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da uni ver si tet də ilk də fə ola raq 
Tə ci li tibb ka fed ra sı nın ya ran ma sı-
na qə rar ve ril miş dir. Əmi nəm ki, bu 
ad dım lar gə lə cək də Azər bay can 
sə hiy yə si nin tə ci li tib bi yar dım xid-
mə tin də ça lı şa caq mü tə xəs sis lə rin 
ha zır lan ma sı na mü hüm töh fə dir”.

Ümum dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı 
tə rə fin dən təş kil olu nan la yi hə-
lər də Azər bay can Tibb Uni ver si-
te ti tə lə bə lə ri nin, mə zun la rı nın 
və hə kim lə ri nin hə vəs lə iş ti rak 
et di yi ni söy lə yən rek tor həf tə bo-
yu ke çi ri lə cək tə lim kurs la rı nın da 
sə mə rə li ola ca ğı na əmin li yi ni ifa də 
edib və sim po ziumun işi nə uğur lar 

Bu mü na si bət lə fev ra lın 4-də ATU-da mü va fiq ser ti fi kat la rın 
tən tə nə li şə kil də təq di met mə mə ra si mi ke çi ri lib. Təd bir də çı xış 
edən uni ver si te tin rek to ru, pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li qo naq-
la rı və me dia nü ma yən də lə ri ni sa lam la ya raq, bu ha di sə nin 
öl kə miz də bir ilk ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

ATU-nun bey nəl xalq akk re di ta si ya nı uğur la keç mə si nin əhə-
miy yə ti haq da da nı şan rek tor bil di rib ki, bu pro ses 3 il dən çox 
da vam edib. Onun 2 ili ak tiv fa za olub. Ötən müd dət ər zin də 
uni ver si tet də Tür ki yə dən və di gər öl kə lər dən çox say lı eks pert lər 
qo naq olub və təd ris pro se si ilə ya xın dan ta nış olub lar. Qo yul muş 
tə ləb lər əsa sın da ATU-da çox say lı iş lər gö rü lüb, də yi şik lik lər, 
bir sı ra is ti qa mət lər də tək mil ləş dir mə apa rı lıb. 21-25 no yabr 
2021-ci il ta rix lə rin də Agent li yin Xa ri ci Eks pert Ko mis si ya sı nın 
nü ma yən də he yə ti Ba kı ya sə fər edə rək ATU-da təh sil proq ram-
la rı nın key fiy yə ti nin qiy mət lən di ril mə si üz rə ye rin də yox la ma lar 
ke çi rib. Təd ris pro se si nin təş ki li, təh sil proq ram la rı nın ic ra sı, 
de kan lıq la rın fəaliy yə ti, kli ni ki ba za la rın, st ruk tur va hid lə ri nin 
və s. işi nin akk re di ta si ya üçün müəy yən edil miş qay da və me-
yar la ra uy ğun lu ğu qiy mət lən di ri lib.

Pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li qeyd edib ki, ATU-nun təq dim 
et di yi hər 3 - Müali cə işi, Əc za çı lıq və Sto ma to lo gi ya ix ti sas la rı 
üz rə ən bö yük müd də tə - 5 il li yi nə akk re di ta si ya dan ke çi ril mə-
si uni ver si tet və öl kə miz üçün bö yük əhə miy yət li ha di sə dir. 
ATU-nun 91 il lik ta ri xin də bən zər ha di sə ol ma dı ğı nı de yən 
rek tor, bu uğu run gə ti rə cə yi üs tün lük lər dən da nı şıb. Bil di rib 
ki, bu, ilk növ bə də  ATU-nun bey nəl xalq are na da nü fu zu nun 
yük səl mə si, rey tinq si ya hı la rın da da ha yük sək yer lər əl də et-
mə si de mək dir. Bun dan baş qa, xa ri ci tə lə bə lə rin ATU-ya da ha 
küt lə vi cəlb olun  ma sı və on la rın coğ ra fi ya sı nın ge niş lən di ril mə si 

ba xı mın dan müs təs na əhə miy yət da şı yır. Nə ha yət, Akk re di-
ta si ya və Rey tinq üz rə Müs tə qil Agent li yin bu qə ra rı ATU-nun 
mə zun la rı nın dip lom la rı nın xa ri ci öl kə lər tə rə fin dən ta nın ma sı 
və on la rın nü fuz lu tibb müəs si sə lə rin də iş tap ma sı ba xı mın dan 
irə li yə doğ ru bö yük bir ad dım dır.

ATU-nun bü tün kol lek ti vi ni bu əla mət dar ha di sə mü na si bə ti lə 
təb rik edən rek tor təd bir iş ti rak çı la rı na mə lu mat ve rib ki, uni-
ver si te tin IAAR-la əmək daş lı ğı çər çi və sin də bu gün da ha bir 
me mo ran dum im za la na caq. Be lə ki, pro se sin da va mı ola raq 
Akk re di ta si ya və Rey tinq üz rə Müs tə qil Agent lik həm özü nün, 
həm də dün ya sə viy yə li di gər rey tinq qu rum la rı nın si ya hı la rı-
na düş mə si və yük sək yer lər tut ma sı üçün ATU-ya məs lə hət 
xid mə ti gös tə rə cək.

Top lan tı da çı xış edən IAAR-ın rəs mi nü ma yən də si, pro fes sor 
Ol qa Ya novs ka ya Azər bay can Tibb Uni ver si te tin də ol maq dan 
məm nun ol du ğu nu bil di rib və kol lek ti vi bey nəl xalq akk re di-
ta si ya dan keç mək mü na si bə ti lə təb rik edib. O bu ha di sə nin 

ar zu la yıb.
Son ra sə hiy yə na zi ri nin ye ni 

tə yin olun muş müavi ni Na dir Zey-
na lov çı xış edə rək, bu və zi fə də 
ilk pub lik nit qi ni ona çox doğ ma 
olan Azər bay can Tibb Uni ver si te-
tin də et mə sin dən, ey ni za man da 
uni ver si tet də ye ni ka fed ra nın 
ya ra dıl ma sı pro se sin də iş ti ra kın-
dan məm nun lu ğu nu di lə gə ti rib. 
Öl kə miz də tə ci li tib bi xid mət işi-
nin yax şı laş dı rıl ma sı və tək mil ləş-
di ril mə si nə yö nəl miş təd bir lə rin 
xü su si önə mi ni vur ğu la yan na zir 
müavi ni bu gün kü sim po ziumun 
təş ki lat çı la rı na, ÜST-ün nü ma yən-

də lə ri nə, Tür ki yə dən gə lən pro fes-
sor-müəl lim he yə ti nə və təd bi rə 
kö nül lü qa tı lan re zi dent lə rə tə şək-
kü rü nü bil di rib.

Ümum dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın 
Azər bay can da kı nü ma yən də si və 
öl kə ofi si nin rəh bə ri Han de Har man-
cı və İc ba ri Tib bi Sı ğor ta üz rə Döv lət 
Agent li yi nin nü ma yən də si Araz Nə-
si rov sə hiy yə sis te mi nin tək mil ləş-
di ril mə si is ti qa mə tin də priori tet lə ri 
müəy yən ləş dir mək ba xım dan bu 
təd bi rin əhə miy yət dən da nı şıb lar.

Açı lış nitq lə rin dən son ra ÜST-ün 
nü ma yən də si, pro fes sor İb ra him Du-
ra kın mo de ra tor lu ğu ilə hər kurs da 
10 nə fər iş ti rak çı ol maq la tə lim lər 
ke çi ri lib. “Azər bay can da tə ci li tib bi 
yar dım sis te mi nin qiy mət lən di ril mə-
si” möv zu sun da ÜST-ün nü ma yən-
də si Fi dan Ta lı şins ka ya nın mə ru zə si 
din lə ni lib.

“Xəs tə lik hal la rı nın ida rə olun ma sı” 
kur su nun proq ra mı na tə ci li yar dım-
da tez-tez rast gə li nən 6 ha lın ida rə 
edil mə si üsul la rı nın mə nim sə nil mə-
si, ey ni za man da ürə yin da yan ma sı-
na və ya ürək-da mar xəs tə lik lə ri nə 
sə bəb olan hə ya ti təh lü kə ya ra dan 
hal la rın mü tə rəq qi tib bi pro se dur-

Təd bir ATU-nun Konf rans za lın da “Tə ci li 
tib bi yar dım sis te mi və aka de mik təd ris də 
tə ci li tibb” möv zu sun da sim po zium la baş-
la yıb. Əv vəl cə şə hid lə ri mi zin xa ti rə si anı lıb 
və döv lət him ni miz səs lən di ri lib.

Bun dan son ra ATU-nun rek to ru, pro fes sor 
Gə ray Gə ray bəy li sim po zium da açı lış nit qi 
ilə çı xış edib. Təd bir iş ti rak çı la rı nı sa lam-
la yan rek tor son dövr lər də sə hiy yə miz də 
apa rı lan is la hat la rın uğur lu nə ti cə lə ri nə 
to xu na raq, in san la ra gös tə ri lən il kin tib bi 
xid mə tin yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
mü hüm ad dım lar atıl dı ğı nı vur ğu la yıb. İl kin 
tə ci li xid mə tin ta ri xi nə də eks kurs edən 
pro fes sor G.Gə ray bəy li bu sa hə üz rə mü-
tə xəs sis lə rin ha zır lan ma sı na əsa sən ötən 
əs rin 60-cı il lə rin də baş la nıl dı ğı nı bil di rib. O 
dövr lə mü qa yi sə də müasir tə ci li tib bi xid-
mə tin çox sü rət lə in ki şaf et di yi ni və bu sa-
hə də ça lı şan mü tə xəs sis lə rin sə viy yə si nin 
də yük səl di yi ni diq qə tə çat dı rıb: “Bu gün 
hər bir kli ni ka da fəaliy yət gös tə rən tə ci li 
tibb xid mə ti şö bə si müasir tex no lo gi ya la ra 
və müasir təd qi qat la ra əsas la nan ava dan-
lıq lar la təc hiz olu nur. An caq ən va cib mə-
sə lə lər dən bi ri hə min şö bə lər də bu sa hə 
üz rə mü tə xəs sis lə rin ha zır lan ma sı dır. Məhz 
bu is ti qa mət də apa rı lan is la hat la rın nə ti-
cə si ola raq 2019-cu il də Azər bay can Tibb 
Uni ver si te ti nin təd ris proq ram la rın da tə ci li 
tibb dərs lə ri nə zər də tu tul muş, 2021-ci ilin 
de kab rın da isə Bö yük El mi Şu ra nın ic la sın-
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Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris proqramları 
Azərbaycan səhiyyəsinin tarixində ilk dəfə olaraq bey-
nəlxalq akkreditasiyadan keçib. Uzunmüddətli akkre-
ditasiya prosesini Dünya Tibb Təhsili Federasiyası tərə-
findən 2017-ci ildən etibarən rəsmi şəkildə tanınan 
Akkreditasiya və Reytinq üzrə Müstəqil Agentlik (IAAR 
- Independent Agency For Accreditation and Ratıng) 
aparıb. Nəhayət, yanvarın 28-də beynəlxalq qurumun 
ali orqanı tərəfindən müsbət qərar verilib.

Tədris proqramlarının beynəlxalq akkreditasiyadan keçməsi 
universitetimizin qarşısında yeni üfüqlər açır

u Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, 
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi və 
Azərbaycan Tibb Universitetinin 
birgə təşkilatçılığı ilə təcili tibbi 
yardım sisteminin gücləndirilmə-
si həftəsi keçirilib. 

lar, dər man lar və üsul lar dan is ti fa də 
et mək lə ara dan qal dı rıl ma sı na dair 
ən ye ni mə lu mat la rın öy rə nil mə si 
da xil edi lib.

“Tə ci li yar dım şö bə si nin ida rə 
olun ma sı” kur sun da isə əsas hə dəf 
iş ti rak çı la rı tə ci li yar dım şö bə si nin 
düz gün təş ki li, məh dud re surs lu 
şə rait lər də şö bə nin ida rə olun ma sı, 
pa si yent təh lü kə siz li yi prin sip lə ri, 
konf likt lə rin həl li və şö bə nin xid mət 
key fiy yə ti nə tə sir edən di gər amil lər 
üz rə tə li mat lan dır maq olub.

Təd bir də Tib bi Əra zi Böl mə lə ri ni 
İda rəet mə Bir li yi nin, Tür ki yə Sə hiy yə 
Na zir li yi nin nü ma yən də lə ri, Kli nik 
Tib bi Mər kəz, Res pub li ka Kli nik Hos-
pi ta lı, Sum qa yıt və Şa ma xı şə hər lə-
rin də fəaliy yət gös tə rən tə ci li tib bi 
yar dım xid mət lə ri nin əmək daş la rı, 
ha be lə tə ci li tib bi yar dım üz rə bey-
nəl xalq eks pert lər iş ti rak edib lər.

