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di ril miş sual la rın yal nız 5-10-u dü şə 
bi lər. Qa lan sual lar tə lə bə nin dərs 
müd də tin də mə nim sə di yi sual lar-
dır. Yə ni əv vəl lər ol du ğu ki mi, tes ti 
əz bər lə yib im ta ha na gir mək, elə cə 
də müəl lim lə tə mas yox dur.

Əsas ye ni lik lər dən bi ri də uni ver-
si te tin say tı na düz gün ca va bı ol ma-
yan nü mu nə vi test lə rin yer ləş di ril-
mə si dir. Ca vab lar İm ta han Mər kə zi 
tə rə fin dən xü su si proq ram la qa-
rış dı rı lır. Bü tün bun lar isə “Elekt ron 
uni ver si tet”in, Tür ki yə də və baş qa 
Av ro pa öl kə lə rin də möv cud olan 
mo dul proq ra mın tət bi qi ilə hə ya ta 
ke çi ri lir. Müəl lim av to mat laş dı rıl-
mış tam ob yek tiv və şəf faf qiy mət 
ya zır. Se mest rin so nu na bir gün qal-
mış sis tem bağ la nır. Bun dan son ra 
müəl lim tə lə bə nin qiy mə ti ni, da va-
miy yət gös tə ri ci si ni də yi şə bil məz. 
Ey ni za man da bu sis tem va si tə si ilə 
im ta han ge də-ge də top la nan bal-
la rın, hət ta sual la rın sta tis ti ka sı nı 
apar maq müm kün dür.

Tət biq edi lən ye ni lik lə rin im ta han 
pro se si nə müs bət tə si ri vur ğu la nıb. 
Açıq tip li sual la rın tət bi qin də əsas 
məq sə din tə lə bə lə ri əz bər çi lik dən 
uzaq laş dır maq, on lar da dərs lik-
lər lə, ki tab lar la da ha çox iş lə mək 
vər di şi ya rat maq ol du ğu bil di ri lib. 

20 Yanvar hadisələrinin 32-ci 
ildönümü münasibətilə Azərbaycan 
Tibb Universitetində anım tədbiri 
keçirilib. Mərasimdə çıxış edən ATU-
nun rektoru, professor Gəray Gəray-
bəyli 1990-cı ilin 20 Yanvar gününün 
Azərbaycanın müasir tarixinə ən 
faciəli və ən şərəfli səhifələrdən 
biri kimi daxil olduğunu qeyd edib:

“Azərbaycan xalqının tarixində 
elə hadisələr var ki, milli yadd-
aşımızda daim qalacaq. Bu tarix-
lərdən biri də məhz 20 Yanvardır. 
Bu tarix milli müstəqillik, xalqımızın 
azadlıq uğrunda mübarizəsinin 
rəmzinə və mən deyərdim ki, Azər-
baycan məfkurəsinin kristallaşma 
nöqtələrindən birinə çevrilib. Çünki 
məhz belə hadisələr insanların milli 
şüurunu dəyişdirir”.
QanlıYanvargecəsiiləbağlıxatirə

lərinibölüşənprofessorGərayGəray
bəylihəmingüninsanlarınküçələrə
axışdığınıbildirib:“Həmingecəte
leviziyaişləməsədə,insanlardaxili
çağırışlaküçələrəçıxmışdılar.Heç
birpost,BTRinsanaxınınınqarşısını

alabilmədi.20Yanvarşəhidlərinin
dəfngünümillişüurumuzundəyişmə
nöqtəsiidi”.
Rektorxatırladıbki,həmingecə

ATUəməkdaşları,həkimlərimizdə
gülləyətuşgəliblər.20Yanvarha
disələrizamanıATU9şəhidverib.
Həkimlərimizisəçoxağırşəraitdə
yaralılarınhəyatınınxilasıuğrunda
savaşıblar.
Həril20Yanvarşəhidlərininxatirə

sinidərinhüznləyadetdiyimizideyən
rektorbuilbirqədərfərqliəhvalda
olduğumuzudavurğulayıb:“Çünki
artıqşəhidlərimizinqanıyerdəqal
mayıb.Biz20YanvarfaciəsinəQa
rabağprosesindənkənardayanaşa
bilmərik.Məhzbukontekstdəndeyə
bilərikki,müstəqillikuğrundaşəhid
olanqəhrəmanlarınqanıyerdəqal
madı.Bütündünyayasübutetdikki,
Azərbaycanxalqıböyükvəəzmkar
xalqdır”.
Rektorunçıxışındansonra20Yan

varhadisələrinədairvideoçarxnü
mayişetdirilib.
DahasonraATUnunİctimaifən

lərkafedrasınınprofessoruFəxrəd

dinMəmmədov,IIICərrahixəstəliklər
kafedrasınınmüdiri,professorFariz
CamalovAzərbaycanxalqınaqarşı
yönələnbudəhşətlicinayət,eyniza
mandatarixiyaddaşımızadərinhüzn
vəmilliqürurgünükimihəkkolunan
QanlıYanvargecəsiiləbağlıxatirələrini
bölüşüblər.İctimaisəhiyyəfakültəsinin
6cıkurstələbəsiFidanHəsənlitələ
bələradındançıxışedərəkmüstəqilli
yimizvəərazibütövlüyümüzuğrunda
canlarından keçənlərin heç zaman
unudulmayacağını,onlarınşücaətvə
qəhrəmanlıqlarınıngənclərəvəböyü

məkdəolannəsillərəörnəkolacağınıvə
şəhidlərinəzizxatirəsinindaimxatırla
nacağınıdeyib.
Çıxışlardaqeydolunubki,ümumxalq

hərəkatındahəkimlər,TibbUniversiteti
ninməzunvətələbələri,həmçininuni
versitetinəməkdaşlarıhərzamanöndə
olublar.20Yanvarhadisələrizamanışə
hidolmuşəməkdaşlarımızınxatirəsinə
ATUnunhəyətindəabidədəucaldılıb.
İndihəminabidəyenilənməkərəfəsində
dir.BukompleksəVətənmüharibəsində
şəhidolmuşATUməzunlarınınadlarıda
həkkolunacaq.

Şu ra nın üzv lə ri im ta ha nın ge di şin-
də tə lə bə lə rin və nə za rət çi lə rin 
də fi kir lə ri ni öy rə nib lər. Tə lə bə-
lər dən Gü nel Cə fə ro va, Xa liq Qəh-
rə ma nov, Ay sel Əmi ro va, Əs gər 
Sü ley ma nov və Zey nəb Mu sa ye va 
test lə rə proq ra ma uy ğun sual la rın 
sa lın dı ğı nı, im ta han pro se si nin çox 
ra hat keç di yi ni de yib lər. İm ta han-
nə za rət qru pu nun rəh bə ri Pə ri 
İsa qo va, nə za rət çi lər dən Nü şa bə 
Şı xə li ye va, Pər va nə Ay dı no va, 
Ay gün Kə ri mo va im ta ha nın ge-
di şin də hə lə heç bir prob le min 
ol ma dı ğı nı, na dir hal lar da rast gəl-
dik lə ri kö çür mə yə cəh din qar şı sı nı 

vax tın da al dıq la rı nı söy lə yib lər.
Şi ka yət lə rin araş dı rıl dı ğı xü su si 

ota ğa da baş çə kən şu ra nın üzv lə ri 
tə lə bə lə rin da ha çox na ra zı qal-
dı ğı mə qam la ra diq qət ye ti rib lər. 
ATU-nun Apell ya si ya Ko mis si ya sı-
nın səd ri, pro fes sor El dar Qa sı mov 
im ta han lar baş la yan dan bə ri 3000-ə 
ya xın əri zə ve ril di yi ni, bu əri zə lə rin 
bir qis mi nin əsas lı, bir qis mi nin isə 
əsas sız ol du ğu nu de yib: “Mü ra ciət-
lər o za man əsas lı dır ki, ya test lər 
qü sur lu dur, ya da tə lə bə doğ ru 
ca vab ver sə də, ca vab eta lo nu Bu ba rə də uni ver si te tin İm ta han Mər kə-

zi nin mü di ri, fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru 
Ül kər Cə fə ro va ət raf lı açıq la ma ve rib. O 
bil di rib ki, əv vəl fən nin kre dit yü kün dən 
ası lı ola raq, in ter net də 700-1000 ara sı sual 
yer ləş di ri lir di. Tə lə bə lər bü töv lük də bü tün 
sual lar la ta nış olur və hər kəs ta nış ol du ğu 
sual lar içə ri sin dən tes tə dü şən 50 sualı ca-
vab lan dı rır dı: “Son ra dan gör dük ki, tə lə bə-
lər əz bər çi li yə ge dir. Ona gö rə də sual la rın 
qo yu lu şun da də yi şik lik et dik. Ar tıq tes tə 
açıq sual ad lan dı rıl sa da, əs lin də qa pa lı 
olan çox ca vab lı sual lar sal mı şıq. Tə lə bə lə-
rin şi ka yət lə ri da ha çox bə zi sual lar la bağ lı 
olur. Bu şikayətlərin əsas lı sı da, əsas sı zı da 
var. Əgər bü tün test lər düz gün, proq ra ma, 
ədə biy yat la ra uy ğun ya zıl sa, heç apell ya si ya 
şi ka yə ti nə də eh ti yac qal maz”. Ü.Cə fə ro va-
nın söz lə ri nə gö rə, bir sualın səhv ol ma sı 
ye tər li dir ki, ən azı 30 tə lə bə Apell ya si ya 
Ko mis si ya sı na şi ka yət et sin: “Çün ki proq ra-
mın xü su siy yə ti elə dir ki, im ta han pro se si nə 
ey ni vaxt da 100-150 tə lə bə qo şu lur. Bu 
za man han sı sa səhv ar tıq 150 tə lə bə üçün-
dür. Ya ra nan prob lem bir mə na lı şə kil də 
tə lə bə nin xey ri nə həll olu nur”. İm ta han 
Mər kə zi nin mü di ri bil di rib ki, bu se mestr-
dən VI kurs da açıq sual tip li test sual la rı nın 
sa lın ma sı tə lə bə lə rin işi ni xey li qə liz ləş di rib, 
on la rın ço xu əla çı lıq dan dü şüb. Bu isə key-
fiy yət də yi şik li yi nin nə ti cə si dir. İm ta han la-
rın ge di şi ni iz lə yər kən o da mə lum olub ki, 
ar tıq I kurs dan tə lə bə yə in ter net də yer ləş-
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20 Yanvar hadisələrinin 32-ci 
ildönümü qeyd olunub

Prezident İlham Əliyev Tey-
mur Musayevin Azərbaycan 
Respublikası səhiyyə nazirinin 
birinci müavini vəzifəsindən 
azad edilməsi haqqında sərən-
cam imzalayıb.
Dövlət başçısının imzaladığı 

digər sərəncamla Teymur Yusif 
oğlu Musayev Azərbaycan 
Respublikasının səhiyyə naziri 
təyin edilib.

Teymur Musayev 
səhiyyə naziri 
təyin olunub

Professor Gəray Gəraybəyli: Bu tarix Azərbaycan məfkurəsinin kristallaşma 
nöqtələrindən birinə çevrilib

u Yanvarın 25-də Azərbaycan Tibb 
Universitetinin rektoru yanında 
İctimai Nəzarət və Məsləhət Şu-
rasının üzvləri universitetdə keçi-
rilən imtahan prosesinin gedişatı-
nı izləyiblər. Şuranın sədri, millət 
vəkili, həkim-qastroenteroloq 
İlham Məmmədov və şura üzvləri 
– Azərbaycan Milli QHT Forumu-
nun prezidenti Rauf Zeyni, ATU-
nun Əczaçılığın texnologiyası və 
idarəçiliyi kafedrasının baş müəl-
limi Aidə Bəndəliyeva, İctimai 
Nəzarət və Məsləhət Şurasının 
tələbə-koordinatoru, I Müalicə 
işi fakültəsinin IV kurs tələbəsi 
Orxan Təsivanlı ATU-nun İmta-
han Mərkəzinə baxış keçiriblər və 
burada aparılan imtahanın gedişi 
ilə tanış olublar. Şuranın üzvləri 
imtahan öncəsi və imtahan prose-
sində tətbiq olunan yeniliklərlə 
maraqlanıblar. 

test də düz gün qo yul ma yıb. Tə lə-
bə lər şikayətlərini əsaslandırarkən  
oxu duq la rı ədə biy ya tı, doğ ru he sab 
et dik lə ri va rian tı gös tə rir, əz bər lə-
mə dən oxu ma ğa ke çir, dərs lik lə rə 
qa yı dır lar. Ko mis si ya isə şikayətlərə 
baxarkən ilk növbədə ekspertlərin 
rəyini nəzərə alır”. Şu ra nın üzv lə ri 
uni ver si tet də tət biq olu nan ye ni lik-
lə ri müs bət qiy mət lən di rib lər. Şu ra-
nın səd ri İl ham Məm mə dov bil di rib 
ki, cə miy yə tin bü tün sa hə lə rin də 
ol du ğu ki mi, təh sil də də ic ti mai 
nə za rə tin ol ma sı mü hüm mə sə lə dir. 
Bu, şəf faf lı ğın art ma sı na, ob yek tiv li-
yin tə min olun ma sı na şə rait ya ra dır. 
İc ti mai nə za rə tin və tən daş cə miy yə-
ti ilə qu rum lar ara sın da əmək daş lı-
ğın da ha da ge niş lən mə si nə sə bəb 
ol du ğu nu de yən İ.Məm mə dov 
uni ver si tet də apa rı lan is la hat la rın 
tə lə bə lə rin gə lə cək fəaliy yət lə rin də 
müs təs na rol oy na ya ca ğı na əmin li yi-
ni ifa də edib.

