədələnməsi, irinli iltihabiağır
laşmalarmümkünqədərazolsun.
Bunaisəhəmcərrahimüdaxilənin
növünüdüzgünseçməklə,həmdə

əməliyyattexnikasınadiqqətləriayət
etməklənailolabilərik”.
Professor fistulalarınəməliyyatı

zamanıfərdiyanaşmanınzəruriliyini
dədiqqətəçatdırıb.Rezidentlərəvə
gənchəkimlərəxatırladıbki, ideal
birüsulyoxdur:“Yeniüsullar,ocüm
lədənazinvazivüsullarvarki,on
larındagöstəriciləritamqaneedici
deyil.Həmçininbahalıüsullardırvə
xüsusicihazlarıntətbiqinəehtiyac
yaranır.Həkiminməqsədiməlum
üsullardanxəstəüçünənmünasib
olanını tətbiqetməkləsondanəti
cələriyaxşılaşdırmaqdır”.
E.Əliyevşəxsitəcrübəsinivebi

nar iştirakçıları iləbölüşərkənbil
diribki,buəməliyyatıetməzdən

öncəfistulanınxəritəsinikağızüzə
rindəcızır:“Dahaçoxgörüntüləmə
üsullarıiləfistulanınharadanbaş
layıb harada qurtardığını, hansı
toxumaların içərisindənkeçdiyini

əvvəlcədənöyrənirəm.Onunxə
ritəsinicızdıqdansonramüəyyən
edirəmki,buəməliyyatıhansı is
tiqamətdəvənecəaparacam.Son
vaxtlardahaçoxsetonmüalicəsin
dən,liqaturaqoymaqüsulundanis
tifadəedirəm”.
Əməliyyatzamanıdigərüsullar

dandabəhrələndiyinivurğulayan
peşəkarcərrahnəticələrdənrazı
qaldığını,hələkiöhdəsindəngələ
bilmədiyi fistulaolmadığınıdeyib.
Bundanəlavə,o,xəstələrəbirvə
yabirneçətəkrarəməliyyatazə
rurətyaranabiləcəyinixatırlatdığını
dasöyləyib.
ICərrahixəstəliklərkafedrasının

rezidentləriiləyanaşı,cərrahiprofilli

digərkafedralarınrezidentlərinində
qatıldığıvebinarınsonundamövzu
yadairsuallarcavablandırılıb.

A.KAMRANOĞLU

Peşəkar cərrah hibrid vebinarda ustad dərsi keçibPeşəkar cərrah hibrid vebinarda ustad dərsi keçib

Professor Nailə Sultanova: “Virus infeksiyalarını öz axarına buraxmaq, evdə müalicə etmək olmaz”Professor Nailə Sultanova: “Virus infeksiyalarını öz axarına buraxmaq, evdə müalicə etmək olmaz”

Professor Eldar Əliyev: Cərrahi müdaxilənin növünü düzgün seçməli, əməliyyat texnikasına diqqətlə riayət etməliyikProfessor Eldar Əliyev: Cərrahi müdaxilənin növünü düzgün seçməli, əməliyyat texnikasına diqqətlə riayət etməliyik

Niyə uşaqlar qripə daha çox yoluxur?
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arzusunda idi.Onagörədəhə
mişəyaxşıoxumalarını tövsiyə
edirdi.Asyanımüəllimə,Aysunu
sahəkimgörməkistəyirdi.
...Axırıncıdəfəonunla2020ciil

oktyabrın18isəhərtezdən7nin
yarısıdanışmışam.Mənmüalicə
alırdım. Hər səhər həmin vaxt
dərmanlardan birini qəbul edir

dim.Busəbəbdəndəhərgüneyni
vaxtmənəzəngedər,haləhval
tutar, dərmanı qəbul edəcəyimi
yadımasalardı.Sonradadeyərdi
ki,hərşeyyaxşıdır,normaldır,na
rahatolma.Həmingüntoyumuzun
11ciildönümütamamolurdu.Bu
münasibətləmənitəbriketdi,dedi
ki,axşamdanışarıq.Həmingün
haradasasaat45arasıürəyim
sıxılmağa başladı. Özümü çox
narahathissetdim.Fikirləşdimki,
yəqinhavadandır.Axşamsaat7
olardı,qapımızdöyüldü.Qarda
şım,bacım,birdəbacımınyoldaşı
içəridaxiloldular.Ordanburdan
söhbət etdik. Dedilər ki, Eldar
yaralanıb,hospitalagətiriblər,ha
zırlaş,oragedək.Özümüsıxdım,
dedim, yüngül yaralanmış olar,

heçnəolmaz.Tezhazırlaşdım.
Dedimki,durungedək.Baxdım,
heçbiriyerindəntərpənmir.Təəc
cübləndim.Səbəbinisoruşdum.
Qardaşımyanımagəldi,çətinliklə
dediki,Eldarşəhidolub.İnanma
dım.Nəyəgörə inanmadım?Axı
Eldarmənəsözvermişdi,bugün
axşamdanışacaqdı.Axıodediyi
sözəhəmişəəməletmişdi.Mənə
yalandanışmamışdı.Mənəson
sözü “axşamsəninlədanışaca
ğam”olmuşdu.Belədanışdı...
Sonra başa düşdüm ki, sən

demə,həminvaxtözümüpishiss
etməyiminsəbəbionunşəhidol

ması imiş.Dəfələrləyuxudagör
müşəmEldarı.Deyir,Fəhimə,öl
məmişəm,həmişəyanınızdayam,
sadəcəsənmənigörmürsən.