Qeyd edək ki, tə ci li tib bi yar dım 
sis te mi nin güc lən di ril mə si həf tə si 
çər çi və sin də  kurs la ra fev ra lın 12-də 
ye kun vu ru lub və bağ la nış mə ra si mi 
də Azərbaycan Tibb Universitetində 
baş tutub.

Arif MƏMMƏDLİ

qlo bal la şan dün ya da bir ali təh sil müəs si sə si üçün bö yük əhə-
miy yət da şı dı ğı nı vur ğu la yıb: “Xü su si lə tibb təh si li üz rə dün ya da 
bey nəl mi ləl ləş mə ge dir. 2024-cü ilə dək tibb üz rə ali mək təb lər 
bey nəl xalq akk re di ta si ya ser ti fi kat la rı əl də et mə li dir. Bu ba-
xım dan, Azər bay can Tibb Uni ver si te ti bun dan son ra dün ya 
təh sil ba za rın da da ha cəl be di ci ola caq. Nə ti cə də, həm əc nə bi 
tə lə bə lə rin sa yı ar ta caq, həm də təd ri sin key fiy yə ti da ha da 
yük sə lə cək”.

Çı xış lar dan son ra IAAR-ın bey nəl xalq sə viy yə li ser ti fi kat la rı 
ATU-nun rek to ru, pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li yə təq dim olu-
nub. Da ha son ra növ bə ti dövr üçün qu rum la ATU ara sın da 
əmək daş lıq mü qa vi lə si im za la nıb.

Qeyd edək ki, top lan tı da IAAR-ın bey nəl xalq əla qə lər üz rə mü-
tə xəs si si Ay kız Bauyrz han kı zı, Azər bay can Res pub li ka sı Təh sil 
Na zir li yi nin, elə cə də ATU-nun nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Mə lu mat üçün bil di rək ki, IAAR tə rə fin dən həm ins ti tu sional, 

həm də təd ris proq ram la rı nın akk re di ta si ya sı apa rı lır. Bu agent lik 
MDB öl kə lə ri içə ri sin də Dün ya Tibb Təh si li Fe de ra si ya sı (World 
Fe de ra tion of Me di cal Edu ca tion –WF ME) tə rə fin dən ta nı nan 
ilk qu rum dur. IAAR tə rə fin dən akk re di ta si ya olu nan uni ver si-
tet lər və təd ris proq ram la rı Dün ya Tibb Təh si li Fe de ra si ya sı nın 
akk re di ta si ya nı əl də et miş sa yı lır.
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Fevralın 1-də Azərbaycan 
Tibb Universitetinin Böyük 
Elmi Şurasının növbəti iclası 
keçirilib. İclası açıq elan edən 
ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli ilk öncə 
Normal fiziologiya kafedrası-
nın müdiri, AMEA-nın müxbir 
üzvü, professor Arif Məmmə-
dovu 80, ATU-nun Tərbiyə işləri 
üzrə prorektoru, dosent Zül-
füqar Musabəyovu isə 60 illik 
yubileyləri münasibətilə təbrik 
edib, onlara elmi-pedaqoji fəa-
liyyətlərində uğurlar arzulayıb. 

Sö zü nə da vam edən rek tor bir 
xoş xə bə ri şu ra üzv lə ri nin diq qə ti-
nə çat dı ra raq bil di rib ki, Azər bay can 
sə hiy yə si nin və uni ver si te ti mi zin ta-
ri xin də ilk də fə ola raq, ATU təq dim 
et di yi hər üç - Müali cə işi, Sto ma to-
lo gi ya və Əc za çı lıq üz rə 5 il lik bey-
nəl xalq akk re di ta si ya əl də edib: “Bu 
qə rar Akk re di ta si ya və Rey tinq üz rə 
Müs tə qil Agent li yin yan va rın 28-də 
ke çi ri lən ye kun ple nar ic la sın da ve-
ri lib. Bu mü na si bət lə hər kə si təb rik 
edir, əmə yi ke çən lə rə tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm”.

Son ra gün də lik də du ran mə sə lə-
lər diq qə tə çat dı rı lıb. “Azər bay can 
Tibb Uni ver si te tin də 2021-ci il də ye-
ri nə ye ti ri lən el mi-təd qi qat iş lə ri nin 
və ziy yə ti və qar şı da du ran və zi fə lər” 
ba rə də uni ver si te tin El mi iş lər üz rə 
pro rek to ru, do sent Rauf Bəy lə ro vun 
he sa ba tı din lə ni lib.

Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fin dən 
irə li sü rül müş “Tə bii re surs la rın in-
san ka pi ta lı na çev ril mə si” is ti qa-
mə tin də hə ya ta ke çi ri lən si ya sə tin 
təh sil sis te mi nin bü tün pil lə lə ri nin 
ye ni ləş mə si nə və in ki şa fı na tə kan 
ver di yi ni söy lə yən mə ru zə çi qeyd 
edib ki, bu gün kü və gə lə cək in ki şaf 
sə viy yə si nə adek vat olan yük sək 
ix ti sas lı pe şə kar kadr la rın ha zır lan-
ma sı təh si lin və el min qar şı sın da 
du ran mü hüm və zi fə lər dən bi ri dir: 
“2021-ci il də uni ver si te ti miz bir çox 
nailiy yət lər əl də et miş dir. Pre zi dent 
İl ham Əli yev Azər bay can Tibb Uni-
ver si te ti nin 90 il lik yu bi le yi mü na-
si bə ti ilə öl kə miz də tibb el mi nin və 
təh si li nin in ki şa fın da xid mət lə ri nə 
gö rə uni ver si te tin bir qrup əmək da-
şı na fəx ri ad la rın ve ril mə si ba rə də 
sə rən cam im za la mış dır. On lar dan 
3-ü “Əmək dar elm xa di mi”, 4-ü 
“Əmək dar müəl lim”, 4-ü isə “Əmək-
dar hə kim” fəx ri ad lar al mış dır. Öl-
kə baş çı sı nın di gər sə rən ca mı ilə 
uni ver si te tin 10 əmək da şı “Tə rəq qi” 
me da lı ilə təl tif olun muş dur. Bun dan 
baş qa, bir ne çə əmək da şı mız Sə-
hiy yə Na zir li yi nin “Sə hiy yə əla çı sı” 
döş ni şa nı və “Fəx ri fər man” ilə təl tif 
edil miş dir.

Qeyd edim ki, Və tən mü ha ri bə si 
za ma nı uni ver si te ti mi zin əmək daş-
la rı, o cüm lə dən Hər bi tibb fa kül-
tə si nin şəx si he yə ti, müəl lim lə ri, 
re zi dent lə ri, kur sant və feld şer lə ri 
qə lə bə nin qa za nıl ma sı üçün ön və 
ar xa cəb hə də var güc lə ri ilə ça lı şıb-
lar. Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən-
ca mı na əsa sən, Hər bi tibb fa kül tə-
si nin rəisi, tibb xid mə ti pol kov ni ki 
Çin giz Əl lə zov AR Si lah lı Qüv və lə ri 
Gü nü ərə fə sin də “Və tən uğ run da” 
me da lı ilə təl tif edil miş dir.

He sa bat ilin də Tibb Uni ver si te ti nin 
rek to ru, pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li 
tibb təh si li nin, sə hiy yə nin in ki şa fın-
da kı xid mət lə ri nə, və tən daş cə miy-
yə ti ins ti tut la rı ilə sıx əmək daş lı ğı na 
gö rə Azər bay can Mil li Qey ri Hö ku-
mət Təş ki lat la rı Fo ru mu nun “Fəx ri 
fər man”ına la yiq gö rül müş dür”.

Çı xı şın da el mi nailiy yət lə rə xü su si 
yer ayı ran pro rek tor nə zə rə çat dı rıb 
ki, uni ver si te ti miz bu he sa bat ilin də 

ilk də fə ola raq SCİ ma go bey nəl xalq 
rey tinq qru pu na da xil edi lib. Be lə 
ki, ATU dün ya nın di gər uni ver si-
tet lə ri ki mi, bu rey tinq sis te min də 
4 gös tə ri ci yə gö rə in deks lə şib və 
SCİ ma go sı ra la ma sın da ümu mi, 
el mi təd qi qat, in no va si ya və ic ti mai 
gös tə ri ci yə gö rə dün ya nın 7533 uni-
ver si te ti ara sın da 899-cu yer də dir. 
Təd qi qat gös tə ri ci lə ri nə gö rə isə, 
ATU-nun rey tin qi 529-dan 517-ci 
ye rə yük sə lib ki, bu da uni ver si te ti-
mi zin əmək daş la rı tə rə fin dən Web 
of Scien ce, Sco pus və s. nəş riy yat 
ba za la rı na da xil olan jur nal lar da çap 
olun muş mə qa lə lə rin sa yı nın art-
ma sı ilə əla qə dar dır: “Dün ya tibb 

müəs si sə lə ri ara sın da uni ver si te ti-
miz 920-ci, Şər qi Av ro pa da 170-ci, 
Azər bay can da isə 1-ci ye ri tu tur. 
Be lə lik lə, Azər bay can Tibb Uni ver-
si te ti SCİ ma go rey tinq sis te min də 
təd qi qat gös tə ri ci lə ri nə gö rə dün ya 
və yer li uni ver si tet lər ara sın da la yiq li 
yer tu tur. Ha zır da bu rey tinq sis te mi 
üz rə di gər gös tə ri ci lə rin yax şı laş dı-
rıl ma sı, elə cə də uni ver si te ti mi zin 
QS World Uni ver sity Ran king, Ti-
mes Hig her Edu ca tion Uni ver sity 
Ran king, World Uni ver si te ti of Aca-
de mic Ran king (AR WU) rey tinq lə ri-
nə da xil edil mə si is ti qa mə tin də iş lər 
apa rı lır. He sa bat döv rün də edu rank.
org rey tinq sis te mi nə gö rə, dün ya nın 
14160 uni ver si te ti ara sın da uni ver si-
te ti miz 6514-cü, Azər bay can da 36 
uni ver si tet ara sın da 4-cü, Asi ya da 
5829 uni ver si tet ara sın da 2333-cü, 
tibb üz rə 4839 uni ver si tet ara sın-
da isə 2864-cü yer də dir. Həm çi nin 
tıbb sa hə si nin ay rı-ay rı ix ti sas la rı-
na aid bey nəl xalq el mi jur nal lar da 
çap olun muş el mi mə qa lə lə rin sa yı 
1232-dir və bu el mi iş lə rə 10416 is-
ti nad olun muş dur”.

Sö zü nə da vam edən R.Bəy lə-
rov kadr po ten sialı na da to xu nub: 
“2022-ci il yan var ayı nın əv və li nə 
olan mə lu ma ta əsa sən, ATU-da 
ça lı şan 1192 nə fə rin 1060-ı pro-
fes sor-müəl lim he yə ti dir. On lar dan 
3-ü Ru si ya Elm lər Aka de mi ya sı nın 
üz vü, 2-si Azər bay can Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sı nın hə qi qi, 4-ü müx-
bir üz vü, 23-ü əmək dar elm xa di mi, 
41-i əmək dar hə kim, 32-si əmək-
dar müəl lim, 1-i əmək dar bə dən 
tər bi yə si və id man xa di mi, 1-i fəx-
ri bə dən tər bi yə si və id man iş çi si, 
173-ü elm lər dok to ru, 762-si fəl sə fə 
dok to ru, 127-si pro fes sor, 308-i isə 
do sent dir”.

2019-cu il də ATU-da “Əha li nin 
sağ lam lı ğı nın qo run ma sı” haq qın da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa nu-

nu na əsa sən, tə ba bət və əc za çı lıq 
sa hə sin də 3 is ti qa mət, 9 prob lem 
üz rə 61 el mi-təd qi qat işi nin ye ri nə 
ye ti ril di yi ni diq qə tə çat dı ran pro rek-
tor 57 möv zu üz rə işin ye kun laş dı-
ğı nı və ta mam lan mış möv zu la rın da 
ol ma dı ğı nı de yib.