İm ta han pro se si nin ge di şin dən ra zı 
qa lan şu ra üzv lə ri, bu ra da mü şa hi-
də et dik lə ri ye ni lik lə ri da ha ge niş 
ic ti maiy yə tə çat dı ra caq la rı nı da 
vur ğu la yıb lar.

A.KAMRANOĞLU
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Son vaxtlar yeni növ ko-
ronavirus (COVID-19) infek-
siyası barədə yayılan yanlış 
fikirlərdən biri də “omikron” 
ştamının uşaqlar üçün daha 
qorxulu olması ilə bağlıdır. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, 
bağçaya və ya məktəbə get-
məyən uşaqlar il ərzində 2-3 
dəfə, gedənlər isə 12-13, hətta 
14 dəfə “qrippoz” vəziyyətə 
səbəb olan fəsli infeksiyaya 
yoluxa bilərlər. Hazırda həmin 
statistikanın artmasına səbəb 
isə ötən il karantin tədbirlərinə 
görə uşaqların ev şəraitində 
təcrid olunması və onlara tibbi 
maska taxdırılaraq kollektiv-
dən uzaqlaşdırılmasıdır. Yəni, 
uşaqlar arasında geniş yayıl-
mış infeksiya nə COVID-19, nə 
də qrip virusu deyil, çünki qrip 
çox kəskin klinik əlamətlərlə 
keçən, ağır infeksiyadır.

BufikirləriAzərbaycanTibb
UniversitetininFarmakologiya
kafedrasınınmüdiri,tibbelmləri
doktoru,professorMusaQəni
yevdeyib.Professorbildiribki,
COVID19virusununbağlandığı
hədəfACE2reseptorlarıqız
uşaqlarında11,oğlanuşaqların
daisə12yaşaqədərinaktivvə
ziyyətdəolur:“Tamformalaşma
isəyetkinlik,yənionların19ya
şındatamamlanır.Onagörədə
məlumyaşqruplarıüzrəuşaq
lardaağırxronikixəstəlikvəya
irsigenetikpatologiyayoxdursa,
onlarhəttaCOVID19ayoluxsa
belə,çoxyüngülkeçirirlər.Yəni,
valideynlərarasında“omikron”
ştamınayoluxmauşaqlarüçün
çoxqorxuludur”fikriniyaymaq
yolverilməzdir.Nəözünüzə,nə
dəövladlarınızagörəgərginlik
keçiribdepressiyavəyaisterik
haladüşməyəlüzumyoxdur.La
kinvətəndaşlarxüsusiləaprelin
birinciongünlüyünəqədərözlə
rinimütləqqorumalıdırlar.Çün
kiovaxtdanetibarənfəslivirus
infeksiyalarısönməyəbaşlayır”.
M.Qəniyev əlavə edib ki,

“omikron” ştamı ilə yanaşı,
hazırda “deltakron” ştamı da
müzakirəedilir.Həmçinin“del

takron”unhibridştamolduğuda
deyilir.Genomquruluşu“delta”
ştamınıxatırladanyenivariant
yanvarın 9da Kiprdə qeydə
alınıb.İddiaedilirki,həminva
riantda“omikron”ştamınaxas
olan30mutantdəyişikliyin10u
müşahidəolunur:“Yəni,məhz
hər ikiştamınxüsusiyyətlərini
daşıdığınagörəonu“deltakron”
adlandırıblar.İstənilənaqressiv
virusştamınaxasolanmuta
siyayalnızyoluxdurduğucanlı
hüceyrəiləbirgəyaşayışaxid
mətedən,qarşılıqlıəlaqəfor
masınınnəticəsikimimeydana
çıxabilər.İstənilənvirusvəya
eynivirusştamlarınınhədəfiyal
nızcanlıhüceyrəninDNTsidir.
Virusştamlarınınbirinindigəri
iləqarşılıqlıəlaqəsinəticəsində
yenimutantştaməmələgələ
bilməz.Ümumiyyətləikimutant
ştambirbiriiləkovalentrabitəilə
bağlansalarda,bunuyeniştam
adlandırmaqolmaz.Adətənbelə
ştamlarınyaşamdövrüçoxqısa
olur.“Deltakron”unnəinki“delta”,
hətta“omikron”ştamındanda30
faizdahayoluxdurucuolacağı
iləbağlı iddialardaəsassızdır.
Qorxuyadüşməyəheçbirelmi
əsasyoxdur”.

1-dək im  ta  han  lar ba  şa çat  dı  rı  la  caq: 
“Üzr  lü sə  bəb  dən iş  ti  rak et  mə  yən  lər 
üçün fev  ra  lın 3-4-ü, 7-8-i im  ta  han -
la rın ke  çi  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lub. 
Pa  ra  lel ola  raq xa  ric  də ya  şa  yan tə  lə -
bə  lə  ri  miz üçün on  layn im  ta  han  lar 
təş  kil et  mi  şik. On  lar da im  ta  han  la  ra 
qa  tı  lır və yük  sək gös  tə  ri  ci  lər nü  ma -
yiş et  di  rir  lər”.

Apell  ya  si  ya ko  mis  si  ya  sı  nın səd  ri, 
pro  fes  sor El  dar Qa  sı  mov isə bu se -
mestr  də mü  ra  ciət  lə  rin çox  lu  ğun  dan 
şi  ka  yət  lən  di: “Pan  de  mi  ya  ya gö  rə 
tə  lə  bə  lə  rin müəl  lim  lər  lə gö  rü  şü  nə 
iza  cə ve  ril  mir. Ona gö  rə də mü  ra -
ciət  lər elekt  ron qay  da  da ün  va  nı  mı  za 
gön  də  ri  lir. Han  sı tes  dən şi  ka  yət olu -
nur  sa, onun su  rə  ti  ni çı  xa  rıb eks  per  tə 
gön  də  ri  rik. Eks  pert rəy ve  rən  dən 
son  ra nə  ti  cə ba  rə  də şi  ka  yət  çi  yə mə -
lu  mat ve  ri  lir. Ötən il  lər ümu  mi ses -
si  ya vax  tı Apell  ya  si  ya Ko  mis  si  ya  sı  na 
təx  mi  nən 1400-ə ya  xın mü  ra  ciət 

olur  du  sa, in  di im  ta  han baş  la  yan  dan  
3000-ə ya xın əri zə al mı şıq. Mü  ra -
ciət  lə  rin əsas  lı olub-ol  ma  ma  sı  na 
ba  xı  lır. İna  nı  ram ki, növ  bə  ti se  mest -
rə qə  dər ka  fed  ra  lar bun  dan nə  ti  cə 
çı  xa  ra  caq  lar”.

Q.ABDULLAYEV

heç bir qay  da po  zun  tu  su qey  də alın -
ma  yıb”. Biz im  ta  han zal  la  rın  da olar  kən 
nəz  rət  çi  lə  rin qay  da  la  ra uy  ğun fəaliy  yət 
gös  tər  dik  lə  ri  ni mü  şa  hi  də et  dik. İm  ta -
han-nə  za  rət qru  pu  nun 
rəh  bə  ri Pə  ri İsa  qo  va 
nə  za  rət  çi  lə  rin hər gün 
tə  li  mat  la  ra uy  ğun şə  kil -
də im  ta  han zal  la  rın  da 
öz və  zi  fə  lə  ri  ni ye  ri  nə 
ye  tir  dik  lə  ri  ni bil  dir  di. 
Elə  cə də on  la  rın əc  nə  bi 
tə  lə  bə  lə  rin bə  zi  lə  ri ilə 
bağ  lı qay  da po  zun  tu -
su aş  kar et  dik  lə  ri  ni, bu 
ba  rə  də la  zı  mi təd  bir  lər 
gö  rül  dü  yü  nü də diq  qə  ti  mi  zə çat  dır  dı.

Mü  ha  fi  zə  çi  lər  dən Bəx  ti  yar Hə  zi  yev 
və Xa  ti  rə Mür  sə  li  ye  va da öz və  zi  fə  lə -
ri  ni mə  su  liy  yət  lə ic  ra edir  di  lər. On  lar 
te  le  fon və di  gər qa  da  ğan olun  muş 
va  si  tə  lə  rin içə  ri  yə ke  çi  ril  mə  mə  si üçün 

tə  lə  bə  lə  ri yox  la  yır  dı  lar.
Ün  siy  yət  də ol  du  ğu  muz tə  lə  bə  lər 

də im  ta  han pro  se  si  nin ge  di  şin  dən 
ra  zı  lıq et  di  lər. İm  ta  han za  lın  dan çı  xan 
II Müali  cə-pro  fi  lak  ti  ka fa  kül  tə  si  nin 2-ci 
kurs tə  lə  bə  si Ha  cı Şa  ba  no  vun fi  kir -
lə  ri  ni öy  rən  dik: “Di  na  mik ana  to  mi  ya 
fən  nin  dən im  ta  han ver  dim. Müm  kün 
100 bal  dan 99 bal top  la  ya  raq mü  vəf  ə -
qiy  yət qa  zan  dım. İn  di  yə  dək 3 im  ta  han 
ver  mi  şəm və kə  si  rim ol  ma  yıb. Yax  şı 
ha  zır  laş  dı  ğım üçün ina  nı  ram ki, o bi  ri 
im  ta  han  lar  dan da nə  ti  cə  lə  rim uğur  lu 
ola  caq”.

İran və  tən  da  şı Sa  lar Va  hid Bag  hi  min 
də II Müali  cə-pro  fi  lak  ti  ka fa  kül  tə  si -
nin 2-ci kur  sun  da təh  sil alır. İm  ta  han 
za  lın  dan se  vinc  lə çıx  dı  ğı hiss olu  nur. 
İm  ta  ha  nı mü  vəf  ə  qiy  yət  lə ver  di  yi  ni de -
yir. Pro  se  sin təş  ki  lin  dən, uni  ver  si  tet  də 

təd  ri  sin sə  viy  yə  sin  dən, müəl  lim  lər  dən 
ra  zı  lıq edir.

Son  ra İm  ta  han Mər  kə  zi  nin mü  di  ri, 
fi  lo  lo  gi  ya üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru Ül  kər 
Cə  fə  ro  va  dan im  ta  han pro  se  si ilə bağ  lı 
ət  raf  ı mə  lu  mat al  dıq. O qeyd et  di ki, 

im  ta  han əziy  yət  li və ağır pro  ses  dir: 
“Test  lə  rin ha  zır  lan  ma  sın  dan baş  la  mış, 
sis  tem  də yer  ləş  di  ril  mə  si və tə  lə  bə  yə 
təq  dim olu  nan  ma  sı  na  dək bir mər  hə  lə 
ke  çi  rik. Heç bir tex  ni  ki prob  le  mi  miz 
yox  dur. Gör  dü  yü  nüz ki  mi, nor  mal 
şə  kil  də im  ta  han  lar ge  dir. Am  ma bə -
zən biz  dən ası  lı ol  ma  yan sə  bəb  dən 
prob  lem  lər  lə də üz  lə  şi  rik”. Bu haq  da 
da  nı  şan Ü.Cə  fə  ro  va bil  dir  di ki, bə  zi 
ka  fed  ra  lar  da test  lə  rin ha  zır  lan  ma  sı  na 
mə  su  liy  yət  lə ya  naş  mır  lar: “Bu sə  bəb -
dən bə  zən yan  lış sual  la  ra rast gə  li  nir. 
Ha  zır  da Di  na  mik ana  to  mi  ya və Tə  ka -
mül ge  ne  ti  ka  sı fən  lə  rin  dən im  ta  han 
gö  tü  rü  rük. Am  ma hə  rə  sin  dən bir sual 
yan  lış dü  şüb. Bu  nun  la bağ  lı apell  ya  si  ya 
şi  ka  yə  ti ve  ri  lib. Ailə tə  ba  bə  ti ka  fed  ra  sı -
nın test  lə  rin  də də qü  sur  lar var idi. Yax  şı 
olar ki, is  tər adı  nı çək  di  yim, is  tər  sə də 

di  gər ka  fed  ra  lar test  lə  ri ha  zır  la  yan  da 
də  fə  lər  lə yox  la  sın  lar. Möv  cud və  ziy  yət 
diq  tə edir ki, test  lər tək  mil  ləş  di  ril  sin, 
tək  rar sual  lar ara  dan qal  dı  rıl  sın”.