- Fəhimə xanım bu sözləri 
deyərək, doluxsundu. Sözlə-
rinə bir az ara verərək, yenidən 
davam etdi: AhuolandasankiEl
dargeriqayıtdı.Onunhərəkətləri

mənəEldarı xatırladır. Şəhidlər
Xiyabanınıüçqızlabirgəziyarət
etmək,üçuşaqlabirgəbaşdaşına
sarılmaq,şəkliniöpməkolduqca
çətindir.Uşaqlarıgözüyaşlıgör
mək, omənzərəni izləməkürə
yimigöynədir,qəlbimisızıldadır.
Yayda isti,qışdasoyuqdaşıqu
caqlamağınnədərəcədədəhşətli
olduğunuheç təsəvvürüməbelə
gətirməzdim.AxıEldarşəhidol
mağagetməmişdi.Həmişəmə
nimlədanışandaqələbə iləgeri
dönəcəyinidemişdi.Mənəümidlər
vermişdi.Qızlarıilənəfəsalanata
onları nəfəssiz qoydu.Əvvəllər
mənimüçün lapçətin idi.Uşaq
larhəmişəsualverirdilərki,ana,
niyəfilankəsinatasımüharibədən
sağ qayıtdı, bizim atamız yox.

Cavabverməkdə
çətinlikçəkirdim.
Sonra şəhidlər
lə bağlı keçirilən
tədbir lərə onla
rı da aparanda
gördülərki, təkcə
onların atası şə
hidolmayıb,çox
lu uşaqlar atasız
qalıb.Dahamənə
bucürsuallarver
mədilər.Ammanə
olsabelə,həmişə
Eldarlıgünlərimizi

yadımızasalır,köksötürürük...
“Eldar anamın 

onu unudacağından 
qorxurdu...”

Bacısı Aygün Fətullayeva:
Eldarhaqqındadanışmaqmə

nimüçünnəqədərçətinolsada,bir
oqədərqürurvericidir.Eldarailə
mizdə3cüuşaqsonbeşiyimizidi.
Əkiz idilər.6ayındaəkiz tayı tələf
oldu.Ohələuşaqlıqdancəsur və
ürəyiaçıq idi.Qardaşımolduğuna
görədemirəm,Eldarhamıyaqarşı
ürəyiyumşaq,mərhəmətliidi.Özümü
onatəkcəbacıkimiyox,həmdəbir

anahesabedirdim.Hərşeydənonu
qorumaqistəyirdim.
...Uşaqlıqdadavakarolub.Məhəl

ləuşaqlarıarasındaolandavalarda
iştirakedirdi.Döyəndədə,döyülən
dədəboynunaalardı.Onuözünə
qəbahət hesab etməzdi. İdmanın
karatenövü iləməşğulolurdu.Ar
zusuhərbçiolmaqidi.Atamlaməs

ləhətləşdivəsənədləriniAzərbay
canTibbUniversitetininHərbi tibb
fakültəsinəverdi.Oranı feldşer ix
tisasıüzəbitirdikdənsonraEldarın
həyatısərhədbölgəsində,səngər
lərdəkeçdi.AğdamınSarıcalıhospi
talında,Beyləqandavədigərsərhəd
zonalarındaxidmətetdi.Qüsursuz
xidmətinəgörəFəxri fərmanlarla,
“Qüsursuzxidmətəgörə”3cüdərə
cəlimedallatəltifolunub.OnaAzər
baycanSilahlıQüvvələrininyaran
masınınildönümümünasibətiilədə
medallar təqdimedilib.Ailəquran
dansonraonuMərkəziHərbiHos
pitalaköçürmüşdülər.AmmaVətən
müharibəsininilkgünündəndöyüşə
yollandı.Füzuli,Zəngilan,Hadrutis
tiqamətindəgedəndöyüşlərdəçox
saylıyaralılaratibbiyardımgöstərib
vəonlarıntəxliyyəsiiləməşğulolub.
Göstərdiyi igidliknəzərəalınaraq,
“Vətənuğrunda”,“Xocavəndinazad
olunmasınagörə”medallarıilətəltif
edilib.EldarApreldöyüşlərindədə
yaxşıiştiraketmişdi.
...Eldarınyoxluğunuhələdəqəbul

edəbilmirəm.Bir təskinliyimizodur
ki,o,şəhidlikzirvəsinəucalıb.Mə
kanıuca,yerirahatdır.Eldarlabirlik
dəbütünşəhidlərimiz,qazilərimiz,
Vətənuğrundadöyüşənlər44gün
lükmüharibədəmillətimizinbaşını
ucaetdilər.Eldarüçünçoxdarıxır,
hərgünonunlasöhbətedirəm.45il
müəlliməişləyənanamTelliAbdulla
yevaxəstədir,yaddaşındaproblem
lərvar.BusəbəbdənEldardeyirdiki,
qorxuram,birdənanamməniunu
dar.Anamnəyiunutsa
da, Eldarı heç unut
madı. Hər gün onu
yadına salır, ağlayır.
Qəbr üstünə gedən
dədəEldaradeyirəm
ki,qardaş,qorxurdun
ki,anamsəniunudar.
Kimi,nəyiunutsada,
səniunutmadı.
Eldarınxətrinihamı

çox istəyirdi. Şəhid

olandansonraqonşularımız və iş
yoldaşları onun xatirəsinə bulaq
inşaetdilər.Birdəgördükki,bulaq
hazırdır.