R.Bəy lə rov bil di rib ki, ATU-nun 
bey nəl xalq əla qə lə ri gü nün tə ləb lə ri 
sə viy yə sin də qu ru lub: “Döv lət baş çı-
sı nın sə rən ca mı ilə “2019-2023-cü 
il lər üçün Azər bay can Res pub li ka-
sın da ali təh sil sis te mi nin bey nəl-
xalq rə qa bət li yi nin ar tı rıl ma sı” üz rə 
Döv lət Proq ra mı təs diq edil miş dir. 
Son il lər uni ver si te ti miz də apa rı lan 
is la hat lar, ATU-nun dün ya miq ya-

sın da nü fuz lu təh sil və elm plat for-
ma la rın da da ha da ta nın ma sı is ti-
qa mə tin də uğur lu ad dım atıl mış dır. 
Ha zır da uni ver si te ti miz dün ya nın 
90-a ya xın elm və təh sil müəs si sə si 
ilə sə mə rə li əmək daş lıq edir”.

Onun söz lə ri nə gö rə, tibb el mi mi-
zin müasir dün ya tibb el mi nə in teq-
ra si ya sın da uni ver si te ti mi zin alim lə-
ri nin in ki şaf et miş öl kə lə rin apa rı cı 
el mi mər kəz lə ri nə də vət olun ma sı 
və be lə öl kə lər də ke çi ri lən konf rans 
və sim po zium lar da iş ti ra kı mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. 2021-ci il də 
əmək daş la rı mız xa ri ci öl kə lər də ke-
çi ri lən 166 müx tə lif el mi konf rans, 
konq res və sim po zium lar da iş ti rak 
edib lər. Mə ru zə çi 2021-ci il də el-
mi-təd qi qat iş lə ri nin nə ti cə lə ri nin 
17 mo noq ra fi ya və ki tab da (dör dü 
xa ric də), 16 dərs lik də, 21 dərs və-
saitin də, 3 ki tab ça və sor ğu ədə biy-
ya tın da, 3 el mi əsər lər məc muəsin-
də, 616 el mi işin xa ric də, 992 el mi 
işin res pub li ka mız da, 18 me to dik 
töv si yə də, 4 Azər bay can pa ten tin-
də, 4 Av ra si ya pa ten tin də öz ək si ni 
tap dı ğı nı söy lə yib.

Dok to ran tu ra ya ümu mi qə bu lun 
10 nə fər ol du ğu nu bil di rən R.Bəy-
lə rov de yib ki, fəl sə fə dok to ru proq-
ra mı üz rə 4 nə fər, tibb üz rə elm lər 
dok to ru proq ra mı üz rə isə 6 nə fər 
da xil olub. Dis ser tan tu ra ya isə ümu-
mi qə bul olan 7 nə fə rin 2-si fəl sə fə 
dok to ru proq ra mı üz rə, 5-i tibb elm-
lə ri dok to ru üz rə da xil olub. He sa-
bat ilin də uni ver si te tin dok to ran tu ra 
təh si li nin sə mə rə li li yi 100 faiz təş kil 
edib.

Əsas lı Ki tab xa na nın fəaliy yə ti nə 
də to xu nan pro rek tor söy lə yib ki, 
2021-ci il də ki tab xa na nın fond la rın-
da 645 737 ki tab olub ki, bun lar dan 
313 525 el mi, 317 771 dərs lik və 14 
441 mü ba di lə fond la rın da cəm lə nib. 
Bun dan baş qa, ki tab xa na fon du-
nun elekt ron ka ta lo qu na 781 ki tab, 

1062 qə zet və 2770 jur nal mə qa lə-
lə ri da xil edi lib. He sa bat ilin də ki tab-
xa na ya 4432 nüs xə ki tab da xil olub 
ki, bun lar da rek tor luq, ka fed ra lar, 
pro fes sor və müəl lim he yə ti, elə cə 
də ay rı-ay rı təş ki lat və müəs si sə lər 
tə rə fin dən hə diy yə olu nub və ya mü-
ba di lə yo lu ilə əl də edi lib.

Mə ru zə ət ra fın da çı xış edən pro-
fes sor lar Ya qub Qur ba nov, İba dul la 
Ağa yev, Riz van Məm mə dov, Qa lib 
Qa ra yev və do sent Aidə Bən də li-
ye va he sa ba tı qə naət bəxş qiy mət-
lən di rib lər. On lar uni ver si te tin el mi 
is ti qa mət də ki uğur la rı ilə ya na şı, 
prob lem lə ri də qeyd edib lər. Na tiq-
lər çı xış la rın da dis ser ta si ya şu ra la-
rı nın fəaliy yə tin dən, dok to ran tu ra və 
dis ser ta si ya iş lə ri nin möv cud və ziy-
yə tin dən bəhs edib lər, bu sa hə də 
ak tual mə sə lə lə ri di lə gə ti rə rək tək lif 
və rəy lə ri ni səs lən di rib lər.

Mü za ki rə lə ri ye kun laş dı ran rek tor 
əsas diq qə ti Azər bay can Tibb Uni-
ver si te tin də 2021-ci il ər zin də ye ri-
nə ye ti ri lən el mi-təd qi qat iş lə ri nə və 
qar şı da du ran və zi fə lə rə yö nəl dib: 
“Bir ne çə prob lem li nöq tə lə rə to xun-
maq is tər dim. Bir ne çə il əv vəl biz 
si zin lə gö rü şən də de dik ki, hər bir 
uni ver si te tin məq sə di öz sə viy yə si ni 
yük sək el mi-təd qi qat uni ver si te ti sə-
viy yə si nə çat dır maq dır. Bə li, bi zim 
bu na ki fa yət qə dər po ten sialı mız 
var. Müx tə lif öl kə lə rin uni ver si tet lə ri 
ilə bir gə fəaliy yə ti miz, im za la dı ğı mız 
iki tə rəf i me mo ran dum lar və s. Ar tıq 
bu is ti qa mət də iş lə ri miz baş la nıb və 
biz onun bəh rə si ni göz lə yi rik. Bə zən 
tə lə bə lə ri gü nah lan dı rı rıq ki, on lar 
oxu maq is tə mir. Am ma mən ki tab-
xa na ilə bağ lı tək lif ə ri eşi di rəm. Tə-
lə bə lə rin əsas xa hiş lə ri ki tab xa na nın 
da ha çox iş lə mə si dir. İki oxu za lı-
mız var idi, əla və bir oxu za lı nın da 
açıl ma sı nı is tə di lər. Ki tab xa na mız 
əv vəl ax şam saat 6-dək iş lə yir di, tə-
lə bə lə rin xa hi şi ni nə zə rə alıb 9-dək 
fəaliy yət gös tər mə si nə qə rar ver dik. 
Qeyd edim ki, pan de mi ya dan ön cə 
saat 10-dək iş lə yir di. Mən bir də fə 
ge cə ki tab xa na ya gəl dim və gör-
düm ki, 3 oxu za lı nın ha mı sı ağ zı na 
qə dər do lu dur. Tam əmin lik lə de yə 
bi lə rəm ki, “tə lə bə lər oxu maq is tə-
mir” fik ri düz gün de yil. Hər kə sə ey ni 
göz lə bax maq ol maz. Elə tə lə bə lər 
var ki, ye ni lik lə rin elekt ron for ma tı-
nın ol ma sı nı is tə yir lər. Ki tab xa na nın 
həf tə nin 7 gü nü 24 saat iş lə mə si 
for ma tı üzə rin də iş ge dir”.

Di gər mə sə lə lə rə mü na si bət bil-
di rən pro fes sor G.Gə ray bəy li dis-
ser ta si ya iş lə ri nin mü da fiələ ri nə də 
diq qət çək di: “Biz əv vəl lər mü za ki-
rə lə ri miz də bə zi ix ti sas lar üz rə mü-

da fiələ rin çox ol ma sı nı bil dir miş dik. 
Mə nim Ali At tes ta si ya Ko mis si ya sı-
nın səd ri ilə bu is ti qa mət də mü za ki-
rə lə rim olub. Bə zən elə ix ti sas lar var 
ki, həd din dən çox mü da fiələr olur və 
prob lem ya ra dır. Ey ni za man da, be-
lə get sə, mü da fiə az olan sa hə lər də 
təx mi nən 10 il dən son ra kəs kin kadr 
ça tış maz lı ğı ya ra na bi lər. Bir çox 
kli ni ki ix ti sas lar var ki, id diaçı özü nə 
nə op po nent ta pa bi lir, nə də rəy çi. 
Ka fed ra mü dir lə ri və el mi his sə bu 
mə sə lə ni cid di ana liz edib, nə ti cə 
çı xar ma lı dır.

Bun dan baş qa, ta mam lan ma mış 
dis ser ta si ya lar var. Bə zən ka fed ra-
la rın bir ço xun da el mi iş lə rin təs di qi 
və son ra dan on lar dan im ti na hal-
la rı olur. He sab edi rəm ki, bu ra da 
ka fed ra nın gü na hı ol ma sa da, bu 
mə sə lə lə ri araş dır maq la zım dır. Di-
gər bir mə sə lə - bə zi ix ti sas lar üz rə 
elm lər dok tor lu ğu ilə bağ lı prob lem-
lə ri miz var. Mə sə lən, of tal mo lo gi ya, 
məh kə mə tə ba bə ti, far ma ko lo gi ya, 
əc za çı lıq, da mar cər ra hiy yə si, pa-
to lo ji ana to mi ya, his to lo gi ya, qast-
roen te ro lo gi ya ix ti sas la rı üz rə kadr 
ha zır lı ğı son il lər çox zəif dir. Son 
5-10 il ər zin də təs di qi ni tap ma mış 
dis ser ta si ya lar ka fed ra lar da çox luq 
təş kil edir. Reyd lər ke çi ril mə li və el-
mi iş lə rin ana li zi apa rıl maq la ya na şı, 
il də heç ol ma sa bir də fə de kan lıq lar 
ka fed ra la rın el mi iş lə ri ni mü za ki rə yə 
çı xar ma lı dır lar”.

Pro fes sor G.Gə ray bəy li onu da 
bil di rib ki, bu gün lər də III Cər ra hi 
xəs tə lik lər ka fed ra sı nın pro fes so ru 
Məm məd Nə si rov ikin ci də fə məs-
lə hət çi pro fes sor se çil mək üçün mü-
ra ciət edib. 

El mi Şu ra M.Nə si ro vun mü ra ciəti-
ni tə min edib, elə cə də Ha lil İb ra him 
Du rak və pro fes sor dr. Se zai Yıl ma-
za Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
“Qo naq pro fes sor”u, Ni lu fer De mi ral 
Yıl ma za isə uni ver si te tin “Qo naq 
müəl lim”i adı nın ve ril mə si ni təs-
diq lə yib. Da ha son ra İ.M.Se çe nov 
adı na Bi rin ci Mosk va Döv lət Tibb 
Uni ver si te ti nin Ba kı fi lialı nın Təd-
ris Si mul ya si ya Mər kə zin də Döv lət 
At tes ta si ya sı nın OS Kİ mər hə lə si nin 
ke çi ril mə si üçün ha zır la nan beş is-
ti qa mət üz rə “Pas port lar”a da mü-
na si bət bil di ri lib.

Son da Bö yük El mi Şu ra elm lər 
dok to ru iş lə ri nin möv zu su nu və el mi 
məs lə hət çi lə ri, o cüm lə dən dərs lik, 
dərs və sait lə ri, me to dik və sait lə rin 
nəş ri ni təs diq lə yib və mü sa bi qə mə-
sə lə lə ri ni həll et mək lə öz işi ni ba şa 
çat dı rıb.

M.ƏLƏKBƏRLİ

ATU-nun növbəti Elmi Şurasında professor Gəray Gəraybəyli əsas ATU-nun növbəti Elmi Şurasında professor Gəray Gəraybəyli əsas 
diqqəti elmi-tədqiqat işlərinə yönəldibdiqqəti elmi-tədqiqat işlərinə yönəldib

“Bəzi sahələr üzrə gələcəkdə kadr 
çatışmazlığı yarana bilər” 
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Azərbaycan Tibb Univer-
sitetininin rektoru, professor 
Gəray Gəraybəylinin 2 fevral - 
Gənclər Günü münasibəti aktiv 
tələbələrlə görüşü olub. Vətən 
müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad edil-
dikdən sonra rektor tələbələri 
salamlayıb.

Bildirib ki, bu il gənclərimiz bu 
bayramı başqa ab-havada keçi-
rirlər: “Bunun səbəbi 30 ilə yaxın 
işğalda olan torpaqlarımızın azad 

edilməsi ilə əlaqədardır. 44 günlük 
Vətən müharibəsi zamanı Azər-
baycan xalqı dünya ictimaiyyəti 
qarşısında nəyə qadir olduğunu 
bir daha göstərdi. Şübhəsiz, bu 
qələbənin, zəfərin reallaşmasında 
gənclərimizin əvəzsiz rolu oldu. 
Biz bunu hər zaman qeyd etməli-
yik və unutmamalıyıq”.