Ü.Cə  fə  ro  va xa  tır  lat  dı ki, təh  sil na  zi -
ri  nin mü  va  fiq əm  ri  nə əsa  sən fev  ra  lın 

“Deltakron” variantının daha yoluxdurucu “Deltakron” variantının daha yoluxdurucu 
olacağı iddiaları əsassızdırolacağı iddiaları əsassızdır

Azərbaycan Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi 
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və 
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə 
Birliyi birgə məlumat yayıb. Mə-
lumatda bildirilir ki, son zamanlar 
dünya ölkələrində SARS-CoV-2 
virusunun “omikron” ştamının 
yayılması halları müşahidə olunur. 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
ölkələri xəstəliklə aparılan müba-
rizə tədbirlərinə yenidən baxma-
ğa çağırır.   
Bubaxımdan,yeniştamınspesifik

xüsusiyyətləri nəzərəalınaraq test
strategiyaları, karantinmüddətləri,
xəstələrinmüşahidəvəmüalicəme
todlarındadəyişikliklərolunur.
Beynəlxalq təcrübəni və möv

cudelmiaraşdırmalarınnəticələrini
nəzərə alaraq, SARSCoV2 PZR

testnəticəsi“müsbət”olanşəxslərin
və onların müəyyən olunmuş “sıx
təmaslı”larınıntəcrid(karantin)müd
dətiölkəmizdə24yanvar2022ci il
tarixindənetibarən14gündən7günə
azaldılıb.
“Omikron”mutasiyasınıngenetik

xüsusiyyətlərininəzərəalaraqvətən
daşlarımızdansəhiyyəqurumlarımız
tərəfindənmüəyyənolunmuşvirusa
yoluxmariskiniazaldangöstərişlərə
əməletmələrixahişolunur:
•Maskataxın.
•Teztezəlləriniziyuyunvəyaanti

septikvasitələrdənistifadəedin.
•Fizikiməsafəsaxlayın.
•İnsanlarınsıxtoplaşdığıyerlərdən

uzaqdurun.

•Vaksinolunun.
Virusayoluxduğunuzhalda:
•Özünüzüailəüzvlərinizdənmüm

künqədərtəcridedin.
•Təcridolduğunuzyeriteztezha

valandırın.

•Günərzində2dəfəbədənhərarə
tiniziölçün.
•Bolmayeqəbuledin.
•Yataqrejiminəriayətedin.
•Hərarətyüksəldiyizaman(38℃ 

vədahayuxarı)qızdırmasalıcıdər
manlardanistifadəedəbilərsiniz.
•Evşəraitindəantibiotik,antiviral,

hormonal, immunitetartırıcımüali
cələrdənvəvenadaxilimayelərinkö
çürülməsindənuzaqdurun.
•Qonşunun,qohumun,tanışınvə

ortatibbişçilərinintövsiyəsinəəsasən
müalicəolunmayın.
Unutmayaqki,vaksinasiyavirusun

istənilənmutasiyası iləmübarizədə
əneffektivvasitəolaraqqalır.Vətən
daşlarımızı gücləndirici (“buster”)
dozailəvaksinolunmağaçağırırıq.

Qış imtahan sessiyası Qış imtahan sessiyası başa çatırbaşa çatır
İmtahan Mərkəzinin müdiri Ülkər Cəfərova: Bəzi kafedralar testlərin 
hazırlanmasına daha məsuliyyətlə yanaşmalıdır 

Yanvarın 3-də Azərbaycan Tibb 
Universitetində 2021-2022-ci 

tədris ilinin payız semestrinin qış 
imtahan sessiyası başlayıb. İmta-
hanların gedişatı ilə bağlı universi-
tetin İmtahan Mərkəzində olduq. 

II Müali  cə-pro  fi  lak  ti  ka fa  kül  tə  si  nin 
1-ci və 2-ci kurs  lar üz  rə de  kan müavi  ni 
Se  vinc Mə  hər  rə  mo  va 2-ci kurs tə  lə -
bə  lə  ri  nin im  ta  han ver  dik  lə  ri  ni bil  dir  di: 
“Tə  lə  bə  lər se  çim fən  nin  dən im  ta -
han ve  rir  lər. Se  çim fən  ni iki blok  dan 
– “Di  na  mik ana  to  mi  ya” və “Tə  ka  mül 
ge  ne  ti  ka  sı”ndan iba  rət  dir. On  lar han  sı 
fən  dən im  ta  han ve  rə  cək  lə  ri  ni öz  lə  ri 
müəy  yən  ləş  di  rib  lər. Bu gün 2-ci kurs  da 
təh  sil alan 428 tə  lə  bə im  ta  han  da iş  ti  rak 
edə  cək. İm  ta  han ve  rən  lər ara  sın  da 
in  gi  lis di  li böl  mə  sin  də təh  sil alan  lar 
da var. Ha  zır  da sa  kit və şəf  af şə  rait  də 
im  ta  han ge  dir. Ya  ra  dıl  mış şə  rait  dən 
tə  lə  bə  lə  ri  miz ra  zı  lıq edir. İn  di  yə  dək 

Koronavirus xəstələrinin Koronavirus xəstələrinin 
təcrid müddəti azaldılıbtəcrid müddəti azaldılıb

Professor: Ağır xroniki xəstəliyi və irsi genetik 
patologiyası olmayan uşaqlar COVID-19-u 
yüngül keçirirlər
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Müsahibimiz ATU-nun Tədris 
Stomatoloji Klinikasının direkto-
ru, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Mahir 
Səfərovdur.  

- Mahir müəllim, əvvəlcə klini-
kanın maddi-texniki imkanları, 
kafedra işçiləri də daxil olmaqla 
burada fəaliyyət göstərən tibbi 
personal haqqında məlumat ver-
məyinizi xahiş edərdik.
 Nəzərinizəcatdırmaq istərdim

ki,ATUnunTədrisStomatolojiKli
nikasınınbazası,əsasənOrtopedik
stomatologiya,Terapevtikstomato
logiyavəUşaqstomatologiyasıka
fedraları,həmçininstomatolojiyardim
söbələriilətəşkilolunub.Pandemiya
iləəlaqədarbirmüddətdərslərəfa
siləverilsədə,artıqtədrisprosesiöz
axarınadüşüb.Kafedralardadərslər
müntəzəmolaraqhəməyani,həmdə
distantformadakeçirilir,paralelola
raqpraktikdərslərdətədrisplanına
əsasənaparılır.
KlinikanınStomatolojiyardımşöbə

sindəisəkafedralarınprofillərinəuy
ğunortopedik,terapevtik,ortodontik
vəcərrahiişlərgörülür.Buradaçalı
şanhəkimlərinhamısıyüksəksəviy
yəli,sertifikasiyadankeçmiştəcrübəli
mütəxəssislərdir.Təsərrüfathesabı
iləişləməyimizə,pandemiyanınya
ratdığıbəziçətinliklərəbaxmayaraq,
ortayaçıxanproblemləriuniversitet
rəhbərliyininvəkollektivindəstəyiilə
zamanındahəlledəbilirik.
Klinikanınmadditexnikibazasının

yaxşılaşdırılmasıvəənmüasirava
danlıqlarlatəchizatıuniversitetimizin
rektorunundaimdiqqətmərkəzin
dədir.Eləbudiqqətinnəticəsidirki,
bugünlərdəstomatologiyanınvacib
sahəsisayılanrentgenmüayinələ
rininaparılmasıüçün3Dkompüter
tomaqrafiyaaparatıalınaraqklinika
daquraşdırılıb.Kafedralardatədris
proqramınauyğunolaraqyeniava
danlıqlabağlıhərbirmüəlliminkom
pyutersisteminəindividualolaraq3D
proqramıyazılacaqvədərszamanı
tələbələrin bumüayinəmetoduna
yiyələnməsiücüntamşəraityaradı
lacaqki,budatədrisinkeyfiyyətinin
yüksəlməsinəmüsbəttəsiredəcək.
Poliklinikaşöbəsindədəbuaparatla
rentgenmüayinəsiaparmaqdanötrü
həkimstomatoloqlarücünkompyuter
sisteminəproqramhazırlanırvəonlar
busahədətəkmilləşdirilir.Burentgen
müayinəmetodutədrisproqramına
salındığından,kafedraəməkdaşları
vəhəkimlərimizləyanaşı,rezident
lərimiz,tələbələrimizdə3Drentgen
müayinəsinəyiyələnəcəklər.Bundan
başqa,digərənmüasirstomatoloji
avadanlıqlardatibbipersonalınis
tifadəsindədir.İstərelmi, istərsədə
texnikiyeniliklərklinikamızdauğurla
tətbiqedilir.

Müasir stomatologiyaya aid Müasir stomatologiyaya aid 
bütün aparatlarımız varbütün aparatlarımız var

- Məlumdur ki, ölkəmizdə sto-- Məlumdur ki, ölkəmizdə sto-
matoloji xidmət üzrə fəaliyyət matoloji xidmət üzrə fəaliyyət 
göstərən özəl klinikalar, ixtisas-göstərən özəl klinikalar, ixtisas-
laşmış kabinetlər çoxdur. Bu nöq-laşmış kabinetlər çoxdur. Bu nöq-
teyi-nəzərdən pasiyentlər hansı teyi-nəzərdən pasiyentlər hansı 
üstünlüklərinə görə ATU-nun Sto-üstünlüklərinə görə ATU-nun Sto-
matoloji Klinikasını seçməlidir?matoloji Klinikasını seçməlidir?
Əvvəla,bubizimstatusumuzdur.

YəniATUnunrəsmiklinikasıolmağı
mız.İkincisi,tariximizdir.Xatırladım
ki,indikiTədrisStomatolojiKlinikası
əvvəllərBakıdailkaçılanstomatoloji
poliklinikalardanbiriolubvə4 saylı

poliklinikakimitanınıb.Yaddaşlarda,
xatirələrdədəözənənələriiləqalıb.
Yəniburanostaljihisslərləmüraciət
edənlərdəçoxdur.Bunlarlayanaşı,

əsasfərqimizburadapeşəkarhəkim
lərin,respublikamiqyasındatanınan
mütəxəssislərinçalışmasıdır.Klinika
əvvəlkinüfuzunuqoruyubsaxlamaq
layanaşı,həkimlərimizinpeşəkarlığı
vədahayüksəksəviyyəlistomatoloji
xidmətsayəsindəəlavəüstünlüklər
qazanıb.
Klinikamızınsahəsigenişdir,kabi

netlərimizinsayıçoxdur.Buhəcmdə
işləriözgücümüzləaparmaqbirqə
dərçətinolsada,öhdəsindəndemək
olarkigəlirik.Kabinetlərimizinhamısı
təmirolunub,stomatologiyayaaidbü
tünaparatlarlatəminedilib.Dişlərin
müalicəsi,ağardılmasıvəortopedik
göstərişləyonulmaprosesiənmüa
sirsəviyyədəaparılır.Əvvəlkiillərdən
fərqliolaraqhalhazırdasementsis
temliplombmateriallarındandeyil,
işıqlabərkiyənhelioplomblardanis
tifadəolunur.Yənimüasirstomato
logiyayaaidbütünelmivətexnoloji
yeniliklərdənbəhrələnəbilirik.Elmi
dərəcəlimütəxəssislərimizin,profes
sorların,dosentlərin,kafedramüəl
limlərinin praktik həkimlərlə birgə
çalışmasıdaklinikamızınreytinqinə
müsbəttəsirgöstərir.Onagörədə
hesabedirəmki,keyfiyyətlistomato
lojixidmətədəyərverənpasiyentlər
bizimklinikanıseçməkdəyanılmırlar.

- Artıq 2 ildir ki, bütün klinika-- Artıq 2 ildir ki, bütün klinika-
lar pandemiya şəraitində fəaliyyət lar pandemiya şəraitində fəaliyyət 
göstərir. Əsas risk qrupuna aid göstərir. Əsas risk qrupuna aid 
olan stomatoloqların koronavi-olan stomatoloqların koronavi-
rusdan qorunması istiqamətində rusdan qorunması istiqamətində 
hansı tədbirlər görülür?hansı tədbirlər görülür?
Hamımızaməlumdurki,istərpan

demiya, istərsədəpandemiyadan
əvvəlkidövrolsun,həkimstomato
loqlarinəsasmüayinəvəprofilakti
kaobyektiağızboşluğuolduğundan
onların daha çox virusa yoluxma
ehtimalı var.Bubaxımdanstoma
toloqlarımız infeksiyalara yoluxma
təhlükəsinəgörəəsasriskqrupuna
daxiledilirlər.Beləbirdeyimdəvar:
“Mədəniyyətdə,sağlamlıqdaağız
boşluğundanbaşlanır”.Diqqətinizə
catdırımki,ənçoxinfeksiyavəmik
roflora ilə zəngin olan orqanağız
boşluğudur,ağızboşluğustomagen
infeksiyamənbəyidir.Onagörədə
stomatoloqlarımızı tək koronavi
rusdandeyil,bütüninfeksiyalardan
qorumaqüçünbütunqabaqlayıcıva
sitələrdənmaksimumistifadəetməyə
çalışırıq.Gördüyünüzkimi,klinika
yadaxilolanpasiyentlərinhərarəti
yoxlanılır,maskaların taxılmasına,
əllərintibbiişlənilməsinəvəayaqla
rabaxilləringeyinilməsinəciddinə
zarətolunur.Xüsusitibbiməhlulların
sayıartırılıbvəpraktikhəkimlərimiz

onlardandahaçox istifadəedirlər.
Ancaq görülən bütün qabaqlayıcı
tədbirlərəbaxmayaraq,riskhəmişə
var.Təəssüf ki, həmkarlarımızdan

koronavirusayoluxanlar,həttabuvi
rusdandünyasınıdəyişənlərdəoldu.
Əlbəttə,pandemiyaşəraitindəbütün
mümkünvasitələrdənistifadəetmək
vacibdir.Lakinistənilənhaldakoro
navirusdanqorunmağınənetibarlı
yolupeyvəndləmədirki,klinikamızda
calışanəməkdaşlarındeməkolarki,
hamısıpeyvəndin3cü,hətta4cü
dozasınıqəbuledib.