“Qorxmazlığına görə 
hamı ona “Terminator” 

deyirdi”
Tibb xidməti leytenantı 
Sənan Qurbanlı:
Eldarhərzamankollektivdəsayı

lıbseçiləninsanlardanolub.Kimliyin
dənaslıolmayaraq,hamıyatəman
nasızyardımetməyisevəninsanidi.
Döyüşlərbaşlayangündənhəmişə
öndəolub.Çoxlarınıncəsarətedib
görəbilmədiyi yerlərdəEldarı gör
məkolurdu.Deyərdimki,kollektivdə
bizimməsləhətçimizvəağsaqqalımız
idi.Bizdəfələrləondanriskliyerlərə
getməməsinixahişetsəkdə,əhəmiy
yətvermirdi.Onunüçünənönəmli
məsələyaralılarınhəyatınıxilasetmək
idi.Heçvaxtistəmirdiki,kiməsənəsə
olsun.Hadrutistiqamətindəgedəndö
yüşlərzamanıyaralılaratibbiyardım
göstərib təxliyyəedənzamanqəh
rəmancasınaşəhidoldu.Ammaheç
ağlımızagəlməzdiki,Eldarşəhidola
bilər.Çünkicəsarətli,qorxmazolduğu
üçünhamıona“Terminator”deyirdi.

Uşaqlıq dostu Hafiz 
Sarıyev:
Eldarlahəmbirməhəllədəböyü

müşük,həmdəeyniuniversitetdətəh
silalmışıq.MənTibbUniversitetinin
Pediatriyafakültəsindəoxuyanda,o
daHərbitibbfakültəsindəoxuyurdu.
Ailəvimünasibətlərimizdəyaxınidi.
Onunlateztezgörüşüb,söhbətedir
dik.
Hərdənaxşamtərəfiməhəlləuşaq

larıiləbiryerəyığışıbordanburdan
danışardıq.Yadımdadır,birdəfəşə
hidlikdənsöhbətdüşdü.Ondaqayıdıb
dediki,şəhidlikucabirməqamdır,hər
adamanəsibolmur.İbadətlədəməş
ğulolurdu.
MənözümdəVətənmüharibəsin

dəXocavəndistiqamətindəgedən
döyüşlərdəiştiraketmişəm.Axırıncı
dəfəEldarlaoktyabrın16dadanış
dım.Zəngləşdik,haləhval tutdum.
Sonrakıgünlərzəngçatmadı.Okytab
rın25dəevimizəzəngedəndəEldarı
soruşdum.Şəhidolduğunudedilər.Bu
xəbərdənçoxsarsıldım.Birmüddət
özüməgələbilmədim.Sonralaronun
döyüşyoldaşlarınıgördüm.Eldarın
mərdliyindən,cəsarətindən,qorxmaz
lığındanağızdolusudanışırdılar...

Qabil ZİMİSTANOĞLU

Toyunun ildönümündə şəhid olan Eldarın bacısı: Yaddaşında 
problem olan anam kimi unutsa da, onu bir gün də unutmadı

Tibb xidməti baş giziri Eldar 
Abdullayev cəmi 39 il yaşasa da, 
onu tanıyanların qəlbində unu-
dulmaz izlər buraxmağı bacarıb. 
O, Vətən müharibəsində şəhidlik 
zirvəsinə yüksələn qəhrəman-
larımızdan biridir. Maraqlıdır ki, 
Eldar toyunun ildönümü günün-
də həlak olub. Məzarı Sumqayıt 
Şəhidlər Xiyabanındadır.

“Ölməmişəm, həmişə “Ölməmişəm, həmişə 
yanınızdayam...” yanınızdayam...” 

Şəhid məzunlarımızŞəhid məzunlarımız

11yaşlıAsyanınatasıiləbağlı
dediklərinisakitdinləməkmümkün
deyil:“Atamhəmişəbizəhərbi
mahnılarlalaylaçalırdı.Oxşayır
dı,əzizləyirdi.İstihavalardabizi
parklara,dənizkənarınagəz
məyəaparardı.Çoxsevdiyimdən,
yaydadondurmaalırdı.Atamməni
“nənəm”deyəçağırardı.Ortancıl
bacımAysuya“anam”deyərdi.
Sağolsaydı,yəqinbalacabacım
Ahunu“quzum”deyəəzizləyərdi.
Atammənənənəsininadınıqoyub,
ortancılbacımınadınıyuxuda
görüb,kiçikbacımınadınıisəşəhid
olmamışdanqabaqqoyub.Atam
sağolsaydı,hərgünbiziməktəbə
aparardı.Onunüçünçoxdarıxıram.
İstəyirəmki,yenədəməniəzizlə
sin,oxşasın.Atamlafəxredirəmvə
həmişədəedəcəyəm”.
Asyabusözlərideyib,kövrəlir.

AnasıFəhiməxanımonuözünə
tərəfçəkirvəbaşınısığallayır.Ara
yaçökənsükutdansonraFəhimə
xanımdanEldarlabağlıxatirələrini
danışmağıxahişedirəm.