Rektor çıxışı zamanı ölkəmizdə 
gənclər siyasətinin həyata keçiril-
məsində ümummilli lider Heydər 
Əliyevin əvəzsiz xidmətlərindən 

geniş söhbət açıb. Sovet ittifaqı 
zamanında Azərbaycan gənclə-
rinin Moskva, Sankt-Peterburq, 
Kiyev kimi şəhərlərdə ali təhsil 
alması və savadlı mütəxəssislər 
kimi yetişməsində ulu öndərin 
müstəsna rolu olduğunu vurğula-
yıb: “Yaxşı yadımdadır ki, hər il ulu 
öndər Azərbaycandan qəbul ol-
muş tələbələri şəxsən qəbul edər, 
onlara öz xeyir-duasını verərdi. O 
istər sovet, istərsə də müstəqil-
lik dövründə gənclərin inkişafına 
böyük diqqət yetirib. 1996-cı ildə 
məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 
tapşırığı ilə respublikada ilk dəfə 
Gənclər Forumu keçirilib. Dövlətin 
gənclər siyasəti bu gün Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir. Məhz bu diqqətin, 
qayğının nəticəsidir ki, gənc nəsil 
44 günlük Vətən müharibəsində 
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 
böyük coşğuyla vuruşdu. Eləcə 
də, ATU-nun gənc həkimləri, mə-

zunları, tələbələri döyüş meyda-
nında qəhrəmanlıq, igidlik, misil-
siz rəşadət göstərdilər. İstər ön, 
istərsə də arxa cəbhədə böyük 
fədakarlığı ilə seçilən universi-
tetimizin yetirmələri Azərbaycan 
gəncliyinin gücünü bir daha nü-
mayiş etdirdi”.

Professor G.Gəraybəyli, həm-
çinin ATU-da aparılan islahatlara 
toxunaraq, universitetin ictimai 
həyatında tələbələrin fəal rolu-
na diqqət çəkib, məzunlarımızın 
dünyanın hər yerində ölkəmizi 
uğurla təmsil etdiklərini vurğula-
yıb: “Azərbaycan Tibb Universiteti 
olaraq tələbələrimizin həm yük-
sək ixtisaslı kadrlar kimi yetişmə-
si, gələcəkdə insanlara peşəkar 
tibbi yardım göstərməsi istiqamə-
tində çox işlər görürük, həm də 
gənclərimizin fərdi inkişafı üçün 
əlimizdən gələni edirik. Tələbələ-
rimiz və məzunlarımızın daim hər 
yerdə Azərbaycanımızın və ATU-

nun adını layiqincə təmsil etməsi 
naminə bu tədbirləri daha da ge-
nişləndirmək niyyətindəyik”.

Daha sonra ATU Tələbə Həm-
karlar İttifaqı Komitəsinin sədri 
Qoşqar İsmayılov və tələbə Cavid 
Mustafazadə çıxış ediblər. Onlar 
dövlətimizin gənclərə göstərdiyi 
hərtərəfli qayğıdan bəhs edib, 
rektora universitetdə tələbələr 
üçün yaradılan yüksək şəraitə və 
isti münasibətə görə təşəkkürləri-
ni bildiriblər.

Sonda təhsildə uğurları və uni-
versitetin ictimai həyatında aktiv-
liyi ilə seçilən tələbələr Məhmməd 
Məmmədov, Vahid Rzayev, Dil-
bər Əliyeva, Cavid Mustafazadə, 
İlkanə Quluzadə, Aysel İsmixa-
nova, Lamiyə Səhratzadə, Nailə 
Əhmədova, Eltac Əlizadə, Şah-
verdi Mirzəyev, Aliyə Şahbazova, 
Arzu Musayeva, Natiq Kərimov və 
Fidan Seyfullayevaya “Fəxri fər-
man”lar təqdim olunub.

2 fevral - Azərbaycan Gənc-
ləri Günüdür. Bu münasibətlə 
Azərbaycan Tibb Universitetin-
də tədbir keçirilib. “Azərbaycan 
Gəncləri Günü-25” adlı toplan-
tının açılışında torpaqlarımızın 
azadlığı uğrunda canlarından 
keçən şəhidlərimizin əziz xa-
tirəsi yad edilib, Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Himni 
səsləndirilib.

Son ra Nə si mi ra yon Gənc lər və İd-
man İda rə si nin rəisi Şah mar Ta ğı yev 
iş ti rak çı la rı sa lam la yıb və top lan tı nı 
açıq elan edib.

Ba kı şə hər Gənc lər və İd man Baş 
İda rə si nin rəisi Ra qif Ab ba sov çı xı-
şın da bil di rib ki, əsa sı ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev tə rə fin dən qo yul muş 
döv lət gənc lər si ya sə ti Azər bay can 
gənc li yi nin in ki şa fın da də rin iz lər bu-
ra xıb. Onun söz lə ri nə gö rə, Gənc lər 
Gü nü MDB mə ka nın da və Şər qi Av-
ro pa öl kə lə ri ara sın da ilk də fə Azər-
bay can da qeyd olu nub: “1996-ci ilin 
2  fev ra lın da Azər bay can Res pub li ka sı 
gənc lə ri nin I fo ru mu ke çi ri lib. 1997-ci 
il dən isə öl kə miz də ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin sə rən ca mı ilə Gənc lər Gü nü 
qeyd olu nur: “Ümum mil li li der Hey-
dər Əli yev gənc lər sa hə sin də döv lət 
si ya sə ti nin uğur la hə ya ta ke çi ril mə si 
məq sə di lə bü tün dün ya ya nü mu nə 
ola caq da ha bir ad dım atıb - bu sa-
hə nin zə ru ri qa nun ve ri ci lik ba za sı nın 
for ma laş dı rıl ma sı nı tə min edib. Ulu 
ön də rin gənc li yə və gənc lə rə eti ma-
dı bu gün ar tıq öz təs di qi ni ta pır. İn di 
öl kə miz də gənc lər si ya sə ti ma hiy yət 
və key fiy yət cə ye ni mər hə lə si ni ya şa-
yır. Pre zi dent İl ham Əli yev ümum mil li 
li de rin gənc lər si ya sə ti nə sa diq li yi ni 
öz qə rar la rı ilə təs diq edir. Gənc lə rin 
mə nə vi in ki şa fı, və tən pər vər lik tər-
bi yə si, xa ri ci öl kə lər də təh si li, so sial 
mü da fiəyə eh ti ya cı olan la rın prob-
lem lə ri nin həl li is ti qa mə tin də gö rü lən 

iş lər, gənc lər təş ki lat la rı nın for ma laş-
ma sı və in ki şa fı üçün ya ra dı lan şə rait 
bu sa hə yə bö yük diq qə tin nə ti cə si dir”.

Sö zü nə da vam edən ida rə rəisi 
de yib ki, döv lət baş çı mı zın im za la dı-
ğı “2007-2015-ci il lər də Azər bay can 
gənc lə ri nin xa ri ci öl kə lər də təh sil üz rə 
Döv lət Proq ra mı” bü tün tə bə qə lər dən 
olan gənc lə rin xa ric də təh si li nə ge niş 
im kan lar ya ra dıb. Bu proq ram çər çi-
və sin də min lər lə gənc dün ya nın ən 
nü fuz lu təh sil ocaq la rın da oxu yub. 
Bun dan baş qa, gənc lə rin in tel lek tual, 
fi zi ki və mə nə vi in ki şa fı nı, öl kə nin so-
sial-iq ti sa di, ic ti mai-si ya si və mə də ni 
hə ya tın da fəal iş ti ra kı nı tə min et mək 
məq sə di lə “2015-2025-ci il lər də Azər-
bay can gənc lə ri nin İn ki şaf St ra te gi ya-
sı”nı təs diq edib. Gənc lər lə bağ lı bü-
tün mə sə lə lə rin ge niş əha tə olun du ğu 
bu mü hüm sə nə din məq sə di öl kə də 
gənc lər si ya sə ti nin da ha sə mə rə li 
hə ya ta ke çi ril mə si nə nail ol maq, cə-
miy yə tin bü tün sa hə lə rin də gənc lə rin 
fəal iş ti ra kı na şə rait ya rat maq, on la-
rın ya ra dı cı və in no va tiv po ten sialı nın 
üzə çı xa rıl ma sı nı dəs tək lə mək, gənc 
nəs lin sağ lam lı ğı nı qo ru maq, gənc lə-
rin təh sil və məş ğul luq mə sə lə lə ri nə 
diq qə ti ar tır maq, müasir in for ma si ya-
kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rın dan 
sə mə rə li is ti fa də et mək, öl kə də kö nül-
lü lük hə rə ka tı nı in ki şaf et dir mək dir”.

Gənc lər si ya sə tin də id ma nın in ki şaf 
et di ril mə si nə də xü su si diq qət ye ti ril-
di yi ni de yən R.Ab ba sov vur ğu la yıb 
ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin ira də si və 
bö yük səy lə ri nə ti cə sin də Azər bay can 
dün ya nın qa baq cıl id man öl kə lə rin-
dən bi ri nə çev ri lib. Bu gün öl kə mi zin 
nü fuz lu bey nəl xalq id man ya rış la rı na 
ev sa hib li yi et mə si, id man çı la rı mı zın 
Olim pi ya və dün ya çem pionat la rın da 
uğur lu çı xış la rı bu na əya ni sü but dur.

ATU-nun Tər bi yə iş lə ri üz rə pro-
rek to ru, do sent Zül fü qar Mu sa bə yov 
çı xı şı na gənc lə ri mi zi bu gün mü na si-
bə ti lə təb rik et mək lə baş la yıb. Pro-

rek tor xa tır la dıb ki, 2 fev ral ta ri xi nin 
Gənc lər Gü nü ki mi elan olun ma sı ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ lı dır: 
“Ümum mil li li de rin ikin ci də fə si ya si 
ha ki miy yə tə qa yı dı şın dan son ra bü-
tün sa hə lər də ol du ğu ki mi, gənc lər 
si ya sə tin də də müs bət ten den si ya lar 
mü şa hi də olun ma ğa baş la dı. 1994-
cü il də döv lət gənc lər si ya sə ti ni ic ra 
edən Gənc lər və İd man Na zir li yi ya-
ra dıl dı. 1996-cı il də gənc lə rin I fo ru-
mu ke çi ril di. Bir il son ra Azər bay can 
Gənc lə ri Gü nü elan edil di. Gənc lə rin 
in ki şa fı üçün atı lan ad dım lar sa yə sin-
də tez lik lə Azər bay can da güc lü və-
tən pər vər gənc lər or du su for ma laş dı. 
Və tən mü ha ri bə sin də Azər bay ca nın 
qə lə bə si ni tə min edən lər də məhz bu 
gənc lə ri miz ol du. Mü ha ri bə də həm 
dö yü şüb, həm də in san hə ya tı nı xi las 
edən hər bi hə kim lər ara sın da ATU-
nun mə zun la rı ək sə riy yət təş kil edir. 
Xa tır lat maq ye ri nə dü şər ki, 2000-ci 
il də ATU-da hər bi fa kül tə nin açıl ma sı 
da məhz ulu ön də rin tə şəb bü sü ilə 
baş tu tub”. 

Z.Mu sa bə yov qeyd edib ki, gənc-
lər üçün əsas is ti qa mət təh sil dir: “Biz 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti ola raq 
siz gənc lə rə yal nız el min sir lə ri ni öy-
rət mək lə ki fa yət lən mir, həm də və-
tən pər vər, fəal və tən daş lar ol ma ğı nız 
üçün ça lı şı rıq. Azər bay can Tibb Uni-
ver si te ti nin rek to ru, pro fes sor Gə ray 
Gə ray bəy li də daim bu mə sə lə yə 
diq qət ye ti rir, tə şəb büs kar gənc lə rə 
dəs tək olur. ATU rəh bər li yi tə rə fin dən 
gənc lə ri mi zin, tə lə bə lə ri mi zin in ki şa fı-
nı sti mul laş dır maq üçün müx tə lif la yi-
hə lər real laş dı rı lır. Biz ye ni dü şün cə li, 
kreativ ruh lu gənc li yin ye tiş di ril mə si, 
sə hiy yə mi zi yük sək ix ti sas lı kadr lar la 
tə min et mək yö nün də ça lı şı rıq.

Bu gün dün ya, tex no lo gi ya lar o qə-
dər sü rət lə in ki şaf edir ki, hə yat da 
öz la yiq li ye ri ni tap maq üçün yük sək 
sa vad və ba ca rıq tə ləb olu nur. Ona 
gö rə də hər bir sa hə də iş lə yən gənc-

lər - is tər sə hiy yə, is tər təh sil, is tər sə 
də elm və ya iq ti sa diy yat ol sun – ça-
lış ma lı dır lar ki, öz pe şə kar lıq la rı nı 
ar tır sın lar”.