Diş xəstəlikləri ağrısız, təh-Diş xəstəlikləri ağrısız, təh-
lükəsiz, ən effektiv üsullarla lükəsiz, ən effektiv üsullarla 

müalicə olunumüalicə olunurr

- Daha çox rast gəlinən stoma-- Daha çox rast gəlinən stoma-
toloji xəstəliklər hansılardır? Bu toloji xəstəliklər hansılardır? Bu 
xəstəliklərə qarşı aparılan profilak-xəstəliklərə qarşı aparılan profilak-
tik və müalicə tədbirlərini qənaət-tik və müalicə tədbirlərini qənaət-
bəxş hesab etmək olarmı?bəxş hesab etmək olarmı?
 Stomatoloji xəstəliklər tarixinə

nəzərsalsaqgörərikki,ağızboşlu
ğuxəstəlikləriiçərisindəənçoxrast
gəlinəndişlərləbağlıproblemlərdən
yaranan fəsadlardır. Daha sonra
diqqətçəkənxəstəliklərdənteztez
müşahidəolunanağızınselikliqişa
xəstəlikləridir.Kliniktəzahürlərinxü
susiyyətlərinibilməklə,buməsələdə
diaqnostikavəmüalicəişlərinindüz
günistiqamətdəaparılmasıistənilən
ixtisasamalikhəkimstomatoloqun
gündəlikpraktikasındamühüməhə
miyyətkəsbedir.Ağızboşluğunun
selikliqişaxəstəlikləridigərstomato
lojixəstəliklərarasındanisbətəndaha
azöyrənilmişproblemlərdənsayılır.
Buxəstəliyinetiologiyası,patogene
zi,klinikəlamətlərivəmüalicəsinin
əsasməsələləriindiyəqədərtamhəll
edilməyib.Müalicəyalnızmüəyyən
mülahizələr,müxtəlifdövrlərdətibbi
universitetlərdə,tibbiakademiyalar
daçalışanalimlərinverdiyitəsnifatlar
əsasındaaparılır.Müasirdövrdəisə
internetresurslarındanyararlanaraq,
dünyadabaşverənyeniliklərhaqqın
dadahatezməlumatalırıq.Aparılan
araşdırmalar dagöstərir ki, selikli
qişadaəmələgələnxəstəlikləringe

dişidə,klinikasıdatamamdəyişib.
Dişlərləbağlıproblemlər isəselikli
qişadakıproblemlərqədərçətinde
yil.Kariyes,minaqatınınzədələn
məsi,dişpulpasınıniltihabıvədigər
dişxəstəlikləriağrısız,təhlükəsiz,ən
effektivüsullarlamüalicəolunur.Diş
yalnızmüalicəsimümkünolmayanda
çıxarılır.Bundansonraisəimplantlar,
çıxanvəçıxmayanprotezlərvasitə
siiləhəmkosmetik,həmdəestetik
baxımdanbərpaolunur.
Həkimstomatoloqlarımız təkcə

ağızboşluğununsağlamlığınıqoru
maqla,dişlərimüalicəvəbərpaet
məkləkifayətlənmir,eynizamanda
pasiyentlərarasındavaxtaşırımaa
rifləndirməişiaparırlar.Düşünürəm
ki,buistiqamətdəaparılanprofilaktik
vəmüalicətədbirləriqənaətbəxşdir.

- Universitet klinikası olaraq bu-- Universitet klinikası olaraq bu-
rada həm də tədris aparılır. Kadr rada həm də tədris aparılır. Kadr 
hazırlığı baxımından tələbələr və hazırlığı baxımından tələbələr və 
rezidentlərlə iş necə qurulur?rezidentlərlə iş necə qurulur?
Rezidenturavəmagistraturaşö

bəsindəaparılanbölgüyəuyğunola
raqrezidentlərklinikamızınbazasında
yerləşənkafedralardarotasiyakeçirlər.
Buradaçalışantəcrübəlimüəllimləri
mizonlarlaişləməkməsuliyyətiniöz
üzərilərinəgötürüblər.Bazamızdakli
nikbacarıqlarınıartırmaqüçünrezi
dentlərəhərcürşəraityaradılıb.Onlar

ortopedikvəterapevtikstomatologiya,
uşaqstomatologiyası,eləcədəcər
rahiyyəixtisaslarıüzrəmənimsədik
ləribilikləri təcrübədətətbiqedirlər.
Həmçinintədriskorpusundakıxüsusi
stomatolojiavadanlıqlardanistifadəet
məkləsərbəstşəkildəpasiyentqəbul
edəbilirlər.Əminliklədeyəbilərəmki,
klinikamızdahazırlıqkeçənbütünre
zidentlərimizrezidenturanınsonunda
tamformalaşmışhəkimstomatoloq
kimifəaliyyətəbaşlayırlar.Yuxarıkurs
tələbələrinədəimkanyaratmışıqki,
təhkimolunduqlarıhəkimlərinköməyi
iləpraktikvərdişləriniartırsınlar.Əv
vəlkidövrlərdətələbələr1 ilmüddətin
dəinternaturakeçirdilər.Bubirstoma
tolojiməktəbidi.İndiisərezidentura
sisteminintətbiqi,hazırlıqmüddətinin
3 ilolmasıklinikbacarıqlarınkeyfiyyə
tinidahadayüksəldib.

Beynəlxalq səviyyəli Beynəlxalq səviyyəli 
mütəxəssislər klinikamızda mütəxəssislər klinikamızda 

kurs keçəcəkkurs keçəcək
- Stomatologiya həm də ən çox - Stomatologiya həm də ən çox 

yenilənən sahədir. Yerli mütəxəs-yenilənən sahədir. Yerli mütəxəs-
sislərimiz dünyada tətbiq olunan sislərimiz dünyada tətbiq olunan 
yeni üsul və vasitələrdən, yüksək yeni üsul və vasitələrdən, yüksək 
texnoloji imkanlardan yetərincə texnoloji imkanlardan yetərincə 
yararlana bilirmi? Yaxın gələcəkdə yararlana bilirmi? Yaxın gələcəkdə 
nələri planlaşdırırsız?nələri planlaşdırırsız?
Ümumiyyətlə,stomatologiyahə

mişəperspektivli,inkişafedənsahə

olub.Tətbiqolunanhəryenilikdişlə
rinsağlamlığıiləyanaşı,həmdəağız
boşluğununestetik,kosmetiknöqte
yinəzərdənmükəmməlgörünüşünə
hesablanır.
Diqqətinizə çatdırım ki, pande

miyadan əvvəl stomatoloqlarımız
xariciölkələrəişgüzarsəfərləredir,
beynəlxalqsimpoziumlara,konfrans
vəkonqreslərə,sərgilərəqatılırdılar.
Pandemiyadövründəstomatoloqla
rımızınxaricisəfərləriməhdudlaşsa
da,onlayngörüşlər,təlimlərkeçirilir,
qarşılıqlıtəcrübəmübadiləsiaparılır.
Onudadeyimki, stomatologiya

sahəsinəaiddünyadabaşverənən
son yeniliklər çox qısamüddətdə
ölkəmizdə,ocümlədənklinikamızda
tətbiqolunur.Şəxsimüşahidələrimə
görədədeyəbilərəmki,Azərbaycan
dastomatologiyatibbsahəsininən
proqressiv,əninkişafetmişsahələ
rindənbiridir.Xariciölkələrəsəfərlə
rimzamanısərgilərdəilkdəfənüma
yişetdirilənhansısayeniavadanlığın,
alətlərinvəyaxudstomatolojidərman
preparatının,aradan12aykeçmə
miş,respublikamızdatətbiqedildiyi
nindəfələrləşahidiolmuşam.
Sonilləruşaqstomatologiyasının

böyükvüsətləinkişafetdiyinixüsusi
vurğulamaqistərdim.Əvvəllərerkən
yaşdövründəuşaqlardadişcərgə
sindəyarananqüsurlarıaradanqal
dırmaqüçünxüsusiortodontikapa
ratlardan istifadəolunurdu,bircox
hallardabumetodeffektvermirdivə
sondayaranmışkosmetikqüsurbö
yükyaşlardaüzçənəsistemininvə
dişcərgəsininhəmestetik,həmdə
funksionalfəsadlarınıyaradırdı.Nə
ticədədişləryonulur,müxtəlifmürək
kəbortopedik konstruksiyalara və
kosmetikqapaqlaraehtiyacyaranırdı.
Artıqbreketkonstruksiyasisteminin
tətbiqiyaranmışqüsurlarıvaxtında,
asanlıqlavədişləri  zədələmədən
aradanqaldırmağa imkanyaradır.
Beləliklə,kiçikyaşlarındanbaşlaya
raqpasiyentlərlədüzgünmaariflən
dirməişləriaparılarsa,gələcəkdədiş
lərinvəsağlamorqanizminbünövrəsi
qoyulmuşolar.Necədeyərlər,effektiv
nəticələrözünüaxırdagöstərər.
Müasirstomatologiyanınənaktual

sahələrindənbiridəimplantologiya
dır.İmplantsisteminininkişafetmədi
yidövrlərdəpasiyentlərdəgöstərişlə
dişlərinçıxarılmasıəməliyyatıaparı
lırdısa,həminçıxarılandişinətrafında
yerləşənsağlamdişlərinortepedik
göstərişləyonulmasızərurətiyara
nırdıvəmütləqdepulpasiyaprose
si,yənisinirinçıxarılmasıaparılırdı.
Hazırdabirvəyaikidişçıxarılırsavə
yaxudtamadentiya,yənidişsizçənə
problemiyaranırsa,həminhissələrə
birbaşadiş implantlarıyerləşdirilir,
üzərinə lazımikonstruksiyaseçilib
hazırlanırvəimplantabatmantların
üzərinəbərkidilir.Beləliklədişləryo
nulmur,əlavəzədələnmələrinqarşısı
alınır.
Yaxıngələcəkdəxaricişirkətlərlə

işləyəndistribüterlərinköməyiiləbey
nəlxalqsəviyyədətanınmışmütəxəs
sisləriklinikamızadəvətetməyiplan
laşdırırıq.Hesabedirəmki,onların
buradahəmhəkimlərimizə,həmdə
tələbələrimizəkurskeçmələriolduq
cavacibdir.Hələgörüləsi işlərimiz
çoxdur.Dünyadastomatologiyain
kişafetdikcə,bizdəbuyollagedərək
fəaliyyətimizitəkmilləşdirəcəyik.

Arif MƏMMƏDLİ

Tədris Stomatoloji Klinikada elmi və Tədris Stomatoloji Klinikada elmi və 
texnoloji yeniliklər uğurla tətbiq edilirtexnoloji yeniliklər uğurla tətbiq edilir

Mahir Səfərov: Keyfiyyətli və müasir stomatoloji xidmətə dəyər verən pasiyentlər klinikamızı seçməkdə yanılmırlarMahir Səfərov: Keyfiyyətli və müasir stomatoloji xidmətə dəyər verən pasiyentlər klinikamızı seçməkdə yanılmırlar
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Yanvarın 18-də ATU-nun 
Tədris Terapevtik Klinikasında 
şəhid ailələri, qazilər və qazi 
ailələri üçün ödənişsiz müa-
yinə aksiyası təşkil olunub. 
Bu kateqoriyadan olan şəxslər 
həkim baxışı ilə yanaşı, qanın 
ümumi analizi+ECS, sidiyin 
ümumi analizi, qanda şəkər, 
döş qəfəsinin rentgenoskopi-
yası, EKQ, USM, o cümlədən 
laborator və instrumental müa-
yinələrdən də tam ödənişsiz 
keçiblər. Aksiyanın necə həyata 
keçirildiyini müşahidə etmək 
üçün klinikada olduq. 
XəstəninyaxınıOrxanMehdi

yevbizimləsöhbətindəbildirdiki,
anasıSəidəMehdiyevanıtanınmış
nevropatoloqDilarəXəlilovanınqə
bulunagətirib.Orxanınsözlərinə
görə,qardaşıVətənmüharibəsində
şəhidolduqdansonraanasıağır
dərəcəlipsixoloji travmaalıbvə
hazırdaböyüksıxıntılariçərisində
yaşayır.Birildənçoxdurki,anası
birçoxhəkimlərtərəfindənmüa
licəolunsada,yenəkəskinbaş
ağrısındanvədavamlıürəkdöyün
tüsündənəziyyətçəkir.Onagörə
dəD.Xəlilovayamüraciətetmək
qərarınagəliblər.
Növbətimüsahibimiz,qaziRöv