“Qızının adını qoydu, 
amma üzünü görmədi...”
Eldarla biz 2008ci ildə ta

nışolmuş,2009cu ildə isəailə
qurmuşuq.Omənimüçünideal,
nöqsanıolmayanbirhəyatyol
daşı idi.Hamınıözükimibilirdi,
hərkəsə inanırdı.Eldarhəmdə
idealbirata idi.3qızıya
digarqalıb.Heçkiçikqızı
nınüzünügörmədi.Amma
adını qoymuşdu. Bilirdi
ki,3cüövladımızdaqız
olacaq.Sevinirdiki,3qız
atasıyam,yerimcənnətdir.
Həmişəövladlarıiləfəxrlə
danışardı. Sözünə bütöv
adamidi,nəyəsözversəy
di,yerinəyetirərdi.Mühari
bəyəhəvəsləgetdivədedi
ki,qələbəçalacaq,torpaq
larımızıgerialacağıq.Axır
ki, canımız qurtaracaq.
Gedəndəmənəsözverdi
ki, Fəhimə, narahat olma, tor
paqlarıdüşmənlərdənazadedib,
sağsalamatgeridönəcəyəm.Öz
işini,ailəsinisevənidi.Özpeşə
siniözüseçmişdi.Hərdəfəhərbi
formanıgeyinəndəsevinər,qü
rurduyardı.Müharibəbitəndən
sonratərxisolunmalıidi.Həmişə
deyirdiki,tərxisolunandansonra
ailəmüçünyaşayacam.Amma
planlarıyarımçıqqaldı...
Heçvaxtözününproblemlərini

kimsəyəbildirməzdi.Arzularıçox
idi.Qızlarıilənəfəsalırdı.Onla
rınoxuyub,alitəhsilalmalarının
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O, seminarın keçirilmə
məqsədibarədəməlumat
verib. Bildirib ki, ənənəvi
keçirilənbutipseminarlar
darezidentlərinhazırladıq
larıməruzələrdinləniləcək.
SonraQulaq,burun,boğaz
kafedrasının müdiri, pro
fessorVəfaPənahiançıxış
edib.Onun sözlərinə gö
rə,seminarlarınkeçirilməsi
pandemiyailəəlaqədərda
yandırılmışdı:“İkiildənson

rauniversitetimizinrektoru,
professorGərayGəraybəy
linintəşəbbüsüiləyenidən
bərpaolunub.Seminarların
mütəmadiolaraqbütünka
fedralardahərhəftəkeçiril
məsinəzərdətutulub”.Möv
zuların maraqlı olmasına
diqqətiçəkənkafedramüdiri
rezidentlərəməruzələridiq
qətlədinləməyitövsiyəedib.

ŞəfiqəKərimlinin “Xoş
xassələiparoksizmalbaş
gicəllənmə”,RövşənMəhər
rəmovun“Buruntravmaları”,
FuadDövlətovun “Menin
gioma”,ZahidƏliyevin“İnt
raduraldiskyırtıqları”möv
zularındaçıxışlarımaraqla
qarşılanıb.Seminardiskus
siyaşəraitindəözişinibaşa
çatdırıb.

Piylənmə bu gün əsrimizin bə-
lası kimi bütün dünyanı narahat 
edən, həyat keyfiyyətini aşağı 
salan, ömrün 12-14 il qısalma-
sına səbəb olan bir xəstəlikdir. 
Dünyada və ölkəmizdə piylənmə-
nin vəziyyəti ilə bağlı ATU-nun 
Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 
ümumi-bariatrik cərrahı, II Cər-
rahi xəstəliklər kafedrasının as-
sistenti, t.ü.f.d. Elçin Abdinov bəzi 
məqamlara aydınlıq gətirib.
Məlumatüçünbildirəkki,E.Abdi

novölkəmizdəilkbariatrikcərrahi
əməliyyatlarınicrasınıhəyatakeçi
rənvəpiylənməninkompleksmüali
cəsiniaparanmütəxəssislərdəndir:
“Günümüzdə piylənmə müalicə
olunabilənbirxəstəlikdir.Buxəs
təliktəkcətibbideyil,həmdəçox
böyükiqtisadi,sosialvəpsixolojibir
problemdir.ÜmumdünyaSəhiyyə
Təşkilatının(ÜST)verdiyistatistik
məlumatagörə,piylənməninənçox
yayıldığıölkələrinbaşında38,2%lə
ABŞdurur.SonraMeksika32,4%
,YeniZellandiya30,7%,Bolqarıstan
30%,Avstraliya27,9%gəlir.Təəssüf
ləqeydetməklazımdırki,Azərbay
candadapiylənməiləbağlıvəziy
yətürəkaçandeyil.Əhaliarasında

piylənməçoxsürətləartmaqdadır.
ÜSThəyəcantəbiliçalaraqbildirirki,
əgərbutemplədavamedərsə,yaxın
onillikdədünyaəhalisininyarıdan
çoxupiylənmədənəziyyətçəkəcək.
Buxəstəliyinmüalicəsindəhazır

datibbəməlumolanbütünkonser
vativmüalicəüsullarınıneffektivliyi

9798%hallardauğursuzolur.23%
haldaəldəolunannəticələrisəçox
qısamüddətlidir.Bubaxımdanda
belətip insanlarıyorucuvəüzücü
konservatıvmüalicəüsullarınayö
nəltməkyanlşdirvəsağlamlıq,vaxt,
maliyyəitkisindənbaşqabirşeyde
yil.Halhazırdabütündünyapiylən
məninqənaətbəxş,üzünmüddətli
effektivmüalicəüsulukimibariatrik
cərrahiəməliyyatlarıqəbuledir.Bu
günfəxrlədeyəbilərəmki,ölkəmiz
dədəbariatrikcərrahiyyətibbinyeni
istiqamətiolmasınabaxmayaraq,
sürətlə inkişafetməkdədir.10 ilə
yaxınbirmüddətdəqazandığımız
nailiyyətlərqabaqcılölkələrin25
30iləəldəetdiyinəticələrəbərabər
tutulabilər”.
E.Abdinovəməliyyatüçünxəstə

xanavəhəkimseçimininnecəol
ması,eləcədəbubəladanəziyyət
çəkənlərinsadəcəbirəməliyyatla
qurtularaqdahakeyfiyyətlibirhəyat
qazanmaqşansındandadanışıb:
“Bugün insanlarəməliyyatüçün
xəstəxanaaxtarandahotelçilikxid
mətiolanlaraüstünlükverirlər.Əl
bəttə,buönəmlibiramildir.Lakin
sağlamlıqmövzusununhotelçilikxid

mətlərindəndəvacibolanşərtləri
var.Xəstəxananın imkanları,pes
̧əkarhəkimvəklinikşəraiti,texniki
vəelmisəviyyəninyüksəkolması,
xəstəxananınproblemiaradanqaldı
rabilməkimkanı,xidmətvəqulluğun
vəziyyətibütünbunlarbizimklini
kamızdaənmüasirformada,dünya
standartlarınauyğuntəşkilolunub”.