Pro rek tor bil di rib ki, ulu ön dər tə-
rə fin dən müəy yən ləş di ril miş si ya si 
kurs bu gün öl kə pre zi den ti İl ham 
Əli yev tə rə fin dən uğur la da vam et di-
ri lir: “Azər bay can döv lə ti nin gənc lər 
si ya sə tin dən da nı şar kən pre zi dent 
İl ham Əli yev tə rə fin dən im za lan mış 
“Azər bay can gənc li yi 2005-2009-cu 
il lər də” və “Azər bay can gənc li yi 2011-
2015-ci il lər də” Döv lət proq ram la rı 
xü su si qeyd edil mə li dir. Döv lət baş çı sı 
qlo bal laş ma əs rin də dün ya el mi nə, 
təh si li nə in teq ra si ya nı va cib sa ya raq, 
azər bay can lı gənc lə rin xa ric də təh sil 
al ma sı na cid di əhə miy yət ve rir.

Ha zır da 2015-2025-ci il lə ri əha tə 
edən Azər bay can gənc lə ri nin İn ki şaf 
St ra te gi ya sı uğur la ic ra olun maq da dır. 
Pre zi den tin gənc lə rə dəs tək yö nün də 
ver di yi mü hüm və əla mət dar qə rar-
lar dan bi ri də öl kə də ilk də fə “Gənc-
lər üçün Pre zi dent Mü ka fa tı”nın tə sis 
edil mə si ol du”.

Z.Mu sa bə yo vun söz lə ri nə gö rə, 
bu gün Azər bay can da uğur lu döv lət 
gənc lər si ya sə ti hə ya ta ke çi ri lir. Bi-
zim gənc lik azad dü şü nür, de mok ra tik 
cə miy yət də ya şa yır, məh du diy yət siz 
ola raq fəaliy yət gös tə rir: “Bu gün döv-
lə ti miz, pre zi dent, Ali Baş Ko man dan 
hər bir və tən da şı nın, o cüm lə dən hər 
bir gən cin ya nın da dır. Öl kə rəh bər li-
yi nin hə ya ta ke çir di yi məq səd yön lü 
və ar dı cıl si ya sət nə ti cə sin də gənc lər 
bu gün Azər bay ca nın in ki şa fı yo lun da 
əzm lə ad dım la yır lar”.

Da ha son ra çı xış edən Nə si mi 
ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
I müavi ni Gü la rə Ver di ye va, ATU-nun 

Tə lə bə Həm kar lar Ko mi tə si nin səd ri 
Qoş qar İs ma yı lov, Tə lə bə Gənc lər 
Təş ki la tı nın sədr müavi ni Gül naz Hü-
sey no va və Və tən mü ha ri bə si qa zi si 
Kə nan Kə rim li döv lə ti mi zin gənc lər lə 
bağ lı za ma nın tə ləb lə ri nə uy ğun si ya-
sət yü rüt dü yü nü söy lə yib lər. Na tiq lər 
gənc lər si ya sə ti nin sə mə rə li hə ya ta 
ke çi ril di yi ni, cə miy yə tin bü tün sa hə-
lə rin də gənc lə rin fəal iş ti ra kı na şə rait 
ya ra dıl dı ğı nı, on la rın təh sil, sağ lam lıq 
və məş ğul luq mə sə lə lə ri nə diq qə tin 
ar tı rıl dı ğı nı vur ğu la yıb lar. Qeyd edi-
lib ki, gənc lə ri miz üçün ən həl le di ci 
sı naq lar dan bi ri 44 gün lük Və tən mü-
ha ri bə si olub. Rə şa dət li Or du mu zun 
sı ra la rın da Və tən uğ run da mə ta nət lə 
vu ru şan qəh rə man gənc lə ri miz ad-
la rı nı xal qı mı zın ən ye ni ta ri xi nə qı zıl 
hərf ər lə yaz dır ma ğı ba ca rıb lar. Məhz 
on la rın qəh rə man lı ğı ilə əl də olu nan 
bu şan lı Zə fər sa yə sin də əra zi bü töv-
lü yü müz bər pa olun du, xal qı mız otuz 
il lik həs rət dən son ra əzə li tor paq la rı na 
qo vuş du. Gənc lə ri mi zin mü ha ri bə za-
ma nı ar xa cəb hə də də yük sək fəal lıq 
gös tər di yi, öl kə miz lə bağ lı hə qi qət lə-
rin bey nəl xalq ic ti maiy yə tin diq qə ti-
nə çat dı rıl ma sın da xü su si ak tiv li yi də 
vur ğu la nıb. Bil di ri lib ki, bun dan son ra 
Azər bay can gənc li yi nin azad edi lən 
tor paq la rı mız da gö rü lə cək qu ru cu luq-
abad lıq iş lə rin də fəal iş ti rak et mə si 
mü hüm əhə miy yət kəsb edir.

Təd bi rin so nun da gənc lə ri dü-
şün dü rən sual lar ca vab lan dı rı lıb, 
səs lə nən tək lif və rəy lə rə ay dın lıq 
gə ti ri lib. Elə cə də ra yo nun ic ti-
mai-mə də ni hə ya tın da ya xın dan 
iş ti rak edən bir qrup gənc fəala, o 
cüm lə dən Və tən mü ha ri bə si qa-
zi lə ri nə “Fəx ri fər man”lar təq dim 
olu nub.

Tibb Universitetində Gənclər 
Günü qeyd olunub

Professor Gəray Gəraybəyli: Vətənpərvər dövlət siyasətinin nəticəsi Professor Gəray Gəraybəyli: Vətənpərvər dövlət siyasətinin nəticəsi 
idi ki, gənc nəsil Vətən müharibəsində böyük coşğuyla vuruşdu idi ki, gənc nəsil Vətən müharibəsində böyük coşğuyla vuruşdu 

Bu gün ölkəmizdə gənclərin hərtərəfli inkişafına şərait yaradan 
və onların potensialını üzə çıxaran dövlət siyasəti həyata keçirilir

Aktiv tələbələr Gənclər Günü münasibətilə 
təltif olunub



15 fevral  2022-ci il
www.amu.edu.azwww.amu.edu.az 5TƏBİBTƏBİB

Ha zır da ye ni bir tət bi qin - ki tab xa na mo-
du lu nun üzə rin də iş lə yi rik. Bu ra da ki tab-
xa na nın ba za sın da olan ki tab la rın si ya hı sı 
yer ləş di ri lə cək. Tə lə bə ona la zım olan ki ta bı 
ön cə dən si fa riş ve rə cək və iki saat ər zin də 
si fa ri şi ni gö tü rə bi lə cək. Bə zi dərs və sait lə-
ri nin PDF for ma tı da var. Tə lə bə lər həm də 
bun dan ya rar la na caq lar. PDF for ma tı ol ma-
yan ki tab lar isə ki tab xa na dan əl də edi lə cək”.

Mər kə zin rəh bə ri bi zim lə söh bə tin də 
ya taq xa na la rın ümu mi in ter net şə bə kə si nin 
ye ni lən mə si nə eh ti yac ol du ğu nu da diq qə-
tə çat dı rıb. Bu nu möv cud sis te min gü nün 
tə ləb lə ri nə ca vab ver mə mə si və bə zi nöq-
tə lər də in ter net tu tu mun da prob lem lə rin 
ol ma sı ilə izah edib. R.Əli yev bü tün ka fed-
ra la rın komp yu ter lər lə tə min olun du ğu nu 
və elekt ron jur nal lar tət biq edil di yi ni, han sı 
ka fed ra lar da tex ni ki prob lem lər ya ra nar sa, 
dər hal ara dan qal dı rı la ca ğı nı əla və edib.

R.Əli yev in for ma si ya la rın qo run ma sı, 
təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri nə də to xu nub: “Bü-
tün in for ma si ya lar eti bar lı şə kil də qo ru nur. 
Hə mi şə ser ver lə rin təh lü kə siz lik ser ti fi kat-
la rı nı alı rıq. Bü tün mə lu mat lar iki nüs xə də 
sax la nı lır ki, it ki ol ma sın”.

Qabil ABDULLAYEV

İlk dəfə Cənubi Afrika ölkələ-
rində aşkar edilən koronaviru-
sun “Omikron” ştamı ölkəmiz-
də də yayılmaqdadır. O digər 
ştamlara nisbətən daha sürət-
lə yayılır ki, mütəxəssislər bu-
nun səbəbini daha yoluxduru-
cu olması ilə əlaqələndiriblər.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 
Ağciyər xəstəlikləri kafedrasının mü-
diri, dosent Rafiq Bayramov “Omik-
ron” ştamının xüsusiyyətləri ilə bağlı 
maraqlı fikirlər səsləndirib. Kafedra 
müdirinin bildirdiyinə görə, “Omikron” 
ştamına yoluxanlar xəstəliyi nisbətən 
yüngül keçirirlər. Amma bu ştamın 
digərlərindən fərqi yoluxuculuq 
qabiliyyətinin daha yüksək olması-
dır: “Əvvəllər koronavirusun digər 
ştamları ilə yoluxanlar və vaksinasi-
ya olunmuş şəxslər “Omikron” ştamı 
ilə yoluxduqda daha yüngül, bəzən 
simptomsuz keçirirlər. Təcrübə də 
göstərir ki, bu ştamla yoluxanların 
ağciyərlərində zədələnmə nisbətən 
az müşahidə olunur”.

Tənəffüs infeksiyalarına, o cüm-
lədən koronavirus infeksiyasına yo-
luxmaqdan qorunmağın elə də asan 
olmadığını bildirən R.Bayramov, heç 
kimin bundan sığortalanmadığını de-
yib: “Ona görə də xəstələnməmək və 
ya yoluxduqda xəstəliyi yüngül ke-
çirmək üçün vaksinasiya olunmaqla 
yanaşı, orqanizmin immun qabiliyyə-
tini normal vəziyyətdə saxlamaq çox 
önəmlidir. Xəstəliklərin inkişafında 
və gedişində irsi faktorların da rolu 
danılmazdır. Koronavirusun gedişi, 
xüsusilə ağır gedişli xəstələrin mü-
şahidəsi onu deməyə əsas verir ki, 
burada da genetik faktorların rolu 
var”.

Həkim “Omikron” ştamı ilə yolux-
ma zamanı müşahidə edilən əlamət-
lərdən də söhbət açıb: “Bu zaman 
xəstədə boğaz ağrısı, boğazda quru-
luq və diskomfort, səsin dəyişilməsi, 
burun axması və tutulması, hərarətin 
yüksəlməsi, baş ağrısı, əzələ ağrısı 
və s. əlamətlər ən çox müşahidə olu-
nur. Onu da qeyd edim ki, “Omikron” 
ştamı ilə yoluxma zamanı klinik ge-
dişdən asılı olaraq müalicəyə baş-
lanılmalıdır. Amma ehtiyac olmadığı 
halda çoxsaylı toksiki dərman pre-
paratlarını, o cümlədən venadaxili 
infuziyaları - sistemləri istifadə etmək 
lazım deyil. İzolyasiya olunmalı, bol 
ilıq maye və yalnız həkimlərin məs-
ləhəti ilə dərman preparatı qəbul edil-
məlidir. Koronavirus infeksiyasının 
insanlara vurduğu ən böyük zərbə 
isə psixolojidir. Ona görə də pani-
kaya düşməmək, müalicə həkiminin 
tövsiyələrinə əməl etmək vacibdir”

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında tibb üzrə elmlər 
doktoru, professor, Azərbaycan 
Plastik Cərrahiyyə Assosiasiyası-
nın idarə heyətinin həqiqi üzvü, 
plastik və rekonstruktiv cərrah 
Vaqif Qələndər tərəfindən “Plas-
tik və rekonstruktiv cərrahiyyədə 
estetik, bərpa əməliyyatlarından 
sonra kliniki nəticələrin psixo-
sosial nəticələri” mövzusunda 
seminar keçirilib. 

komp leks ya ra dır. Bu da onun gün də-
lik hə ya tı na mən fi tə sir gös tə rir. Be lə 
in san lar əmə liy yat dan son ra öz lə ri ni 
ra hat hiss edir lər.