şənVerdiyevböyrəklərinimüayinə
etdirməküçüngəldiyinideyir.Ödə
nişsizaksiyanıntəşkilindənrazılı
ğınıdiləgətirənqazimizsöyləyir
ki, indiyədəksəhhətindəciddibir
problemolmayıb.Koronavirusa
qarşıüçdozanıqəbuledibvəbu
gündəşəkərini,təzyiqiniyoxlatdır
maqüçünümumianalizverəcək.
Qəbulşöbəsindənöyrənirikki,

aksiyayagələnlərinbirçoxunun
üztutduğuhəkimlərdənbiridəkli
nikanınPulmonologiyavəallerqo
logiyaşöbəsininterapevtkardio
loqu,dosentArzuBəydəmirovadır.
AdıçəkilənşöbədəqaziatasıMah
mudAğayevləhəmsöhbətoluruq.
Bildirirki,oğluQəzənfərAğayev
IIQarabağmüharibəsiqəhrəmanı
dırvəhazırdaonkolojixəstəlikdən
əziyyətçəkdiyiüçün“Yaşat”Fondu
tərəfindənqardaşTürkiyəCüm
huriyyətinəmüalicəyəgöndərilib.
Özüisətəzyiqxəstəsidirvəkardi
olojimüayinəalmaqüçünklinikada
təşkilolunmuşbuaksiyayaqatılıb.
Bundanbaşqa,həkiminqəbu

lundanövbəgözləyənşəhidailə
üzvləriZeynəbxatunAllahverdiye
va,FərqanəƏzizova,Kinayətİs
gəndərovavədahabirşəhidimizin
həyatyoldaşıNabatMəmmədo
vanınsəhhətiilədəmaraqlanırıq.
Onlarqeydedirlərki,aksiyahaqda
sosialşəbəkələrdənöyrəniblərvə
Arzuxanımıpeşəkarhəkimkimi
tanıdıqlarıüçünfürsətdənistifadə
etməkqərarınagəliblər.
A.Bəydəmirovaözüisəonapə

nahgətirənlərinşikayətinidinləyir,
müayinələraparırvəməsləhətlərini
verirdi.İşininçoxluğunabaxmaya
raqbizimlədəayaqüstüsöhbətet
məyəimkantapanhəkimməlumat verdiki,bununlaüçüncüdəfədir

beləxeyriyyəaksiyasındaiştirak
edir.Onamüraciətedənlərinək
səriyyətiəsəbgərginliyindən,yük
səktəzyiqdənvəpsixolojicəhət
dənəziyyətçəkənlərdir.Həkimin
sözlərinəgörə,bukateqoriyadan
olaninsanlaradavam
lıolaraqtibbiyardım
göstərmək lazımdır.
Bununüçündəonları
hərayhəkimmüayinə
sindən keçirmək və
daimdiqqətdəsaxla
maqlazımdır.
DahasonraNevro

logiya şöbəsinə baş
çəkirik.Buradadiqqə
timizi hərbi geyimdə
olan bir qazi çəkir.
Ona yaxınlaşıb söh
bətedirik.Məlumolurki,Vətən
MüharibəsininiştirakçısıMənsum
İsgəndərovdur.O,Nevrologiyaka
fedrasınınmüdiri,professorAy
tənMahalovanınqəbulunagəlib.
Mənsumdeyirki,3uşağıvəhəyat
yoldaşınıdamüayinələrəgətirib.
Klinikada yaradılan şəraitdən,
onlaragöstəriləndiqqətvəqayğı
danməmnunolduğunuifadəedən
M.İsgəndərov,hərzamandövlətin
dəstəyinihissetdiklərinibildirivə
bucüraksiyalarıdövlətimizinon
laragöstərdiyimünasibətinbariz
nümunəsikimiqiymətləndirir.
Xeyriyyəaksiyasınınməqsədivə

əhəmiyyətibarədəfikirlərinibizim
ləbölüşənTerapevtikKlinikanın
direktoru,professorSurxayMu
sayevbildirdiki,8noyabr2020ci
ilAzərbaycanıntarixinəənparlaq
səhifəkimidaxilolub:“ŞanlıOrdu
muzunişğalaltındaolantorpaqla
rımızıdüşməntapdağındanazad
etməkuğrundabaşladığıVətən
müharibəsiAzərbaycanınqələbəsi
iləsonaçatdı.Düşmənikapitulya
siyaaktınaimzaatmağaməcbur
etdik.Bununladaxalqımızın30il
liktorpaqhəsrətinəsonqoyuldu.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü,
suverenliyi bərpaedildi, ədalət
özyerini tapdı.Hazırdadoğma
Qarabağımızdagenişmiqyasda
bərpaquruculuqişləriaparılır.İn
sanlarınözdoğmayurdyuvalarına
qayıtmasıüçünnəhənglayihələr
həyatakeçirilir.30iləyaxınqaçqın
vəməcburiköçkünhəyatıyaşa
yaninsanlarımızyaxınvaxtlarda
tarixitorpaqlarımızaqayıdacaqlar
vəoradahəyatyenidəncanlana
caq.BütünbunlarbizimQarabağ
savaşındaəldəetdiyimizböyük
qələbəninnəticəsidir.AliBaşKo

mandanİlhamƏliyevinqətiyyəti,
siyasiiradəsi,eləcədəVətənuğ
rundadöyüşən,canındankeçən
şəhidvəqazilərimizsayəsindəhər
birimizmüasirAzərbaycantarixi
ninənqürurlu,fəxarətligünlərini
yaşayırıq.

Sözsüzki,Vətənmüharibəsində
qazandığımızqələbətibbişçiləri
üçündəböyükfəxrdir.Buəlamət
dargünlərdə,eyniləmüharibəgün
lərindəolduğukimi, tibb işçiləri
dəxalqımızınyanındadır,qələbə
sevincinəşərikdir.Bizbuböyük
zəfərəgörəşəhidvəqazilərimizə,
ocümlədənonlarınailəüzvlərinə
borcluyuq.Həyata keçirdiyimiz
aksiyadaməhzbundanirəligəlir.
Səhhətindəproblemolan,müa
yinəyəehtiyacduyanşəhidailələ
rinəvəqazilərimizədəstəkolmaq
üçünbeləbiraksiyanıtəşkiletdik.
AksiyaçərçivəsindəBakıdayaşa
yanlarlayanaşı,rayonlarımızdan
olanVətənmüharibəsişəhidləri
ninailələri,eləcədəqazilərimiz
günərzindəbirçoxmüayinələr
dənödənişsizbəhrələndi.Onların
müayinəsinihəyatakeçirməkvə
müalicətəyinetməkbizimmüqəd
dəsvətəndaşlıqborcumuzdur”.
Klinikanın baş həkimi Fəridə

Hacıyevanın verdiyi məluma
taəsasən,aksiyaçərçivəsində
86nəfərbukateqoriyadanolan
insanlaratibbixidmətgöstərilib.
Yuxarıdaadlarınıçəkdiyimizhə
kimlərləyanaşı,digərtibbişçiləri
VəfaAbbasova,AytənMəmmə
dzadə,AzadəƏləkbərova,Könül
Abbasəliyeva,SəbinəMəşədiye
va,AytənMəmmədbəyli,Cavanşır
MəhərrəmovQoşqarİsmayılov,
FilurəBabayeva,SonaQəhrə
manova,MətanətPənahovavə
MehribanSəmədova,ocümlədən
Pulmonologiyavəallerqologiyaşö
bəsininrezidentiNigarNamazlı
laboratorvə instrumentalmüa
yinələrdəfəaliştirakediblər.

M.ƏLƏKBƏRLİ
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Tədris Terapevtik Klinika şəhid ailələri 
və qazilərimizin xidmətində

Artıq iki ildir ki, yeni növ koronavirusla 
(COVID-19) mübarizə gedir. Bu müddətdə həkim 
personalı və tibb işçilərinin xəstəliklə mübarizə 
təcrübəsi əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artıb. 
İlk dövrlərdə aparılan müalicələrdə yol verilən 
müəyyən səhv və çatışmazlıqlar yoluna qoyulub. 
Artıq koronavirusun müalicəsi sahəsində yetkin 
bir istiqamət, kifayət qədər təcrübəli həkimlər 
və tibbi kontingent var. AZƏRTAC xəbər verir ki, 
bunu Azərbaycan Tibb Universitetinin Yoluxucu 
xəstəliklər kafedrasının həkim-infeksionisti Vüqar 
Cavadzadə deyib.
Həkim bildirib ki, pandemik infeksiyalara əvvəl-

cədən epidemik proqnoz vermək düzgün deyil 
və bu heç vaxt özünü doğrultmayıb: “Pandemi-
yanın davametmə müddəti və virusun sonrakı 
mərhələdə hansı mutasiyalarda gedəcəyini 
indidən söyləmək olmaz. Amma onu demək olar 
ki, viruslar mutasiyaya uğradıqca virulentlik, yəni 
xəstəliktörətmə qabiliyyətini itirirlər. “Omikron” 
variantı ilə COVID-19-un və yaxud “delta”nın klinik 
əlamətlərini, gedişini müəyyən edəndə görürük 
ki, ağciyərlərdə “buzlu şüşə” əmələ gəlməsinə 
75 faiz hallarda rast gəlinmir. “Delta” variantın-
da isə bu, əksinə idi, xəstələrin yatma günləri, 
əlamətlərin davametmə müddəti çox idi. “Omik-
ron” variantında isə həmin müddətlər qısadır və 
xəstəlik yüngül gedir və hətta ayaq üstə keçirən-
lər olur. Bunlar pandemiyanın yekunlaşmağa 
olmasa da, zəifləməyə doğru getdiyini göstərir. 
Lakin onun nə vaxt başa çatacağını bilmirik. 
Bir infeksionist kimi hesab edirəm ki, əvvəlki iki 

ildə yoluxma və ölüm sayındakı yüksək rəqəmlər 
baş verməyəcək. Hətta yüksək rəqəmlər müşa-
hidə edilsə də, müalicə ocaqlarının xəstələrlə 
yüklənməsi olmayacaq”.
Həkim-infeksionist son vaxtlar uşaqlar arasın-

da yayılan infeksiyaya da münasibətini bildirib: 
“Məktəbəqədər və məktəbyaşlı uşaqlar arasın-
da koronavirus infeksiyası ola bilər, amma son 

vaxtlar yayılan xəstəliklərdə subfebril hərarət və 
əlamətlərin qısa zamanda keçməsi qrip infeksi-
yasına uyğun əlamətlərdir. Ona görə indi yayılan 
xəstəliklə əlaqədar təşvişə düşmək lazım deyil, 
bu, hər il qış aylarında yayılan xəstəlikdir. Sadəcə, 
keçən il ciddi karantin rejiminin tətbiq edilməsi 
digər respirator virus xəstəliklərinin yayılmasının 
qarşısını alınmasında böyük rol oynadı. Xatırladım 
ki, keçən il açıq havada da maskadan istifadə edi-
lirdi və bu da həmin infeksiyaların qarşısını alırdı”.
O, infeksiyaya yoluxma zamanı necə davranma-

ğın lazım olduğunu da deyib: “Kimdəsə az da olsa 
hərarət varsa, ona çox ciddi yanaşmaq və poten-
sial COVID xəstəsi kimi qiymətləndirmək lazım-
dır. İndi əsas aldadıcı əlamətlər ondan ibarətdir 
ki, subfebril temperatur olanda xəstə özü bunu 
soyuqdəymə və ya qrip kimi qiymətləndirir. 
Həmin əlamətlər dörd-beş gün davam edəndən 
sonra artıq ağırlaşmağa doğru gedir. Ona görə 
də temperatur yaranan kimi, ilk gündən həkimə 
müraciət etmək lazımdır. Hərarəti olanların soyuq 
havada çıxıb küçədə gəzməsi xəstənin sonrakı 
vəziyyətini daha da ağırlaşdırır”.

Viruslar mutasiyaya uğradıqca, 
xəstəliktörətmə qabiliyyətini itirirlər
Həkim-infeksionist: “Omikron” ştamında 75 faiz halda “buzlu şüşə”yə rast gəlinmirHəkim-infeksionist: “Omikron” ştamında 75 faiz halda “buzlu şüşə”yə rast gəlinmir
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AtasıRasimQəfərovsöhbəti
mizzamanıoğlununuşaqlıqdan
tutmuş,TibbUniversitetinəqəbul
olanadəkhəranınıyaxşıxatırladı
ğınıdeyir:“Kinolentikimigözlə
riminönündənkeçir.Saməddin
uşaqlıqdaçoxzəifolub.Teztez
xəstələnirdi.Oözünütoparalaya
nadəkhəmişəhəkimlərdəolmuş,
onuvaxtaşırımüalicəetdirmişik...
Sağqolundabirxalıvaridi.

Dünyagörmüşağsaqqallaroxalı
görəndədeyirdilərki,Saməddin
Allahınnişanlanmışbəndələrindən
dir.Hissiyatlıvəolduqcahəssas
uşaqidi.Səliqəsahmanısevərdi.
Üstünədüşənənxırdaləkənibelə
təmizləyərdi.Ayaqqabısınıtəmiz,
paltarlarınıhəmişəütülü,səliqəli
geyinərdi.Ortaməktəbibitirəndə
mənədediki,sənədlərimiTibb
Universitetinəverəcəyəm.Ağ
xalatdanxoşugəlir,həkimol
maqistəyirdi.Elədediyikimidə,
universitetinHərbitibbfakültəsinə
daxiloldu.Universitetibitirdikdən
sonrahəyatıcəbhəbölgələrində
keçdi.XidmətinəAğcakənddə,Ballı
qayadabaşladı.5 ilhəminbölgədə
xidmətgöstərdi.SonraMingəçe
virdəNsaylıhərbihissədəfeldşer
kimixidmətinidavametdirdi”.

“İstəyirdim evləndirim, 
nəvəm olsun...””