Bu problemdən əziyyət çəkən
həmkarəməkdaşlaradatibbiyar
dımetdiklərinisöyləyənhəkimdeyir
ki,klinikamızdatibbbacısı işləyən
39yaşlıbirpasiyentimizartıqçəki
səbəbindənçətingünləryaşayırdı:
“O,xanımbizəgüvəndivə“mədə
kiçiltmə”əməliyyatıilə120kilodan
72kiloyadüşdü.Bugünlərdətərə
fimizdənəməliyyatolunanklinika
mızıntibbbacısı indisağlamlığına
qovuşmağınsevinciniyaşayır. İki
övladanasıolanhəminpasiyenti
mizbir iləvvəlartıqçəkiüzündən
həmpsixoloji,həmdəorqanizmin
metabolizmibaxımındanolduqca
sıxıntılıbirvəziyyətdəidi.Əvvəllər
endokrinoloqanmüalicə alan bu
xəstədəsondövrlərhəmdəII tip
şəkərlidiabetxəstəliyidəağırlaş
mışdı.Konservativüsullardanisti
fadəedərəkgöstərdiyibütünmü
barizələrəbaxmayaraqarıqlamağı
bacarabilməyəyənhəmintibbbacısı
ənsondaçarənibuüsuldatapdı”.
E.Abdinovəlavəedibki,“mədə

kiçiltmə”əməliyyatıiləbağlıonlara
müraciətedənlərçoxdurvəbariatrik
əməliyyatolunanminlərləxəstədə
müsbətnəticələrvar.Müraciətedən
lərin“mədəkiçiltmə”əməliyyatına
uyğungəlibgəlməməsihaqdasualı
mızacavabolaraq,cərrahbildiribki,
əgərpasiyentingöstəriciləriuyğun
dursa,başqaproblemyoxdur.

M.ƏLƏKBƏRLİ

Elçin Abdinov: Piylənmə təkcə tibbi deyil, həm də çox böyük 
iqtisadi, sosial və psixoloji problemdir

Mədəkiçiltmə əməliyyatı piylənmə 
və şəkərli diabetə qalib gəldi

44 gün davam edən haqq 
savaşımızda şanlı ordumuzun 
hər gün əldə etdiyi nailiyyətlər, 
qazandığı qələbələr xalqımızın 
iftixar və qürur mənbəyinə çev
rildi. “Qarabağ Azərbaycandır!” 
deyərək başladığımız Vətən 
müharibəsi zamanı Azərbay
can xalqı Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin ətrafında sıx 
birləşərək bütün dünyaya öz 
gücünü və sarsılmaz iradə
sini nümayiş etdirdi. Bu gün 
haqqında fəxrlə danışdığımız 
şanlı qələbəni Azərbaycan Or
dusunun, əsgər və zabitlərimi
zin yüksək peşəkarlığı sayəsin
də əldə etdik.  

Şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrasında 
elmi işlərin hesabatının təqdimatına dair yığın
caq keçirilib. Kafedra müdiri, professor Məlahət 
Sultanova yola saldığımız ildə həyata keçirilən 
fəaliyyətə görə kafedra əməkdaşlarına təşək
kürünü çatdırıb.  

Sonra kafedranın elmi işlər üzrə məsul şəx-
si, dosent Mətanət Pənahova 2020-2021-ci 
il üçün elmi işlərin hesabatını təqdim edib. 
Qeyd olunub ki, hazırda kafedrada 10 elmi 
tədqiqat işi aparılır. İşlərdən biri ilkin müza-
kirəyə hazırdır, digər tədqiqatlar isə müxtəlif 
mərhələlərdə davam etdirilir.

Ənənəvi seminarlar iki ildən sonra bərpa edilibBundan əlavə, hesabat ili ərzin-
də kafedra əməkdaşlarının elmi iş-
ləri yerli və xarici mətbuatda dərc 
olunub, əməkdaşlar həm yerli, 
həm də beynəlxalq səviyyəli dis-
tant və hibrid elmi konfranslarda 
iştirak ediblər. Hesabat ili ərzində 
kafedranın təşkilatçılığı ilə ATU-
nun 90 illiyinə və professor Tamer-
lan Əliyevin anadan olmasının 100 

illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq 
elmi praktik konfranslarda Radi-
ologiya panelləri təşkil olunub. 
Doktorant Lalə Quluzadə Türkiyə 
MRT dərnəyinin 25 illiyinə həsr 
olunmuş elmi toplantıdakı uğur-
lu çıxışına görə mükafatlandırılıb. 
Sonra kafedranın doktorantlarının 
hesabatları dinlənilib. 