Hə kim dün ya da ən ağır rep lan ta si ya 
əmə liy ya tı nı Azər bay can dan ilk də fə 
məhz özü nün et di yi ni söy lə yib: “1990-
cı il də Tür ki yə də ça lış dı ğım vaxt qo lu nu 
dəz gah qo par mış 28 yaş lı bir xəs tə ni 
mə nim ça lış dı ğım xəs tə xa na ya gə tir di-
lər. Onu məş hur xəs tə xa na la rın heç bi ri 
qə bul et mə miş di. Çox keç mə dən xəs tə 
əmə liy ya ta alın dı və bu pro ses 12 saat 
çək di. Qop muş qo lu ye ri nə tik dik. O za-
man bu ha di sə mət buat da bö yük əks-
sə da do ğur muş du”. Hə ki min söz lə ri nə 
gö rə, onun ikin ci be lə əmə liy ya tı Qu ba 
ra yo nun da qə za nə ti cə sin də ya ra lan-
mış şəx sin qo lu nun ye ri nə bər pa sı olub. 

Es te tik əmə liy yat lar içə ri sin də bi rin-
ci yer də da ya nan bu run əmə liy ya tı nın 
ri nop las ti ka ol du ğu nu söy lə yən pro fes-
sor bu məq səd lə ən çox xa nım la rın mü-
ra ciət et di yi ni de yib. Be lə əmə liy yat lar 
üçün ən ideal yaş 17-18-dən 50-60-a 
qə dər dir: “An caq 87 yaş da ki şi ni də 
əmə liy yat et mi şəm. Onun bu run çə pə ri 
çox əy ri idi və əmə liy yat olun ma sa, nə-
fə sal ma sı çə tin lə şər, ürək də cid di prob-
lem lər ya ra na bi lər di”.

Sö zü nə da vam edən V.Qə lən dər bil-

Koronavirusun ən böyük Koronavirusun ən böyük 
zərbəsi psixoloji sarsıntıdırzərbəsi psixoloji sarsıntıdır

Dosent Rafiq Bayramov “Omikron” variantının 
əsas əlamətlərini açıqlayıb

di rib ki, bə zən bu run da trav ma id man 
və ya xud do ğuş la bağ lı, elə cə də ana-
dan gəl mə ola bi lər. Bu za man əgər 
həm nə fə sal ma da, həm də gö rü nüş də 
prob lem var sa, hər iki si ey ni vaxt da 
ara dan qal dı rı lır. Ha zır da hə kim özü 
bu run əmə liy ya tı nı ən son tex no lo gi ya 
ilə apa rır və pro ses 45 də qi qə çə kir. 
Onun söz lə ri nə gö rə, gö zəl lik xa ti ri nə 
vax tın dan tez əmə liy yat et mə yə eh ti-
yac yox dur. 

Hə kim in di yə dək çox lu say da əmə-
liy yat lar ic ra et di yi ni, on la rın müx tə-
lif i yi nə gö rə se çil sə də, çə tin li yi nə 
gö rə ey ni ol du ğu nu vur ğu la yıb. Bun-
la rın əsa sən süd və zi lə ri nin bö yü dül-
mə si, ki çil dil mə si - ma mop las ti ka, üz 
gənc ləş dir mə, ayaq la rın dü zəl dil mə-
si, do daq la rın həcm lən di ril mə si, ar tıq 
piy lə rin gö tü rül mə si və sair dən iba rət 
ol du ğu nu de yib. 

Üzü nü re zi dent lə rə tu tan pro fes sor 
qeyd edib ki, bu sa hə də ça lı şan əsl 
hə kim nor mal gö rü nüş lü si fə ti anor-
mal ha la sal ma ma lı dır. Hət ta xəs tə 
is tə sə be lə. Çün ki pa si yent son ra psi-
xo lo ji dep res si ya ya dü şə bi lər.

Ma raq la qar şı la nan çı xı şı nın ar dın-
ca Va qif Qə lən dər se mi nar iş ti rak çı la-
rı nın sual la rı nı ca vab lan dı rıb.

MƏNSUR
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uni ver si tet də baş ve rən lər elekt ron-
laş dı rı lır”.

Bu sis te min ATU-nun rek to ru, pro-
fes sor Gə ray Gə ray bəy li nin gös tə ri şi 
ilə ilk də fə 2018-ci il də 1-ci kurs la ra 
tət biq olun du ğu nu bil di rən R.Əli-
yev, ha zır da onun bü tün kurs lar da 
hə ya ta ke çi ril di yi ni de yib: “Sis tem də 
həm də tə lə bə nin mə lu mat ba za sı 
var. Bu ba za tə lə bə və müəl lim lər 
üçün təş kil olu nub. Tə lə bə is tə sə, 
ba za ya da xil olub ara yış və transk-
ript si fa riş ve rə bi lər. Elə cə də əv-
vəl ki se mestr lər üz rə qiy mət lə ri nə, 
or ta la ma gös tə ri ci lə ri nə ba xa bi lər. 
Bu ba za həm də de kan lıq lar üçün 
tə lə bə lər ba rə də mə lu mat mən bə-
yi ro lu nu oy na yır”.

Mü sa hi bi miz uni ver si tet rəh bər-
li yi nin bu is ti qa mət də son gös tə ri şi 
ba rə də də mə lu mat ve rib. Be lə 
ki, sis te mə hər bir tə lə bə ba rə də 
da ha ge niş mə lu mat da xil edi lə-
cək: “Rek to ru muz tə lə bə lə rin şəx si 
ka bi ne ti nə bir böl mə nin də əla və 
olun ma sı nı tap şı rıb. Bu, uni ver si te-
tin Həm kar lar İt ti fa qı Ko mi tə si nə 
hə va lə edi lib. Ye ni ya ra dı la caq 
böl mə də tə lə bə nin uni ver si tet 
hə ya tı ilə bağ lı gün də lik qeyd lər öz 
ək si ni ta pa caq. O cüm lə dən, han-
sı sa fəaliy yə ti ilə bağ lı bir tə lə bə yə 
töh mət ve ri lər sə, sis tem də bu nu 
müəl lim lər də gö rə bi lə cək.

“Elektron universitet” təkmilləşdirilir, “Elektron universitet” təkmilləşdirilir, 
kitabxana modulu yaradılırkitabxana modulu yaradılır
Azərbaycan Tibb Universitetində müasir texnologiyalar 
geniş şəkildə tətbiq olunur
“Elektron universitet”in tətbiqinə 
imtahan modulu ilə başlandı. Yeni 
sistemə keçid zamanı imtahanlara 
müxtəlif tip sualların salınma-
sına icazə verildi. Tələbələrin 
biliyinin real qiymətləndirilməsi 
üçün bazaya açıq tipli suallar da 
yerləşdirildi. Bununla da yeni 
imtahan sistemində müsbət bir 
addım atıldı və yenilənmə bu gün 
də davam edir. başladı”.

Bu fi kir lə ri bi zim lə söh bə tin də 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
İn for ma si ya Sis tem lə ri nin Təş ki li və 
İda rəet mə Mər kə zi nin rəh bə ri Rəm zi 
Əli yev bil di rib. Onun söz lə ri nə gö rə, 
“Elekt ron uni ver si tet” sis te min də 
tə lə bə lər şəx si ka bi net lə ri nə da xil 
ol maq la, öz da va miy yət lə ri ni, sis te-
mə yer ləş dir dik lə ri sər bəst iş lə ri ni, 
bu iş lə rin müəl lim lər tə rə fin dən 
qiy mət lən dir mə si ni iz lə yə bi lər lər: 
“Tə lə bə sər bəst işi ni sis te mə da xil 
edir. Müəl lim də sis te mə da xil ola raq 
tə lə bə nin sər bəst işi ilə ta nış ola bi lir. 
Se mestr baş la yan dan müəl lim lər 
tə rə fin dən tə lə bə nin da va miy yə ti, 
ara lıq im ta han gös tə ri ci lə ri və ba-
ca rıq la rı qiy mət lən di ri lir. Tə lə bə lər 
şəx si ka bi net lə ri nə gi rə rək bü tün 
nə ti cə lə ri ni gö rə bi lir lər. Bu, “elekt ron 
təd ris sis te mi” ad la nır. Sis tem va si tə-
si lə müəl lim-tə lə bə qar şı lıq lı əla qə 
sax la yır. Ey ni za man da tə lə bə ilə bağ lı 

Azərbaycan Tibb Universitetin-
də 2021-2022-ci tədris ilinin payız 
semestrinin qış imtahan sessiyası 
başa çatıb.   

İmtahan Mərkəzindən aldığımız mə-
lumata görə, cədvəl üzrə yanvarın 3-dən 
başlayan sessiya fevralın 1-də tamam-
lanıb. Üzrlü səbəblərdən imtahanlarda 
iştirak etməyən tələbələr üçün fevralın 
3-4 və 7-8-də əlavə imtahanlar təşkil 
olunub. Bəzən bir gündə 5 min tələbə-
nin imtahan verməsinə baxmayaraq, 
ciddi qayda pozuntusu və ya texniki 
problemlərə rast gəlinməyib.

Bu semestrdə ənənəvi qaydalar yeni-
dən bərpa olunub. Belə ki, universitetin 
rektorunun göstərişinə əsasən, internet-
də yerləşdirilmiş nümunəvi sualların sayı 
azaldılaraq 100-ə endirilib, digər suallar 
isə gizli saxlanılıb. Bu da özünün müsbət 
nəticəsini göstərib. Belə ki, 1-ci kursun 
tibb fənlərindən 50 bal toplayan tələbə 
olmayıb. Bu isə o deməkdir ki, tələbə-

nin əsl biliyinə qiymət verilib. Ən yüksək 
48 bal toplanılıb.

“Elektron universitet” layihəsi sayə-
sində istər imtahan prosesinin gedişi, 
istərsə də tələbələrin davamiyyəti baxı-
mından şəffaflıq yüksək səviyyədə tə-
min olunub.

Yeri gəlmişkən, universitetimizdə 
magistratura təhsil pilləsi üzrə də 2021-
2022 tədris ilində qış sessiya imtahanları 
yekunlaşıb. Sessiya 5 yanvar – 1 fevral 
aralığında baş tutub. 3 əsas (əczaçılıq, 
klinik psixologiya, səhiyyə menecmenti) 
ixtisas olmaqla, 5 alt ixtisaslaşma (əcza-
çılıq kimyası, farmakoqnoziya, toksikoloji 
kimya, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılı-
ğın təşkili) üzrə 1 və 2-ci kurslarda cəmi 
83 fənn üzrə imtahanlar keçirilib. 

İxtisaslar üzrə əsas fənlərdən imta-
hanlar ənənəvi (bilet üzərindən) canlı 
formatda müvafiq kafedralarda təşkil 
olunub. Ümumi fənlər üzrə imtahanlar 
isə test mərkəzində reallaşıb. 

Payız semestrinin qış imtahan 
sessiyası başa çatıb

Se mi na rı gi riş nit qi ilə kli ni ka nın 
re zi dent lər üz rə mə sul şəx si, as sis-
tent Na miq Xə li lov aça raq, sö zü Re-
zi den tu ra və magistratura şö bə si nin 
mü di ri, pro fes sor Mə la hət Sul ta no-
va ya ve rib. Mə la hət xa nım re zi dent-
lə rin nə zə ri nə çat dı rıb ki, ənə nə vi se-
mi nar da növ bə ti mə ru zə çi fəaliy yət 
gös tər di yi sa hə üz rə dün ya da ta nın-
mış bir mü tə xəs sis dir və onun çı xış 
üçün seç di yi möv zu gü nü müz də çox 
ak tual dır.

Plas tik cər ra hiy yə nin in san la-
rın hə ya tın da oy na dı ğı rol dan bəhs 
edən pro fes sor V.Qə lən dər bil di rib 
ki, bə zən plas tik cər ra hiy yə de yən-
də yal nız kos me tik tə rə fi dü şü nür-
lər. Hal bu ki, ix ti sa sın adı plas tik və 
re konst ruk tiv cər ra hiy yə dir və bu ra 
dır naq dan tut muş, sa ça qə dər 6500 
əmə liy yat nö vü da xil dir.

İn di yə dək apar dı ğı əmə liy yat lar-
dan da nı şan, qa zan dı ğı nailiy yət lə ri 
və əl də olu nan təc rü bə ni re zi dent-
lər lə bö lü şən V.Qə lən dər qeyd edib 
ki, sırf es te tik cər ra hiy yə plas tik cər-
ra hiy yə nin 25 faizi ni təş kil edir. Bu ra 
qu la ğın, bu ru nun, si fə tin, bə də nin 
müx tə lif his sə lə ri nin kor rek si ya sı da-
xil dir. Bə zən trav ma lar nə ti cə sin də 
in san da elə qü sur lar əmə lə gə lir ki, 
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t.ü.f.d Yavər Hacısoy seçilən mövzunun aktuallı-
ğını və davamlı təhsilin əhəmiyyətini vurğulayıb.

Bundan sonra TCK-nın Klinik-diaqnostik la-
boratoriyasının rezidenti Ülfət Əskərzadənin 
mövzuya dair məruzəsi dinlənilib.