Atasıdeyirki,Vətənmüharibəsi
başlayandaözünü irəliatanlardan
biridəSaməddinolub.Suqovuşan
istiqamətində gedən döyüşlərdə
iştirakedib: “Görübki,əsgərləri
mizdənyaralananvar.Yoldaşları
məsləhətgörüblərki,birazatış
masəngisin,sonrayaralılarıçıxar.
Deyibki,mənyaralınıdöyüşmey
danındabeləvəziyyətdəqoyabil
mərəm.Onuqanaparar,həyatını
itirəbilər.Heçkiminsözünəbaxma
dandöyüşzonasınagirib,yaralıya
tibbiyardımgöstərib.Onutəxliyyə
edənzamanözüşəhidolub.Söz

düşəndədostlarıonuncəsarətin
dənvəqorxmazlığındanağızdolusu
danışırlar.Evləndirmək istəyirdim.
Özünədədemişdim.Odadediki,
birikiməsələvar,onlarıqaydasına
salım,ailəquraram”.Qəhərlənirvə
qırıqqırıqsəslədavamedir:“İstə
yirdim, mənim də nəvəm olsun,
xoşgünlərimionlarlabirgəkeçirim.
Beləqismətoldu...”
RasimQəfərovözüdə IQara

bağmüharibəsində1993cü ildə
Ağdam istiqamətindəgedənağır
döyüşlərdə iştirakedib,müharibə
veteranıdır: “O zamanmənmü
haribəyəgedəndəSaməddinyeni
anadanolmuşdu.Fikirləşirdik ki,
işğalçılardan torpaqlarımızıazad
edəcəyik.Heçağlımagəlməzdiki,
o zaman azad edə bilmədiyimiz
torpaqlarıövladlarımızgeriqayta
racaq.Saməddin kimi övladların
sayəsindəxalqımızınmənliyi,qü
ruruözünəqayıtdı.Dünyaxalqları
qarşısındabaşımızucaoldu...
SonuncudəfəSaməddinləsent

yabrın26da telefonladanışdım.
Hərşeyinyaxşıolduğunudedi.28
də isəcənazəsinigətirdilər.Ana
dan olduğu İsmayıllı rayonunun
Qubaxəlilli kəndqəbristanlığında
dəfnetdik...”

“Dedilər, Saməddin 200-
dən çox yaralının həyatını 

xilas edib””
Anası Qızqayıt Qəfərova:
Saməddinmənimböyükoğlum,

gözümünilkiidi.Omənimağsaqqa
lım, məsləhət yerim idi. Yaşı az
olmasınabaxmayaraq,ağıllıməs
ləhətlər verərdi. Hər dəfə məzu
niyyətəgələndəeveşiyimizgülər,
hamısevinərdi.Məndənxəlvətge
dibbulaqdansugətirərdiki,anama
əziyyətolmasın.Hərdəndeyirdiki,
ana,sənbirazistirahətet,görmən
necəyeməkbişirirəm?Mənyemək
bişirəndə xidmət yoldaşlarımın
hamısıbəyənir,deyirlərki,həkim,
dadlıyeməkbişirirsən.Məzuniyyətə
gələndəheçvaxtxəbəreləməzdi,
gəlişini sürpriz edərdi. Saməddin
içəri girəndə, o qədər sevinərdim
ki,eləbildünyanınənxoşbəximən
olurdum.Ondadabilmirdimnəbişi
rimki,yeməklərinhamısındandada
bilsin.Evdəolduğumüddətdəhərbçi
dostlarındançoxluzənglərgəlirdi.
Soruşurdularki,həkim,nəvaxtgə

lirsiniz,sizinüçünçoxdarıxmışıq.
Hamıonuçoxistəyirdi.
...Döyüş yoldaşları bizə gələn

də ağladım, onlarsa dedi ki, ana,
ağlama, sənqəhrəmananasısan,
Saməddin200dənçoxyaralıyatibbi
yardımgöstərib,həyatınıxilasedib.
Sonuncuyaralınıçıxarandabalam
şəhidolub...Allahbütünşəhidləri
mizərəhməteləsin,hamısımənim
balamdı”.

“Elə bilirəm ki, yenə 
xidmətdədir, nə vaxtsa 

gələcək”
Qardaşı Elməddin Qəfərov:
Saməddinmənimüçünəvəzolun

mazbirqardaşolub.Məndənikiyaş
böyük idi.Həmişəonaarxalanmış,
onunla fəxretmişəm.Məzuniyyətə
gələndəkəndiniçinəçıxardıq.Onun
yanındaqürurlagəzirdim.Mənimlə
telefonladanışandahəmişədeyir
diki,səncanındədəmin(bizataya
“dədə”deyirik),anamınsözünəbax.
Onları incitmə.Təsərrüfat işlərində
onlaraköməket.Yaydaməzuniyyətə
gələndəmalqaramızüçünörüşdən
otsaman tədarük edərdi. İşdən
qorxmazdı.Həvəsləgedirdi.Məni
dəözüiləaparırdı.
SaməddinQorxmazvəmərdoğ

lan idi.Bunu təkmənyox,onunla
xidmətdə olan, dostluq, yoldaşlıq
edənhərkəsdeyir.Tabeliyindəolan
larla yaxşı rəftar edirdi.Məzuniy
yətdəngeriqayıdanda,onlarüçün
şirniyyatbişirtdiribaparardıki,evdə

hazırlananlarıntamınabaxsınlar.Ap
reldöyüşlərindədə iştiraketmişdi.
Xidmət yerinə qayıdanda həmişə
onu deyərdi ki, başına dönərəm,
özündənmuğayatol,qaqansəniçox
istəyir.Şəkillərinəbaxıram,inanmı
ramşəhidolduğuna.Eləbilirəmki,
yenəxidmətdədir,nəvaxtsagələ
cək...Həmişəgəlişinisürprizedərdi,
heçkimədeməzdi.Kəndingirəcə
yinəçatandazəngedərdiki,qaqa,

hardasan?Kəndiniçindəolardımsa,
mənidəözüiləbərabərevəgətirər
di.Məndəqabağadüşübevdəkiləri
onungəlişimünasibəti iləmuştu
luqlayardım. Anam Saməddinin
boyunuoxşayaoxşaya,azqalasü
rünəsürünəonuqarşılayar,bağrına
basardı.Deyərdiki,boyunaqurban
olum,yaraşıqlıbalam.Niyəxəbər
etməmisən ki, gəlirəm?Bax, indi
eləbilirəmki,yenəhəminmənzərə
təkrarlanacaq.YenəanamSaməd
dini qucaqlayacaq, həmin sözləri
deyəcək.Yenəonunsevdiyi təbiət
qoynunagedəcəyik.Heyvanlarımızı
örüşəaparacaq,“Yumurtalıbulağ”ın
üstündəsu içəcək,naharedəcək,
Təkəncirağacda,Qoradərəsində
şirinşirinsöhbətedəcəyik...
Mənə deyirdi, sənə maşın ala

cağam.Çoxhəvəsləndirirdiməni.
Dostlarıbizəgələndəqəbirüstünə
gedirik.Deyirlər ki, Saməddin bu
dünyadan yalnız şəhid kimi köçə
bilərdi,elədəköçdü...
Döyüşlərdəgöstərdiyiqəhrəman

lığagörə,“Vətənuğrunda”, “Suqo

vuşanınazadolunmasınagörə”me
dalları ilə təltifolunub.Kəndimizin
şəhidlərininşərəfinəxatirəkomleksi
inşaedilib.LövhəyəSaməddinində
fotosuyerləşdirilibvəadıhəkkolu
nub”.

“Heç vaxt kimsəni darda 
qoymazdı””

Kursant yoldaşı Sanar 
Hüseynov:
Buyaşımadəközüməgörədostla

rımtanışlarımolub.AmmaSaməddin
dənyoxidi.Heçvaxtinsanlarıdarda
qoymazdı.Çətinanındaözünüye
tirərdi.Vətənpərvəroğlanidi.Onunla
biryerdəoxumuş,eyniregionda3 il
xidmətetmişik.
Əlaqiymətlərləoxuyurdu.Nizamin

tizamlı idi.Haqsızlıqlaheçvaxtba
rışmırdı.Onunmənəverdiyibirhə
diyyəni gözbəbəyimkimi qoruyub
saxlayıram.İsmayıllırayonununLahıc
kəndinəgetmişdik.Oradahədiyyəni
misgərlərədüzəltdirdi,üstünəözü
nünvəmənimadımıyazdırdı.İkimiz
dəOğlaqbürcündəanadanolmuşuq
deyə,oğlaqrəsminidəhəkketdirdi”.

“Bizdən ayrılanda dedi 
ki, qüsul almışam, şəhid 

olmağa gedirəm”
Hərbi hissənin tibb 
məntəqə rəisi, baş leytenant 
Səyyad Qubadov:
2018ciildənxidmətəbaşlamışam.

Saməddinləbundanəvvəlxidmətet
diyimhərbihissədətanışolmuş,bir
otaqdaqalmışam.Sonraeynihərbi
hissədəolsaqda,biziayrıyerəgön
dərdilər.Ammahərgünbirbirimizi
görürdük.Onungülənüzü,danışığı,
səsihələdəxatirimdədir.Zarafatcıl
vəünsiyyətcilinsanidi.Bəzənlətifələr
danışır,kefimiziaçırdıq.Onunhaqqın
dadeyəcəyimsözlərçoxdur.Amma
nədənsəhaqqındasöhbətdüşəndə
danışabilmirəm,tutuluram,biryerdə
keçirdiyimizxoşgünləryadımadüşür.
Sonuncudəfəonusentyabrın26

datibbxidmətileytenantıRusifMəm
mədli ilə birgə gördüm. Haləhval
tutduq.Gözləmədiyimhaldadediki,
qardaş,çimmişəm,qüsuldaalmışam,
indiVətəntorpaqlarıüçünşəhidolma
ğahazıram.Əvvəlzarafatkimiqəbul
etdim.Ammasonraanladımki,şəhid
olacağınıciddideyirmiş.Tanıdığım,
illərləbiryerdəxidmətetdiyimdostla
rımhaqqındadanışmaqmənimüçün
ağırdır.İstərbizimtibbxidmətirəisi,
tibbxidmətibaşleytenantıŞöhrətQa
sımov,istərbizimsanitartəlimatçımız,
mənimçoxsevdiyimmüddətliəsgər
ZiyadxanƏliyev, istərsədəadlarını
çəkmədiyimdigərinsanlarhaqqında.
Hansıkionlarbugünhəyatdayoxdur
larvəbuyoxluğaüzülməməkmümkün
deyil.Ammabilirəmki,təkmənyox,
bütünxalqımızşəhidlərimiziunutma
yacaq,həmişəbaşınıntacıedəcək”.

Qabil ZİMİSTANOĞLU

Saməddin Qəfərov - andını pozmayaraq Vətən uğrunda 
canından keçən 27 yaşlı qəhrəman

Tibb xidməti giziri Saməddin 
Qəfərovu tanıyanlar onu təbəs-
süm və təəssüflə yad edir, yaxşı 
insan, şəfalı əlləri olan tibb işçisi 
kimi xarakterizə edirlər. Yaşasay-
dı, yanvarın 23-də 29 yaşı olacaq-
dı. Amma Vətənə olan sevgisi 
onu şəhidlik zirvəsinə ucaltdı. 
Pəhləvan cüssəli, qorxmaz və cə-
sarətli Saməddin ölümün gözünə 
dik baxıb. 

“Elə bilirəm, xidmətdədir, “Elə bilirəm, xidmətdədir, 
nə vaxtsa gələcək...”nə vaxtsa gələcək...”

Şəhid məzunlarımızŞəhid məzunlarımız
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Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 
canlarından keçən şəhidlərimizin ailə 
üzvləri və qazilər üçün növbəti tibbi 
aksiya Biləsuvar rayonunda təşkil olu-
nub. “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi 
(RİİB) və Azərbaycan Könüllü Həkim-
lər Assosiasiyasının (AKHA) birgə 
təşkilatçılığı, Tibbi Ərazi Bölmələrini 
İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) dəstə-
yi ilə yanvarın 15-də Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasında keçirilən müayinələr-
də Biləsuvar və ətraf rayonlardan qeyd 
edilən həssas kateqoriyaya aid, ümu-
milikdə 300-dən çox vətəndaş iştirak 
edib. 
Aksiyazamanımüayinələrpaytaxtın

müxtəlifdövlətvəözəlxəstəxanalarında
çalışankardioloq,onkoloq,radioloq,tera
pevt,pediatr,nevroloq,uroloqvədigərix
tisaslarüzrəkönüllühəkimlərtərəfindən
aparılıb,nəticələrdənasılıolaraqmüvafiq
müalicəkursları təyinedilib.Həmçinin
xəstələrzəruridərmanvasitələri ilə tə
minolunub,digərpatologiyaaşkarlanan
şəxslər ixtisaslaşmış tibbmüəssisələ
rinəyönləndirilib.Xəstəlikaşkarlanmış

vətəndaşların sonrakımərhələdə tam
müayinələrdənkeçirilməsi,müalicəsivə
zərurətolduqdacərrahiəməliyyatlarıda
layihəçərçivəsindətəminediləcək.
Silsilətədbirlərşəklindəbaştutantibbi

aksiyadaAKHAnınsədriOqtayMehdi
yevvəATUnun IIMüalicəprofilaktika
fakültəsinindekanmüaviniArzuBəydə
mirovanıntəşəbbüsüiləuniversitetimizin
tələbələridənövbətidəfəiştirakediblər.
Beləki,adıçəkilənfakültənin4cükurs
tələbəsiAyselSəfərli,5cikurstələbələri
ZahidAzayev,MusaSüleymanov,Ünal

MuhammedYarıcı,6cıkurs tələbələri
NərminƏhmədova,KəmaləƏsədova,
RüfətHeydərov,ÜlkərXasıyeva,Rəq

sanəQarakişiyeva,AygünMəmmədova,
FəridəŞahbazzadə,AyselYusifovaol
maqla12 tələbəaksiyayakönüllüşəkildə
qatılıb.
Onlaroftalmolojikabinetdəoftalmos

kopiya,görməitiliyininmüayinəsi,refrak
tometriya,gözünbiomikroskopiyasıkimi
müayinələrinhəyatakeçirilməsi,cərra
himüalicəyəehtiyacıolanpasiyentlərin
sonrakımüayinəvəmüalicəsiməqsədilə

siyahıyaalınmasında;USMotağındatiro
id,qarınvəkiçikçanaqboşluğuorqan
larınınmüayinəsində;psixolojişöbədə
qazilərimizinvəşəhidailəüzvlərininmü
haribəvəmüharibədənsonrakıdövrdə
yaşadıqlarıçətinlikləri,sinirpsixisarsın
tılarıdinləyərəkonlarapsixolojiyardım
göstərilməsindəiştirakediblər.
Eləcədə, tələbələrimizkardiolojika

binetdəanamnezin toplanması,auskul
tasiya,qan təzyiqininölçülməsi,EKQ
ninçəkilməsivəexokardioqrafiyakimi
müayinələr,həminmüayinəvəanamnez
nəticələrinəuyğunxəstəninvəziyyətinin
dəyərləndirilməsivədiaqnozunqoyul
masındayaxındanköməklikgöstərərək
həkimlərimizədəstəkolublar.