Tədqiqatlara dair müzakirələrin 
sonunda hesabatlar qənaətbəxş 
qiymətləndirilib.

müayinə olunub, müvafiq müa-
licə kursları təyin edilib, zəruri 
dərman vasitələri ilə təmin olu-
nub, eləcə də digər patologiya 
aşkar edilən xəstələr ixtisaslaş-
mış tibb müəssisələrinə yön-
ləndirilib. Aparılan müayinələr 
zamanı xəstəlik aşkarlanmış 
vətəndaşların sonradan ixti-
saslaşmış tibb müəssisələrində 
tam müayinələrdən keçirilməsi, 
müalicəsi və zərurət yaranarsa, 
cərrahiyə əməliyyatları həyata 
keçiriləcək.

Silsilə tədbirlər şəklində baş 
tutan tibbi aksiyada ATU-nun 
II Müalicə-profilaktika fakültə-

sinin dekan müavini Arzu 
Bəydəmirovanın təşəbbüsü və 
rəhbərliyi ilə ilk dəfə universi-
tetimizin tələbələri də iştirak 
edib. Aksiyaya fakültənin 5-ci 
kurs tələbələri Azayev Zahid, 
Süleymanov Musa, Ünal Muham-
med Yarıcı, 6-cı kurs tələbələri 
Əhmədova Nərmin, Əsədova 
Kəmalə, Heydərov Rüfət, Xasıye-
va Ülkər, Qarakişiyeva Rəqsanə, 
Şahbazzadə Fəridə, Yusifova 
Aysel olmaqla 10 tələbə qatılıb. 
Tələbələrimiz müxtəlif ixtisaslar 
üzrə bölünərək EKQ, tiroid və 
abdominal USM-si, oftalmosko-
piya, görmə itiliyinin müayinəsi, 
palpasiya, auskultasiya, qan 
təzyiqinin ölçülməsi, qlükomet-
riya kimi müayinələri sərbəst 
şəkildə həyata keçirib, öz bilik və 
bacarıqlarını nümayiş etdirmək-
lə, həkimlərimizə dəstək olublar.

Azərbaycan Tibb 
Universitetinin Tədris 
Cərrahiyyə Klinikasında 
ATUnun Qulaq, burun, 
boğaz və Neyrocərrahiyyə 
kafedralarının təşkilatçı
lığı ilə birgə seminar ke
çirilib. Seminarı giriş sözü 
ilə klinikanın rezidentlər 
üzrə məsul şəxsi, assistent 
Namiq Xəlilov açıb. 

Torpaqlarımızın azadlığı uğrun-
da əbədiyyətə qovuşan qəhrəman 
oğullarımızın ailə üzvləri və yaralı 
qazilərimiz daim dövlət qayğısı ilə 
əhatə olunub. “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyi (RİİB), Azərbaycan 
Könüllü Həkimlər Assosiyasiyası 
və TƏBİB-in birgə təşkilatçılığı ilə 
Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxa-
nasında dekabrın 25-də keçirilən 
tibbi aksiya da bu həssas kateqo-
riyadan olan soydaşlarımız üçün 
dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər 
silsiləsindən biri idi.

Aksiya çərçivəsində Bakı şəhə-
rində müxtəlif dövlət və özəl 
xəstəxanalarda çalışan onkoloq, 
kardioloq, radioloq, terapevt, 
pediatr, nevroloq, uroloq və digər 
ixtisaslar üzrə 45 nəfərdən ibarət 
könüllü həkim heyəti tərəfindən 
Cəlilabadda 300 nəfərdən çox 
şəhid və qazi ailələrinin üzvləri 

Tələbələrimiz şəhid və qazi 
ailələri üçün aksiyada fəal 
iştirak ediblər

Elmi işlərin hesabatı təqdim olunub
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Kafedranın professoru: 
- I Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer 
  

Kafedraların dosentləri: 
- Patoloji fiziologiya kafedrası  - 1 yer
- Xarici dillər kafedrası  - 1 yer 
- Uşaq cərrahlığı kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Onkologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Urologiya kafedrası  - 1 yer
  

Kafedraların assistentləri: 
- Neyrocərrahlıq kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Ağciyər xəstəlikləri kafedrası  - 2 yer
- Məhkəmə təbabəti kafedrası  - 1 yer 
- I Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- II Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Uşaq stomatologiyası kafedrası - 3 yer
- Uşaq cərrahlığı kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- I Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Oftalmologiya kafedrası - 1 yer 
- Terapevtik stomatologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Onkologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Psixiatriya kafedrası - 2 yer
- Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrası - 1 yer
- Patoloji anatomiya kafedrası - 1 yer
- Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası - 1 yer
- Ortopedik stomatologiya kafedrası  - 2 yer (0,5 vahid)
- Ortopedik stomatologiya kafedrası  - 1 yer
- Bioloji kimya kafedrası - 1 yer
- Tibbi və bioloji fizika kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
  

 Kafedranın baş müəllimi:  
- Tibbi və bioloji fizika kafedrası - 1 yer (0,5 vahid) 
  

Kafedraların müəllimləri:  
- Normal fiziologiya kafedrası  - 1 yer 
- Normal fiziologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Xarici dillər kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
  

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma 
müddəti elan qəzetdə dərc olunduğu gündən 30 gün keçənə-
dəkdir. Sənədlər rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə 
aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:
AZ 1007, Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi,14
Telefon: 597-10-08

Kafedralar üzrə vakant yerləri tutmaq üçün müsabiqədə 
iştirak edənlər Elmi katibliyə aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

1. Rektorun adına ərizə. 
2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi (yeni formatda).
3. Kafedradan verilmiş xasiyyətnamə. Xasiyyətnaməni kafedranın 

müdiri və həmkarlar təşkilatının sədri imzalamalıdır. Xasiyyətnamə-
nin müsbət və ya mənfi olması, o cümlədən bu şəxsin yeni müddətə 
kafedrada çalışıb və ya çalışmaması əsaslandırılmalıdır. Kafedra müdiri 
vəzifəsinə iddiaçılara xasiyyətnaməni fakültənin dekanı və həmkarlar 
təşkilatının sədri imzalamalıdır.