Həkim-rezident Ü.Əskərzadə yuxarı tənəffüs 
yollarının normal mikroforası (son terminologi-
yaya görə mikrobiota), mikroflora nümayən-
dələri arasında tarazlığın pozulma mexanizmi 
və tarazlığın pozulmasına şərait yaradan amillər, 
mikrobioloji dəyərləndirmə üçün nümunələrin 
götürülmə qaydaları, xəstəxanadaxili (nozoko-
mial) infeksiyaların mikrobioloji dəyərləndirilməsi 
haqqında şərhlərini seminar iştirakçıları ilə bö-
lüşüb.

O, yuxarı tənəffüs yollarının şərti-patogen 
olan neyseriyalar, hemolitik və qeyri-hemoltik 
streptokoklar, hemofiluslar, difteroidlər və ana-
erob bakteriyalardan təşkil olunduğunu diqqətə 
çatdırıb: “Flora kommensial və opportunistik 
bakteriyalardan ibarətdir. Əlverişsiz şəraitdə 
balansın pozulması opportunistik bakteriyaların 
artmasına və yuxarı tənəffüs yollarının infeksion 
xəstəliklərinə səbəb olur”.

Məruzəçi son dövrlərdə xəstəxanadaxili infek-
siyaların əhəmiyyətli iştirakçısı olan metisillinə 
davamlı stafiolokoklar (Methicillin-resistant Stap-
hylococcus aureus-MRSA) haqqında da ətrafı 
məlumat verib. Qeyd edib ki, burunda MRSA 
daşıyıcılığının təyini nozokomial infeksiyaya 
nəzarətin əhəmiyyətli hissəsidir. Məruzəçinin 
sözlərinə görə, əsnək nümunələri səbəbi bilin-
məyən boğaz ağrısı, faringit, tonzillit törədicilə-
rinin təyini üçün istifadə olunur. 

Seminarın sonunda məruzəçi mövzuyla bağlı 
ona ünvanlanan sualları da cavablandırıb.

diyi kafedra haqqında ümumi məlumat verib. 
Görüşdə ATU-nun Beynəlxalq əlaqələr şöbə-
sinin müdiri, dosent Müşfiq Orucov, Tibb təhsili 
və innovasiya şöbəsini müdiri Aygün Babayeva 
və Bioloji kimya kafedrasının professor-müəllim 
heyəti iştirak edib.

Qonaq fəaliyyəti dövründə Bioloji kimya ka-
fedrasının əməkdaşları və rezidentləri üçün 
müxtəlif mövzulara həsr edilmiş seminarlar ke-
çirib. Proqram planına uyğun olaraq onun ilk 
seminarı “Karbohidrat mübadiləsi. Qlikoliz və 
qlükozanın digər sərf edilmə yolları” mövzusun-
da olub. Mövzu iştirakçılar tərəfindən maraqla 
qarşılanıb, müzakirələrlə yekunlaşıb. Eləcə də 
ATU-nun Bioloji kimya kafedrasının bu sahədə 
apardığı işlər və tədris proqramı haqqında ətrafı 
məlumat verilib. 

Qeyd edək ki, dr. Ənvər Çıracı ATU-da olduğu 
müddətdə, həmçinin kafedrada tədrisin təşki-
lində tətbiq edilən yeniliklərlə tanış olub, eyni 
zamanda Biruni Universitetinin biokimiya sahə-
sində əldə etdiyi nailiyyətlər və tədris metodikası 
haqda kafedra əməkdaşlarını məlumatlandırıb.

Fəaliyyət müddətinin sonunda dr. Ənvər Çı-
racı ATU-nun prorektoru Orxan İsayev və şöbə 
müdiri Müşfiq Orucov tərəfindən qəbul edilib və 
ona müvafiq sertifikat təqdim olunub.

kardioloq, onkoloq, radioloq, 
terapevt, pediatr, nevroloq, 
uroloq və digər ixtisaslar 
üzrə könüllü həkim heyəti 
tərəfindən keçirilən müa-
yinələrdə xəstəlik aşkar 
edilən vətəndaşlara müvafiq 
müalicə kursları təyin edilib, 
həmçinin zəruri dərman va-
sitələri ilə təmin olunublar. 
Digər patologiya aşkarlanan 
şəxslər isə ixtisaslaşmış 
tibb müəssisələrinə yönlən-
dirilib.

Xəstəlik aşkarlanmış 
vətəndaşların növbəti mər-
hələdə tam müayinələrdən 
keçirilməsi, müalicəsi və zərurət 
olduqda cərrahi əməliyyatları da 

layihə çərçivəsində təmin edilə-
cək.

Tibbi aksiyanın təşkilinə RİİB 

könüllüləri tərəfindən yaxından 
dəstək verilib.

Fevralın 2-də I Müalicə-profilaktika fakültəsinin 
elmi şurasının iclası keçirilib. İclası fakültənin dekanı, 
dosent Elşad Novruzov açaraq gündəlikdə duran 
məsələləri diqqətə çatdırıb. 

“2021/2022-ci tədris ilinin payız semestrinin 
qış imtahan sessiyasının yekunları” barədə 
professor Eldar Qasımovun, “Yaz semestrinə 
hazırlığın vəziyyəti” haqqında isə professor El-

ATU-nun Tədris Terapevtik Klini-
kasında ənənəvi seminarlar davam 
edir. Fevralın 9-da “Yuxarı tənəffüs 
yollarının materiallarının bakterioloji 
dəyərləndirilməsi və törədici təyinet-
mə” mövzusunda növbəti seminar 
keçirilib. Seminardan öncə klinikanın 
rezidentlər üzrə məsul şəxsi, Uşaq cər-
rahlığı kafedrasının assistenti Namiq 
Xəlilov Mikrobiologiya kafedrasında 
və laboratoriya şöbəsində də bu se-
minarların həmişə yüksək səviyyədə 
aparıldığını deyib.    

O, tənəffüs yolları xəstəliklərinə 
düzgün diaqnozun qoyulmasında 
pulmonoloqlarla yanaşı, mikrobioloq-
ların, laboratoriya sahəsində çalışan 
mütəxəssislərin də yaxından iştirak 
etdiyini bildirib. Bu nöqteyi-nəzərdən 
dünyada tüğyan edən pandemiya və-
ziyyətində laboratoriyaların, xüsusilə 
mikrobioloji laboratoriyaların rolundan 
danışıb.

Laboratoriya şöbəsinin müdiri, 

Azərbaycan Tibb Universiteti və 
Türkiyənin Biruni Universiteti ara-
sında mövcud olan “Professor-müəl-
lim heyətinin mobilliyi üzrə KA107 
Erasmus+ mübadilə proqramı” 
çərçivəsində Biruni Universitetinin 
Əczaçılıq fakültəsinin Bioloji kimya 
kafedrasının müəllimi dr. Ənvər 
Çıracı ATU-nun Bioloji kimya kafed-
rasında fəaliyyət göstərib. Qonağın 
proqram müddəti fevralın 5-dən 
15-dək davam edib.  

Əvvəlcə Bioloji kimya kafedrasın-
da Ənvər Çıracı ilə tanışlıq görüşü 
keçirilib. Qonağı kafedranın profes-
sor-müəllim heyətinə ATU-nun Bey-
nəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, 
dosent Orxan İsayev təqdim edib. 
Bioloji kimya kafedrasının müdiri, 
professor Gülnarə Əzizova qonağa 
təşəkkürünü bildirib və rəhbərlik et-

“Re gional İn ki şaf” İc ti mai Bir-
li yi (RİİB) və Azər bay can Kö nül lü 
Hə kim lər As so siasi ya sı nın (AK HA) 
bir gə təş ki lat çı lı ğı, Tib bi Əra zi 
Böl mə lə ri ni İda rəet mə Bir li yi nin 
(TƏ BİB) dəs tə yi ilə şə hid ailə-
lə ri nin üzv lə ri və qa zi lər üçün 
re gion lar da təş kil olu nan növ bə ti 
tib bi ak si ya “Şah dağ Qu ba & 
Trus ka vets Tib bi Sa na to ri ya sı”nda 
ke çi ri lib. Ak si ya da Azər bay can 
Tibb Uni ver si te ti nin hə kim lə ri və 
tə lə bə lə ri də iş ti rak edib lər.    

Yanvarın 29-da aparılan müa-
yinələrə Quba və Xaçmaz rayon-
larından 250-dən çox vətəndaş 
cəlb edilib.

Paytaxtın müxtəlif dövlət və 
özəl xəstəxanalarında çalışan 

Dosent Elmira Ocaqverdizadə təltif olunub

“COVID-19 və hamiləlik”

Yuxarı tənəffüs yollarının bakteriyaları növbəti seminarın 
mövzusu olub

Biruni Universitetinin müəllimi ATU-da fəaliyyət göstərib

Şəhid ailələri və qazilər üçün növbəti aksiya Qubada təşkil edilib

Qaraciyər sistləri ilə bağlı 
seminar keçirilib

mira Əliyevanın məruzələri dinlənilib. Fa-
kültə elmi şurasının üzvləri hər iki məruzə 
ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar.

Bundan sonra digər məsələlər müzakirə 
edilib. İnsan anatomiyası və tibbi termino-
logiya kafedrasının dosenti Elmira Ocaq-
verdizadənin universitetin “Fəxri fərman”ına 
layiq görülməsi, bir aylıq əmək haqqı məb-
ləğində mükafatlandırılması barədə rekto-
run müvafiq əmri oxunub və “Fəxri fərman” 
universitetin rəhbəri adından ona təqdim 
olunub.

Şura üzvləri “Təbib” qəzetinin 15 dekabr 
2021-ci il tarixli sayında dərc olunmuş ela-
na əsasən, kafedralar üzrə müvafiq yerlə-
ri tutmaq üçün müsabiqədə iştirak etmək 
məqsədilə sənəd təqdim edənlərin siyahısı 
ilə də tanış olublar.

Bu tipli seminarları tədris-
də bir üsul kimi dəyərləndirən 
professor, gənc alimlərin və 
gələcəyin həkimlərinin forma-
laşmasında onların müstəsna 
rolu olduğunu bildirib: “Bu gün-
kü seminarımız dünyanın ən ak-
tual problemi olan koronavirusa 
yoluxmuş hamilələrin hamiləliyi 
necə keçirmələrinə, müayinə 
və müalicə yollarına, xəstəliyin 
törədə biləcəyi fəsadlara həsr 
olunub. Burada dünyada baş 
verən yeniliklərdən, tətbiq olu-

nan yeni üsullardan da söhbət 
açılacaq”.

Növbəti çıxış edənlər - I Ma-
ma-ginekologiya kafedrasının 
dosenti İradə Sultanova, ATU 
TCK-nın rezidentlər üzrə məsul 
şəxsi, assistent Namiq Xəlilov 
da seminarın əhəmiyyətindən 
danışıblar.

Sonra adıçəkilən kafedranın 
III kurs rezidenti Nərmin Da-
hazi “COVID-19 və hamiləlik” 
mövzusunda maraqlı məruzə 
ilə çıxış edib. O, koronavirusun 
yaranma tarixindən, son illər 
pandemiya kimi geniş yayılma-
sından, bəşəriyyətə, o cümlə-
dən hamilələrə və körpələrə 
vurduğu ziyandan söhbət açıb. 
O cümlədən hamilələrin xəstə-
likdən özlərini necə qoruma yol-
larına diqqət çəkib.

Seminar maraqlı diskussiya 
ilə işini başa çatdırıb.

laparoskopik müalicəsinin bəzi 
aspektləri” mövzusunda çıxış 
edib. Məruzəçi qaraciyər sistlə-
ri, onun laparaskopik müalicə 
üsulları barədə iştirakçılara 
ətraflı məlumat verib. Ayrı-ayrı 
cərrahi əməliyyatlar zamanı 
çəkilmiş video-roliklər nümayiş 
etdirilib, rezidentlərə gələcək-
də aparacaqları əməliyyatlar 
zamanı üzləşəcəkləri vəziyyət-
lərlə bağlı məsləhətlər verilib. 

Qeyd edək ki, öz işini işgüzar 
şəraitdə başa vuran seminar-
da klinikanın rezidentlər üzrə 
məsul şəxsi, assistent Namiq 
Xəlilov da iştirak edib.

Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında növbəti 
ənənəvi seminar keçiri-
lib. Seminarı giriş sözü 
ilə I Mama-ginekologiya 
kafedrasının müdiri, pro-
fessor Elmira Əliyeva açıb.