Şəhid ailələri və qazilərimizin müayinə və müalicə olunduğu aksiyada ATU-nun tələbələri də iştirak edib
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Məlumataəsasən,bəziinfeksionvə
parazitarxəstəliklər,həzmorqanları
nın,qandövranısistemininxəstəlikləri,
eləcədəqanvəqanyaradıcıorqanların
problemləridəötənildahaçoxqeydə
alınanxəstəliklərarasındadır.
Xatırladaqki,ötənilinyanvarnoyabr

aylarında2020ci ilinmüvafiqdövrü
iləmüqayisədəölkədəskarlatina(73,6
faiz),suçiçəyi(64,5faiz),kəskinbağır
saqinfeksiyaları(13,9faiz)vəviruslu
hepatit ilə(9,8faiz)xəstələnməhal
larıazalıb.Kəskinpoliomielit,epide
mikparotit,tulyaremiya,anadangəlmə
məxmərəksindromu,difteriya,yenido
ğulmuşlardatetanus,göyöskürəkvə
malyariyaxəstəlikləriisəümumiyyətlə
qeydəalınmayıb.
Qeydedəkki,ölkədəsosialyönümlü

siyasətinaparılmasısəhiyyənininkişafı
vəəhalininsağlamlığınınqorunması
problemlərininhəlli istiqamətindəhə
yatakeçiriləntədbirlərinsəmərəsini
artırır.

Saç tökülməsi indiki dövr-
də tez-tez rastlaşdığımız ciddi 
problemlərdən biridir. Saçla-
rımız niyə tökülür? Səbəblə-
ri, diaqnostikası və müalicəsi 
barədə məlumat almaq üçün 
Səhiyyə Nazirliyinin baş der-
matoveneroloqu, ATU-nun 
Dermatovenerologiya kafed-
rasının müdiri, professor Fə-
rid Mahmudovla söhbətləşdik.

- Saç tökülməsinə 30 yaş-
dan sonra kişilərdə daha çox 
rast gəlinir. Bu prosesin qar-
şısını almaq olarmı?
Buçoxmürəkkəbvəgeniş

əhatəli bir problemdir. Bunu
ümumi mənada izah etsək,
probleminsəbəbinəgörəhəll
etməliyik.Çoxzamankişilərdə
keçəlləşməninsəbəbiyaendok
rinproblemlər,yadairsiyyətdir.
Ancaqtravma,stress,autoim
munvəyoluxucuxəstəliklər,qi
dalanmaxüsusiyyətlərivəsair
amillərdəsaçınvəziyyətinətə
sirgöstərəbilər.Əksərhallarda,
əsasənirsivəendokrinfaktor
lardanasılıolanandrogenetik
allopesiyadandanışırıq.Allope
siyailəmübarizəüçünbirçox
metodlarvar:dərmanüsulları,
balanslıpəhriz,pisvərdişlərin
rədd edilməsi, yuxunun nor
mallaşması,stressamillərinin
aradanqaldırılması,yerliqan
dövranınıyaxşılaşdıranmüxtəlif
fizikiüsullar,salonmüalicələrivə
nəhayət,saçəkimi.

- Bəzən qadınlarda doğuş-
dan sonra saç tökülməsi baş 
verir. Bu nə ilə əlaqədardır və 
həmin şəxslər nə etməlidir-
lər?
Doğuşdansonrasaçtökül

məsiqadınların90faizindəbaş
verirvətamamilənormalproses
hesabolunur.Bununsəbəbibə
dəndəkihormonaldəyişikliklər
dir.Saçtökülməsi təxminən3
aydavamedir.Birqaydaola
raq,saçlar612ayərzindəbər
paolunur.Adətənbuvəziyyət
tibbimüalicəyəehtiyacduymur,

yalnızminerallarvəvitaminlərlə
zənginpəhriztələbolunur.Lakin
prosesbirildənçoxdavamedər
sə,dermatoloqamüraciətetmək
məsləhətdir.

- Həkim, saçların ağarması-
nın qarşısını almaq mümkün-
dürmü?
Birqaydaolaraq,ilkağsaçlar

3340yaşlarındayaranır.Bu,bir
çoxamillərdənasılıdır:məsələn,
irsiamillərəgərvalideynlərini
zinsaçıerkənağarıbsa,80%eh
timallabuproblemləsizdəerkən
qarşılaşacaqsınız.Eləcədəətraf
mühit,irqimənsubiyyət,bəslən
mə,emosionalfon,pisvərdişlər,
hormonaldəyişikliklərvəağır
xəstəliklərbunasəbəbolabilər.
Ağarmışsaçlarınrənginiqaytara
bilməsəkdə,erkənağarmanıbir
qədəruzatmaqmümkündür.Bu
nunüçünmütəxəssisəmüraciət
edib lazımitestlərdənkeçmək
vəağarmanınsəbəblərinimüəy
yənləşdirməklazımdır.
Ammabunagörəkədərlən

məyə ehtiyac yoxdur. Hətta
bəzialimlərerkənağarmışsaç
larınsağlamlıqvəuzunömürlü
lükəlamətiolduğunainanırlar.
Onlarhesabedirlərki, insan
larınbədənindəkiglutatyonun
(saçboyamasındaiştirakedən
antioksidant piqment) başqa
məqsədlərə sərf olunmağa
başlayır.Məsələn,ürəkdamar
xəstəliklərindənqorunmağavə
bədxassəli şişlərin inkişafına
müqavimətgöstərməyə.

- Sizcə, tüklərin qalın olma-
sı məqsədilə körpənin saçını 
qırxmaq doğrudurmu?

 Bu ənənənin tərəfdarla
rıəmindirlərki,uşağınbaşını
qırxmaq gələcəkdə ona daha
yaxşısaçlarbəxşedəcək.Əs
lindəbaşınqırxılmasınəsaçların
keyfiyyətinə,nəqalınlığına,nə
dəgörünüşünətəsirgöstərir.Bir
uşağınsaçınınquruluşu,əsasən
uşağın genetikasına bağlıdır.
Üstəlik, təraşprosesindəzərif
körpədərisiyaralanabilər.Nor
malda1yaşdankiçikuşaqların
(vəbəzənondansonrada)başı
birnövyumşaqtükiləörtülürvə
həttabaşdakeçəlyamaqlarada
rastgəlməkolar.Təxminənbir
yaşındauşağınsaçları dəyiş
məyəbaşlayır: yumşaq tüklər
tədricəntökülürvəyerindədaha
qalınvəgüclüsaçlarçıxır bu
təbiibirprosesdir.Saçınyekun
strukturu5yaşayaxınformalaşır.

- Bir mütəxəssis kimi han-
sı yuyucu vasitələrdən isti-
fadə etməyi məsləhət görür-
sünüz?
Əvvəla,saçlarıçirkləndikcə

yumalısınız.Saçınızıbədənistili
yindənbirazdahaistiolansuilə
yumaqlazımdır.Ammaçoxistisu
həddindənartıqsebumifrazına
vəsaçlarındahatezyağlanma
sınasəbəbolur.Yaxşışampun
əsasfunksiyasınıyerinəyetirmə
lidirsaçdakıçirkvəyağıyuyub
aparmalıdır.Əlavəfunksiyalara
gəldikdəisə,şampunseçimisaç
tipinizdənasılıdır.Yağlı,quruvə
normalsaçlarüçünolanşam
punlararasındanözsaçtipinizə
görəseçəbilərsiniz.Ammaunut
mayınki,şampunlarıntərkibində
çoxreklamedilənmaddələrdən
bəziləri,əslindəoqədərdəfay
dalıdeyil.Parlaqbirnümunəsi
likondu.Görünənhamarlaşdır
matəsirinəbaxmayaraq,dəridə
nazikpərdəyaradırki,opərdə
qidalandırıcımaddələrintədarü
künüəngəlləyir,qanvəoksigen
dövranınıpozur.

M.ƏLƏKBƏRLİ

Professor Fərid Mahmudov: Ağarmış saçların rəngini qaytara 
bilməsək də, erkən ağarmanı uzatmaq mümkündür

Saçların tökülməsi uzunömürlülük əlamətidir?

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 
mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə 
rezidentlərin növbəti seminarı 
keçirilib. 2014-cü ildən etibarən 
ənənəvi olaraq təşkil edilən bu tip 
tədbirlərdə rezidentlər əvvəlcədən 
planlaşdırılmış aktual mövzular 
üzrə hazırladıqları məruzələri təq-
dim edirlər.   

Bu dəfə də seminarda maraqlı 
mövzular üzrə məruzələr səsləndiri-
lib. Tədbirin əvvəlində I Mamalıq-gi-
nekologiya kafedrasının müdiri, pro-
fessor Elmira Əliyeva və klinikanın 
rezidentlər üzrə məsul şəxsi, Uşaq 
cərrahlığı kafedrasının assistenti Na-
miq Xəlilov çıxış ediblər.

Sonra həkim-rezident İlahə Çərkəz-

Ötən il hansı xəstəliklər 
daha çox qeydə alınıb?

li (rəhbəri dosent Fəridə Abba-
sova) “USM və hamiləlik” möv-
zusunda danışıb. Məruzədə 1-ci 
trimestrdə hamiləliyin patologi-
yasının aşkarlanması, 2-ci və 3-cü 
trimestrlərdə hamiləliyin inkişafı-
na dair məsələlər yer alıb.

Maraqla dinlənilən məruzədən 
sonra suallar cavablandırılıb.

Qeyd edək ki, seminarda, həm-
çinin professor Səadət Sultanova, 
dosentlər İradə Sultanova, Fəridə 
Abbasova, assistentlər Nurlana 
Həsənova, Tərlan Cəfərova, kli-
nikanın və mamalıq-ginekologi-
ya şöbəsinin rezidentləri iştirak 
ediblər.

2021-ci ildə qeydə alınmış 
xəstəliklər arasında tənəf-
füs, əsəb sistemi və hissiyyat 
orqanlarının xəstəlikləri üs-
tünlük təşkil edib. Bu barədə 
Dövlət Statistika Komitəsinin 
hesabatında məlumat verilib.

Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə 
rezidentlərin seminarı keçirilib
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Məlum olduğu kimi, 
COVID-19 virusunun yeni 
və sürətlə yayılan təh lü-
kəli variantlarının yara-
da biləcəyi ağır laşma 
hal  larından qorunmağın 
ən effektiv yolu vak si na-
siyadır.  
Hazırda “Azərbaycan Res

publikasındaCOVID19 xəstəliyi
əleyhinə20212022ciillərüçün
VaksinasiyaStrategiyası”nauy
ğunolaraqölkəüzrəpeyvənd
lənməprosesidavamedir.Əha
lininvaksinasiyadaaktiviştirakı
nəticəsindəAzərbaycandaepi
demiolojivəziyyətinsabitqalma
sınanailolunub.Yanvarin25nə
olanməlumataəsasənölkəüzrə
vurulanvaksinlərinümumisa
yı11 845 510,onlardan1 895 
975i“buster”dozavaksinlərin
sayıdır.
Məlumatüçünbildirəkki,ko

ronavirusaqarşıAzərbaycanda
tətbiqolunanvaksinlərdənhər
hansıbirininhərikidozasınıvur
duranşəxslərə“Peyvəndsertifi
katı”verilir.“Peyvəndsertifika
tı”nınetibarlılıqmüddəti6 aydır.
Həminmüddətbitdikdənsonra
peyvənd istehsalçısının istifa
dətəlimatında2 dozavurulma
sınəzərdətutulanpeyvəndin1 
dozasınıaldıqda“Peyvəndser
tifikatı”nınqüvvədəolmasımüd
dətsizolaraquzadılır.
Səhiyyəqurumlarıvətəndaş

larımızı yayılan yeni ştamdan
qorunmaqüçünikincidozadan
vəyaxudxəstəliyəyoluxubsa
ğaldıqdan5 aysonra(“buster”)
dozailəpeyvəndləməyəçağırır.
Qeyd edək ki, Azərbaycan