4. Tərcümeyi-hal. Burada şəkil, ad, soyad, bitirdiyi məktəblər, elmi ad 
və dərəcələr, bildiyi dillər, bildiyi kompüter proqramları, çap olunmuş 
işlərin sayı, işlədiyi yerlər, hazırkı vəzifədə neçə il çalışması, niyə bu 
vəzifədə yenidən seçilmək istəməsi, olduğu ixtisasartırma kursları, ailə 
vəziyyəti barədə ətraflı məlumat, yaşadığı ünvan, elektron poçt ünvanı 
və telefonu göstərilməlidir.

5. ATU-nun klinikalarında çalışanlar üçün son beş ilin həkimlik fəa-
liyyəti barədə klinikadan verilmiş arayış. Arayış klinikanın direktoru və 
həmkarlar təşkilatının sədri tərəfindən imzalanmalıdır.

6. Son beş il ərzində çap olunan elmi işlərin siyahısı. Siyahı müəllif 
və kafedra müdiri tərəfindən imzalanmalıdır.

7. Açıq mühazirənin və ya açıq təcrübi dərsin videoçəkilişinin diski.
8. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.
9. Müvafiq elmi dərəcə diplomu və elmi ad attestatının surəti.

Qeyd: ATU-nun əməkdaşı olmayan mütə xəssislər siyahıdakı 
3-cü, 5-ci və 7-ci bənddəki sənədlərin əvəzinə, sonuncu iş yerindən 
verilən xasiyyətnamə, işlədiyi klinikadan həkimlik fəaliyyəti barə-
də arayış və əmək kitabçasından çıxarışı təqdim etməlidir.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

KAFEDRALAR ÜZRƏ AŞAĞIDAKI 
YERLƏRİ TUTMAQ ÜÇÜN

MÜSA BİQƏ ELAN EDİR:

Nəşrin elmi məsləhətçisi ATU-
nun Elmi işlər üzrə prorektoru, 

tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Rauf Bəylərov, elmi redaktoru Əsas-
lı kitabxananın direktoru, tarix üzrə 
fəlsəfə doktoru Ziyafət Eminova, 
tərtib edənləri - kitabxananın di-

rektor müavini Gülbehişt Orucova, 
elmi-biblioqrafiya şöbəsinin müdi-
ri Bilqeyis İsmayılova və biblioqraf 
Səadət Hüseynovadır. Vəsait Azər-
baycan Tibb Universitetinin 90 illik 
yubileyi münasibətilə hazırlanıb. 
Bu göstəricidə ATU tərəfindən çap 
edilmiş dərslik və dərs vəsaitlərinin 
xronoloji qaydada siyahısı tərtib 
olunub. Biblioqrafik göstərici hə-
kimlər, elmi-tədqiqatçılar, kitabxa-
naçı-biblioqraflar və tələbələr üçün 
nəzərdə tutulub. Materialların top-
lanmasında Milli Arxiv İdarəsi, Bakı 
Dövlət Universiteti, Milli Kitabxana 
və Azərbaycan Təbabəti Muzeyinə 
də müraciət olunub.

Göstərici tibbin bütün sahələ-
rini əhatə edir. Dərslik və dərs 
vəsaitləri tibbin bölmələri üzrə 
xronoloji qaydada, əlifba sırası ilə 
düzülüb. Dillər üzrə isə Azərbay-
can, rus və ingilis dili ardıcıllığı 
əsas götürülüb.

Əczaçılıq fakültəsinin IV kurs, 518A3b qrup 
tələbəsi Kanter Muhammed Taha Kenanın  tələ-
bə bileti  itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya  fakültəsinin II kurs, 420A3a 
qrup tələbəsi İbrahimova Fatimə İsmayıl qızının  
tələbə bileti  itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

II müalicə-profilaktika  fakültəsinin V kurs, 
317A10 qrup tələbəsi Bəşirov Amil Əvəz oğ-
lunun  tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika  fakültəsinin III kurs, 
119A9a qrup tələbəsi Aslanlı Fuad Rasim oğ-
lunun  tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Tədris Terapevtik Klinikasının kollektivi Milli 
Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzinin di-
rektoru, həkim-hemotoloq Valeh Hüseynova atası

 professor Tarıverdi Hüseynovun  
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.

Farmakologiya  kafedrasının əməkdaşları  kafedra-
nın dosenti Sevinc Quliyevaya anası 

Zərifə xanımın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər. 

Tibbi və bioloji fizika  kafedrasının əməkdaşları  
kafedranın professoru Novruz Musayevə bacısı 

Məleykə xanımın     
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər. 

Tədris Terapevtik Klinikasının kollektivi klinika-
nın həkim- statistiki, Həmkarlar Təşkilatının sədri 
Hicran Məmmədovaya anası 

 Məhəbbət  xanımın 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.

İctimai fənlər  kafedrasının əməkdaşları  kafedra-
nın baş müəllimi 

Vəsilə Əhmədovanın      
   vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhu-

mun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

ETM-in kollektivi iş yoldaşları Mətanət Yusifovaya 
xalası 

Gülnar xanımın 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.