RespublikasıNazirlərKabine
tinin2021ci il30 dekabrtarixli
419 nömrəliQərarına əsasən
peyvəndin2cidozasınınüzərin
dən6 aydançoxkeçmişşəxslə
rin“Peyvəndsertifikatı”fevralın
15dənetibarlıhesabedilməyə
cək.
HəmintarixdənetibarənQəra

rınəlavəsindənəzərdətutulaniş
vəxidmətsahələri işçilərindən
etibarlıolanCOVID19aqarşı
peyvəndolunmanı təsdiqləyən
peyvəndsertifikatınınvəyaCO
VID19dansağalaraqimmuni
tetəmalik olmanı təsdiqləyən
sənədin, yaxud COVID19a
qarşı peyvəndə əksgöstəri
şimüəyyənedənəksgöstəriş
sertifikatınınolmasıtələbedilir;
Fevralın15dəndövlətorqan

larının(qurumlarının)əməkdaş
larının, habelə aşağıda qeyd
olunanmüəssisələrin işçilərin
dən(əməkvəyamülkimüqavi
lələrləişləməsindənasılıolma
yaraq)etibarlıolanCOVID19a
qarşıpeyvəndolunmanıtəsdiq
ləyənpeyvəndsertifikatınınvə
ya COVID19dan sağalaraq
immunitetəmalikolmanıtəsdiq
ləyənsənədin,yaxudCOVID

19aqarşıpeyvəndəəksgöstə
rişimüəyyənedənəksgöstəriş
sertifikatınınolmasıtələbedilir:
1.mülkiyyətformasındanasılı

olmayaraqbütüntibbvəəczaçı
lıqmüəssisələri;
2.mülkiyyətformasındanasılı

olmayaraqbütünelmvətəhsil
müəssisələri;
3. BuQərarın 2.4cü bəndi

nəzərəalınmaqla,buQərarın
əlavəsindəqeydolunan iş və
xidmət sahələrində fəaliyyət
göstərənmüəssisələr;
Həmintarixdənetibarən150 

nəfərəqədərşəxsin iştirakı ilə
təşkilolunanşənlikmərasimlə
rində iştirakedənyaşı18dən
yuxarıbütünqonaqlarınetibarlı
olanCOVID19aqarşıpeyvənd
olunmanı təsdiqləyənpeyvənd
sertifikatıvəyaCOVID19dan
sağalaraqimmunitetəmalikol
manıtəsdiqləyənsənədi,yaxud
COVID19a qarşı peyvəndə
əksgöstərişi müəyyən edən
əksgöstərişsertifikatıolmalıdır
vəşənlikmərasimlərindəiştirak
edən qonaqlar üçün tənəffüs
yollarınıqoruyanfərdivasitələr
dənməcburiistifadətələbolun
mur;
Həmintarixdənetibarənalivə

ortaixtisastəhsilimüəssisəsin
dətəhsilalanyaşı18dənyu
xarıolanbütünşəxslərinetibarlı
olanCOVID19aqarşıpeyvənd
olunmanı təsdiqləyənpeyvənd

sertifikatıvəyaCOVID19dan
sağalaraqimmunitetəmalikol
manıtəsdiqləyənsənədi,yaxud
COVID19a qarşı peyvəndə
əksgöstərişi müəyyən edən
əksgöstəriş sertifikatının ol
masıtələbedilir(təhsilalanların
sayı200 nəfərdənazolantəhsil
müəssisələriistisnaolmaqla);
Həmintarixdənetibarənyaşı

18dənyuxarıolanşəxsləraşa
ğıdakıyerlərdəqapalıməkanda
göstərilənxidmətlərdənyalnız
etibarlıolanCOVID19aqarşı
peyvəndolunmanı təsdiqləyən
peyvəndsertifikatı vəyaCO
VID19dan sağalaraq immu
nitetəmalikolmanıtəsdiqləyən
sənədi,yaxudCOVID19aqarşı
peyvəndəəksgöstərişimüəy
yənedənəksgöstərişsertifikatı
olduğuhaldaistifadəedəbilər
lər:
1.ictimaiiaşəmüəssisələrində;
2.mehmanxanalarda;
3.iriticarətmərkəzlərində.

II müali cə işi fa kül tə si nin I kurs, 221A1b 
qrup tə lə bə si Əs gə rov Ək bər Amil oğ lu nun 
tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar sız sa yı lır. 

İc ti mai sə hiy yə fa kül tə si nin II kurs, 
320T1c qrup tə lə bə si Sə mə do va Se yi də
zə mət Se yi da ğa  qı zı nın tə lə bə bi le ti it di yi 
üçün eti bar sız sa yı lır.  

 
Sto ma to lo gi ya  fa kül tə si nin IV kurs, 418A4b 
qrup tə lə bə si Sa ma neh Ve sa li Xı zır lu nun  tə
lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar sız sa yı lır.  

İc ti mai sə hiy yə  fa kül tə si nin IV kurs, 
318A1c qrup tə lə bə si İs mi xa no va Ay sel 
Ra hib  qı zı nın tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti
bar sız sa yı lır.  

Əc za çı lıq  fa kül tə si nin I kurs, 
521A1b qrup tə lə bə si Cə fər li Ül kər 
Azər  qı zı nın tə lə bə bi le ti it di yi üçün 
eti bar sız sa yı lır.  

İc ti mai sə hiy yə  fa kül tə si nin I kurs, 
321A2b qrup tə lə bə si Ra zi ye va Se vinc 
Nə si mi  qı zı nın tə lə bə bi le ti it di yi üçün 
eti bar sız sa yı lır.  

I müali cə işi fa kül tə si nin IV kurs, 
118A5b qrup tə lə bə si Yu sif li Nər min 
Zül fi qar qı zı nın mü vəf fə qiy yət ki tab
ça sı  it di yi üçün eti bar sız sa yı lır. 

Epidemiologiya kafedrasının əməkdaşları kafedranın professoru 
Məhərrəm  Niftullayevə bacısı 

 Afiyə xanımın 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.

Məhkəmə təbabəti kafedrasının əməkdaşları kafedranın müdiri, 
professor  Mənsur Bunyatova anası 

Roza xanımın 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının əməkdaşları 
kafedranın dosenti Həyat Əliyevaya atası

Mobil müəllimin 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.

Təcilitibbiyardımsahəsindəhazırkivəziyyət,
işintəşkili,əsasprinsiplərbarədəATUnunTəd
risTerapevtikKlinikasınınQəbulvətəcilitibbi
yardımşöbəsininmüdiriCavanşirMəhərrəmov
məlumatverib:“Şöbəmizdəyaradılantibbixid
mətşəraitiklinikadakıdigərşöbələrləparalel
olaraqəhalimizinsağlamlığınınkeşiyindədir.
Buradaçalışanyüksəkixtisaslıtibbiheyətöl
kəmizinistənilənnöqtəsindənmüraciətedən
hərbirxəstəyəoperativşəkildəilkin,sonrakı
mərhələdəisəxəstəxanadaxilindəhərtərəfli
tibbiyardımgöstərməyəqadirdir”.
Şöbəninnecəişləməsindənbəhsedənhəkim

dediki,çağırışolanzamanhəkimbriqadası
canlıtelefonkonsultasiyasındansonraxəstəyə
müvafiqyardımstrategiyasınımüəyyənləşdirir:
“Qeydedimki,buradahərgün24saatkoordi
nasiyaxidməti fəaliyyətgöstərir.Şöbəmizvə
ambulanslarımızənsontibbiavadanlıqlarla
təchizolunub.Vətəndaşlarımız973nömrəsini
yığmaqlabizimtibbi təhsilli,ocümlədənbir
neçəxaricidilibilənkoordinatorumuzlaəlaqə
saxlayırvəmüraciətqəbulolunduqdansonra
professionaltibbibriqadahəkim,tibbbacısı,
sürücü(paramedik)qısamüddətdəxəstənin
ünvanınaçatır”.
Şöbəmüdirininsözlərinəgörə,buradafəaliy

yətgöstərənəməkdaşlarxaricdəbeynəlxalqtə
limlərdəiştirakedib:“Qəbulvətəcilitibbiyardım
şöbəsindəkihəkimlərinəksəriyyətiBLS,ATLS,
ACLS,PHTLStreninqlərininsertifikatlarıilətəltif
olunub.Bundanəlavə,şöbənintibbipersonalı
xəstəxananındigərbölmələrindədəpraktiki
təcrübəkeçib.
Şöbəmizözözlüyündəkiçikbirxəstəxana

ambulatoriyayabənzəyir.Buradadünyastan
dartlarınauyğun,ənmüasiravadanlıqlarlatəc
hizolunmuşreanimasiya,xəstələriçeşidləmə,
müayinəvəmüşahidəotaqları,həttaizolyator
var.Xəstəklinikayadaxilolankimi,onaşöbədə
bütünnövilkinvətəxirəsalınmaztibbiyardım
göstərilir.Xəstəninvəziyyətitamstabilləşəndən
sonraşöbəninmüşahidəotağınavəyaxuddigər
bölmələrəkeçirilir”.
C.Məhərrəmovonudaqeydetdiki,hazırki

pandemiyaşərtlərinəəsasən,daxilolanxəstələr
hələambulansdaolarkəntestmüayinəsiaparılır.
Nəticə“neqativ”olduğutəqdirdə,xəstəşöbə
yəyerləşdirilir.Burada,həmçininplanlışəkildə
xəstələrinmüayinəsi,çeşidlənməsi,ocümlədən
ambulatormüalicəsivəehtiyacyarandıqda,mü
vafiqşöbələrdəyatışıdahəyatakeçirilir.

 Allah rəh mət elə sin!

xəstənin ünvanına çatır

BaşredaktorBaşredaktor MüəlliflərləredaksiyanınmövqeyiMüəlliflərləredaksiyanınmövqeyi
üstüstədüşməyəbilər.üstüstədüşməyəbilər.

ƏlyazmalargeriqaytarılmırƏlyazmalargeriqaytarılmır

Qəzet“Təbib”qəzetininQəzet“Təbib”qəzetinin
kompyutermərkəzindəyığılır,kompyutermərkəzindəyığılır,
səhifələnir,“Azərbaycan”səhifələnir,“Azərbaycan”

nəşriyyatınınmətbəəsindəçapnəşriyyatınınmətbəəsindəçap
olunurvəuniversitetdaxilindəyayılırolunurvəuniversitetdaxilindəyayılır
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MƏĞRURƏLİYEVMƏĞRURƏLİYEV

Son illər təcili tibbi yardım xidmətləri bütün dünyada Son illər təcili tibbi yardım xidmətləri bütün dünyada 
olduğu kimi, ölkəmizdə də sürətlə inkişaf etmək-olduğu kimi, ölkəmizdə də sürətlə inkişaf etmək-
dədir. Azərbaycan Tibb Universitetində aparılan dədir. Azərbaycan Tibb Universitetində aparılan 
islahatlar, davamlı təhsil sistemi və məqsədyönlü ix-islahatlar, davamlı təhsil sistemi və məqsədyönlü ix-
tisaslaşma bu xidmət sahəsinin də əsasını təşkil edir.tisaslaşma bu xidmət sahəsinin də əsasını təşkil edir.

Etibarsız say ılır

ATU-nun Rezidentura və magistratu-
ra şöbəsinin təşkilatçılığı ilə rezidentlər 
üçün keçirilən mühazirələr davam edir. 
Bu günlərdə Tədris Cərrahiyyə Klinika-
sında “İnfuzion terapiya: əsas aspektlər” 
mövzusunda Anesteziologiya və reani-
matologiya kafedrasının dosenti İsrail 
Məhərrəmbəylinin mühazirəsi dinlənilib.

İ.Məhərrəmbəylibumövzunutəsadüfən
seçmədiyinibildirib:“Uzunillərdirtələbələrlə,
rezidentlərləişləyənhəkimkimiapardığım
müşahidələrgöstərirki,onlarxəstəninvə
ziyyətiniqiymətləndirməkdədahaçoxçətinlik
çəkirlər.Yəniböhranlıvəziyyətlərdəxəstələrə
ilkinyardımıngöstərilməsi,onlarınşöbələrə
yerləşdirilməsi, infuzivterapiyanınhəcmini

müəyyənetməkvətəcilikorreksiyaaparmaq
olduqcazəruridir.İlknövbədəxəstəninümumi
vəyaxudintensivterapiyaşöbəsinəyerləşdi
rilməsinədüzgünqərarverilməlidir”.
Praktikfəaliyyətzamanırastgəlinənprob

lemlərioperativhəlletməküçüngörülməsi
vacibolantibbitədbirlərətoxunanreanima
toloq,intensivterapiyanınistiqamətlərindən
dəsöhbətaçıb.O,aparılanklinik,laborator,
monitorvəfunksionalmüşahidələrinəhəmiy
yətinivurğulayıb,eynizamandaqanitkilərinin
dərəcəsini,həcminimüəyyənedərək,buitki
ninmüqabilindəxəstəyəköçürüləcəkmaye
ninmiqdarını,tərkibinimüəyyənləşdirməyin
klassikvəmüasirvasitələrinidiqqətəçatdırıb.
Genişdiskussiyaşəraitindəkeçəntədbirdə

rezidentlərqarşılaşdıqlarısituasiyalarlabağlı
özrəylərinivəfikirlərinibölüşüblər.Həmçinin
onlarımaraqlandıransuallaraaydınlıqgətirilib.

Rezidentlər üçün mühazirələr davam edir

Fevralın 15-dən etibarlı “Peyvənd Fevralın 15-dən etibarlı “Peyvənd 
sertifikatı” tələb olunacaqsertifikatı” tələb olunacaq

Cavanşir Məhərrəmov: Cavanşir Məhərrəmov: 
Əməkdaşlarımız beynəlxalq Əməkdaşlarımız beynəlxalq 
təlimlərdə iştirak edib, müxtəlif təlimlərdə iştirak edib, müxtəlif 
sertifikatlarla təltif olunubsertifikatlarla təltif olunub