Tibbi mikro
biologiyavəim
munologiyaüzrə
praktikməşğələ
ləritəqdimedən
budərsliküçfə
sildənibarətdir.
Birincifəsilmik
roorqanizmlərin
morfologiyası,
ultrastrukturuvə
onlarınmorfolo
giyasının öyrə
nilməüsullarına
həsredilib.Bu
radamikrobiolo
jimüayinəninilk

üsuluolanmikroskopiküsul,müxtəlifmikroor
qanizmqruplarınıntanınmasındaonuntətbiqivə
s.bukimidigərməsələlərişıqlandırılıb.
İkincifəsilmikroorqanizmlərinqidalanması,

tənəffüsüvəçoxalması,kultivasiyaprinsipləri,
xaricimühitamillərinin,ocümlədənfiziki,kim
yəvivəbiolojiamillərintəsirininöyrənilməsi
haqdadır.Buradamikroorqanizmlərinkulti
vasiyavəidentifikasiyaüsullarıvəvasitələri
təsviredilib,kultural(bakteriolojivəvirusoloji)
müayinəüsulununprinsiplərişərholunub.
Üçüncüfəsildəmikroorqanizmlərinpato

genlikamilləri,onlarıntəyinedilməüsulları,
orqanizminspesifikvəqeyrispesifikmüdafiə
amilləri,antigenlərvəanticisimlər,seroloji
reaksiyalar,onlarınprinsipi,texnikası,qiymət
ləndirilməsivədiaqnostikadatətbiqiimkan
larındandanışılır.Bufəsildəbiolojimüayinə
üsullarınınprinsipləridəşərhedilib.
Hərbirfəsləmövzuyauyğunməşğələlər

əlavəedilib.Buradaqısanəzəriməlumatlar,
metodiktövsiyələr(praktikişlərinyerinəye
tirilməsiardıcıllığıvəqaydaları),mövzuyaaid
terminlərvəonlarınqısaşərhiverilib.Bun
danəlavə,tələbələrinsərbəstişinəzərivə
praktikmateriallarınmənimsənilməsindən
sonramüəlliminnəzarətialtındatələbələrin
icrafəaliyyəti,mövzuyaaidnəzərivəpraktik
bilikləriqiymətləndirmək,eləcədəaralıqvə
yekunimtahanlarahazırlaşmaqüçünnəzərdə
tutulanyoxlamatestləridaxiledilib.
Kitabdaməşğələlərinbuformadatərtibi

tələbələrinmüvafiqmövzularadairpraktik
bacarıqlarəldəetməsinəşəraityaratmaq
layanaşı,fənnitədrisedənmüəllimlərində
dərslikdənpraktikrəhbərlikkimiistifadəsinə
imkanverəcək.

“Azərbaycan Tibb Universiteti-90. Dərslik və dərs vəsaitləri (1930-
2019). Biblioqrafiya” adlı biblioqrafik göstərici işıq üzü görüb.

 Allah rəh mət elə sin!

dərslik işıq üzü görüb

BaşredaktorBaşredaktor MüəlliflərləredaksiyanınmövqeyiMüəlliflərləredaksiyanınmövqeyi
üstüstədüşməyəbilər.üstüstədüşməyəbilər.

ƏlyazmalargeriqaytarılmırƏlyazmalargeriqaytarılmır

Qəzet“Təbib”qəzetininkompüterQəzet“Təbib”qəzetininkompüter
mərkəzindəyığılır,səhifələnir,mərkəzindəyığılır,səhifələnir,
“Azərbaycan”nəşriyyatının“Azərbaycan”nəşriyyatının
mətbəəsindəçapolunurvəmətbəəsindəçapolunurvə
universitetdaxilindəyayılıruniversitetdaxilindəyayılır
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Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedra-Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedra-
sının professorları Emma Ağayeva, Akif Qurbanov sının professorları Emma Ağayeva, Akif Qurbanov 
və dosent Vidadi Nərimanovun müəllifliyi ilə yeni və dosent Vidadi Nərimanovun müəllifliyi ilə yeni 
dərslik çapdan çıxıb.dərslik çapdan çıxıb.

Etibarsız say ılır

90 ildə çap edilmiş dərslik və 
dərs vəsaitləri biblioqrafik 
nəşrdə toplanıb

Bundanbaşqa,M.MəhərrəmovRu
siyaFederasiyasıFizioterapevtlərvə
KurortoloqlarTibbiElmiCəmiyyəti
ninüzvüdür.
O, 2013cü ildə Türk Dünyası

Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasının(TDABEA)“Fəxri
professoru”vəAvropaTəbabətElm
ləriAkademiyasınınhəqiqiüzvüse
çilib.DosentM.Məhərrəmov2013
cüildə“Hippokrat”ordeni,2015ci
ildə isəTDABEAnın “Beynəlxalq
qızılulduzmedalı”ilətəltifolunub.

Avropa Təbabət Elmləri Akademi
yasının xüsusi nəşri olan bioqrafik 
ensiklopediyanın 2021ci il buraxılışın
da Azərbaycan Tibb Universitetinin II 
Daxili xəstəliklər kafedrasının dosenti, 
t.ü.f.d. Mail Məhərrəmovun həyat və 
fəaliyyəti haqqında geniş məlumat çap 
olunub.  
Qeyd edək ki, M.Məhərrəmov

indiyədək150dənçoxelmitibbi
vəkütləviəsərinmüəllifidir.Onun
işlədiyikafedradanolanhəmmüəl
liflərlə birgə 2004cü ildə “Daxili
xəstəliklər”dərslikkitabı,2012,2014
və2018 illərdə“Daxiliorqanların
xəstəliklərinindiaqnozuvəmüalicə
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