Sonra Ümumi cərrahlıq 
kafedrasının müdiri, profes-
sor Elçin Ağayev “Parenxi-
matoz üzvlərin parazitar və 
qeyri-parazitar sistlərinin 

Bu günlərdə Biokimya 
kafedrasında elmi işlərin 
hesabatına dair yığıncaq 
keçirilib. Kafedranın elmi 
işləri üzrə məsul şəxsi, baş 
müəllim İlhamə Kərimova 
kafedranın “Müxtəlif pato-
loji vəziyyətlərin biokimyə-
vi və molekulyar-genetik 
mexanizmlərinin tədqiqi” 
mövzusunda elmi-tədqiqat 
işinin 2021-ci il üçün aralıq 
hesabatını əməkdaşların 
nəzərinə çatdırıb. 

Qeyd olunub ki, kafedrada 
elmi kadrların hazırlaması çər-
çivəsində 23 elmi-tədqiqat işi 
aparılır ki, onlardan 4-ü elmlər 

doktoru elmi dərəcəsi almaq 
üçün olan işlərdir. Hesabat ili 
ərzində 3 doktorantın dissertа-
siyа işinin müdafiəsi keçirilib və 
sənədləri AAK-a təqdim edilib, 
3 nəfərin isə işinin ilkin müza-
kirəsi aparılıb və sənədləri rəs-
mi müdafiə üçün Dissertasiya 
Şurasına təqdim edilib. Digər 
işlər üzrə tədqiqatlar müxtəlif 
mərhələlərdə davam etdirilir. 

2020-2021-ci hesabat ili 
ərzində kafedra əməkdaşları 
tərəfindən 1 kitab, çoxsay-
lı məqalə və tezislər yerli və 
xarici mətbuatda dərc edilib. 
Məqalələrdən 3-ü Beynəlxalq 

Xülasələndirmə və İndeksləmə 
bazalarına daxil olan jurnal-
larda çap olunub. Kafedranın 
əməkdaşları respublikada və 
xaricdə keçirilən bir çox sim-
pozium və vebinarlarda iştirakçı 
və məruzəçi kimi iştirak ediblər.

Yığıncaqda, həmçinin ka-
fedranın doktorantlarının 
apardıqları elmi-tədqiqat işləri 
üzrə hesabatları dinlənilib və 
qiymətləndirilib. Sonda kafedra 
müdiri, professor Gülnarə Əzi-
zova hesabat ili ərzində həya-
ta keçirilən işlərə görə kafedra 
əməkdaşlarına öz təşəkkürünü 
bildirib.

Biokimya kafedrasının doktorantları hesabat verib 

Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında rezidentlər 
üçün növbəti seminar ke-
çirilib. Seminarı açan Re-
zidentura və magistratura 
şöbəsinin müdiri, profes-
sor Məlahət Sultanova 
təşəbbüsün özləri tərəf-
dən irəli sürüldüyünü və 
bu tədbirlər davamlı ola-
cağını bildirib.  
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Görüşdə çıxış edən I Müa-
licə-prof ilaktika fakültəsinin 
dekanı, dosent Elşad Novru-
zov “Rezident həyatı yaşa!” la-
yihəsinin məqsəd və məramı 
haqqında iştirakçılara məlumat 
verib. Dekan bildirib ki, hər bir 
tələbə universitet həyatı boyunca 
hansısa ixtisasa yiyələnmək, o 
istiqamətdə özünü inkişaf etdir-
mək istəyir: “Bu layihəmiz tələ-
bələrimizə istədikləri ixtisasla 
əvvəlcədən tanış olmaq, onun 
çətinliyi ilə rastlaşmaq, seçəcək-
ləri ixtisasın onlar üçün uyğun 
olub-olmamasını əvvəlcədən bil-
mək imkanı verəcək. Tələbələ-
rin iş vərdişlərinə yiyələnməsi, 
bilik və bacarıqlarının artırılması 
məqsədini güdən “Rezident hə-

yatı yaşa” layihəsində I Müali-
cə-profilaktika fakültəsinin 3, 4 
və 5-ci kurslarında təhsil alan 
184 tələbə ATU-nun Tədris 
Cərrahiyyə, Tədris Terapevtik 
və Onkoloji klinikaları, həmçi-
nin M.A.Topçubaşov adına Elmi 
Cərrahiyyə Mərkəzi, Respubli-
ka Dəri-Zöhrəvi Xəstəxanası, 2 
saylı Klinik Psixiatriya Xəstəxa-
nası, Modern Hospital və M.Ə.
Mirqasımov adına Respublika 
Klinik Xəstəxanasında 25 ixtisas 
üzrə iştirak edir. İxtisas seçimi 
tələbələrin öz istəyinə uyğun 

aparılır”.
Toplantıda iştirak edən Tədris 

Terapevtik Klinikanın direktoru, 
professor Surxay Musayev və 
Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 
baş həkimi, professor Ramiz Po-
luxov bu layihəyə qoşulan tələ-
bələrə uğurlar diləyiblər. Tələ-
bələrə iş zamanı xəstəxanaların 
daxili nizam-intizam qaydalarına 
düzgün riayət və kuratorlar tərə-
findən verilən tapşırıqlara əməl 
etmələri tövsiyə olunub. 

Tədbirdə o da bildirilib ki, la-
yihədə iştirak edən tələbələr 
kuratorları tərəfindən fakültəyə 
göndəriləcək xasiyyətnamə əsa-
sında xüsusi sertifikatla qiymət-
ləndiriləcəklər.

ATU-nun İdman 
Kompleksində 
Gənclər Gününə 
həsr edilmiş şahmat 
yarışı keçirilib. Yarış 
öncəsi “Təbib” id-
man klubunun sədri 
Qələndər Aslanov 
25 il əvvəl ulu ön-
dər Heydər Əliyevin 
sərəncamı ilə təsis 
olunan Gənclər 
Gününün bir çox 
ölkələr arasında ilk 
dəfə Azərbaycan-
da qeyd edildiyini 
xatırladıb.   

Tələbələrimiz 
gələcək peşələri ilə 
indidən tanış olur

O, Ulu ön də rin gənc li yə və gənc lə rə 
gös tər di yi eti ma dın pre zi dent İl ham 
Əli ye vin qə rar la rı ilə ar tıq öz təs di qi-
ni tap dı ğı nı söy lə yib: “Gənc lər lə bağ lı 
bü tün mə sə lə lə rin məq sə di öl kə də 
gənc lər si ya sə ti nin da ha sə mə rə li hə-
ya ta ke çi ril mə si nə nail ol maq, gənc 
nəs lin sağ lam lı ğı nı qo ru maq, gənc lə-
rin təh si li nə diq qə ti ar tır maq dır. Gənc-
lə rin in ki şa fı üçün atı lan ad dım lar sa yə-
sin də Azər bay can da güc lü və tən pər vər 
gənc lər or du su for ma la şıb. 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də Azər bay ca nın 
par laq qə lə bə si ni də məhz bu gənc lə-
ri miz tə min et di lər. Mü ha ri bə də dö yüş-
mək lə ya na şı, in san hə ya tı nı xi las edən 
də hər bi hə kim lə ri miz ol du. On la rın 
bö yük ək sə riy yə ti ATU-nun mə zun la rı 
idi. Uni ver si te ti miz 18  şə hid ver di. Ey ni 
za man da öl kə üz rə 1000 nə fə rə ya xın 
pe şə kar id man çı mız da mü ha ri bə də iş-
ti rak et di, on lar dan 320 nə fə ri şə hid lik 
zir və si nə ucal dı”.

Şə hid lə ri mi zin xa ti rə si anıl dıq dan 
son ra təq vim pla nı na əsa sən id man 

Qış tətilini səmərəli 
keçirmək istəyən I Müali-
cə işi fakültəsinin 3, 4 və 
5-ci kurslarında təhsil alan 
tələbələr fevralın 3-dən 
14-dək klinikalarda rezident 
kimi çalışıblar. Bu münasi-
bətlə fevralın 3-də ATU-nun 
Tədris Cərrahiyyə və Tədris 
Terapevtik klinikalarının rəh-
bərlərinin həmin tələbələrlə 
görüşü olub. 

Şahmat yarışında 24 tələbə 
öz gücünü sınayıb

bu istiqamətdə zəruri 
addımlar atıldığını vur-
ğulayıblar. Onlar bu cür 
yarışların sağlam gənc-
liyin formalaşmasındakı 
rolunu yüksək qiymətlən-
dirərək, güclülərin qalib 
gələcəyinə inamlarını 
ifadə ediblər.

Dövlət himnimiz səs-
ləndirildikdən sonra qız-
lardan və oğlanlardan 
ibarət komandaların ya-
rışına start verilib. Eyni 
zamanda, idmançılar 
şəxsi yarışlarda da güclərini sınayıblar. 
Yarışa ATU-nun komandası da qatıla-
raq yüksək nəticə göstərib. Yarış idman 
ustası, əməkdar məşqçi Qulu Quliyevin 
baş hakimliyi ilə keçirilib.

Qızlar arasında Nərgiz Həsənova 1-ci, 

Fatimə Əmirəliyeva 2-ci, Azin Ali Mo-
hammadı 3-cü, oğlanlar arasında isə Əli 
Balakişiyev 1-ci, Alhareth Ben Saleh 2-ci 
və Bilal Kavak 3-cü yeri tutub. Yarışın 
sonunda qaliblərə Bakı şəhər Gənclər 
və İdman Baş İdarəsinin diplomları və 
medalları təqdim olunub.

Əvvəlcə torpaqlar ımızın 
azadlığı uğrunda canlarını fəda 
etmiş şəhidlərimizin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib, döv-
lət himnimiz səsləndirilib.

Tədbirdə Nəsimi rayon Gənc-
lər və İdman İdarəsinin rəisi 
Şahmar Tağıyev, Azərbaycan 

Tibb Universiteti Tələ-
bə Həmkarlar İttifaqı 
Komi təs in in  sədr i 
Qoşqar İsmayılov və 
“Consensus Intelle-
ctual Center”in koor-
dinatoru Elvin Əliyev 
çıxış edərək bildiriblər 
ki, Gənclər Gününün 
təsis olunması xalqı-
mızın ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. Natiqlər Ulu 
öndərin əsasını qoydu-
ğu gənclər siyasətinin 

bu gün ölkə başçısı, Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirildiyini vurğu-
layıblar.

Qeyd olunub ki, Azərbaycan 
gənclərinin müasir, inkişaf etmiş, 
yüksək intellektli aparıcı qüvvə 
kimi formalaşmasında, birmə-
nalı olaraq, dövlətimizin apar-
dığı gənclər siyasətinin mühüm 
rolu var.

Çıxışlardan sonra yarışa start 
verilib. 14 komandanın iştirak 
etdiyi yarışda Bakı Mühəndis-
lik Universitetinin komandası I, 
Azərbaycan Memarlıq və İnşa-
at Universitetinin komandası II, 
Azərbaycan Turizm və Menec-
ment Universitetinin komandası 
isə III yerə layiq görülüb. Qaliblər 
kubok, diplom və medallarla təltif 
olunublar.

A.KAMRANOĞLU

Gənclər Günü ilə bağlı silsilə 
tədbirlərin davamı olaraq Azər-
baycan Tibb Universiteti daha bir 
idman yarışına ev sahibliyi edib. 
Belə ki, Bakı şəhər Gənclər və 
İdman Baş İdarəsinin və Nəsimi 
rayon Gənclər və İdman İdarəsi-
nin birgə təşkilatçılığı ilə ATU-nun 
İdman Kompleksində stolüstü 
tennis üzrə yarış keçirilib.  

“Təbib” idman klubunun sədri 
Qələndər Aslanov yarışın təşkilat-
çılarını və iştirakçılarını universitet 
rəhbərliyi adından salamlayaraq 
gənc idmançılara uğurlar arzulayıb.

Nəsimi rayon Gənclər və İdman 
İdarəsinin rəisi Şahmar Tağıyev 
və Bakı şəhər Gənclər və İdman 
Baş İdarəsinin baş məsləhətçisi 
Cəlil Əlizadə ölkəmizdə gənclər 
siyasətinin uğurla aparıldığını, 

Fevralın 2-də Gənclər həftəsi çərçivə-
sində Nəsimi rayon Gənclər və İdman 
İdarəsi, ATU-nun Tələbə Həmkarlar 
İttifaqı Komitəsi və “Consensus Intel-
lectual Center”in birgə təşkilatçılığı ilə 
Azərbaycan Tibb Universitetinin 4 saylı 
tədris binasında “Nə? Harada? Nə za-
man?” intellektual oyunu keçirilib.   

Universitetimiz Gənclər Günü ilə bağlı 
idman yarışına ev sahibliyi edib

ATU-da “Nə? Harada? Nə zaman?” 
intellektual oyunu keçirilib 

“Mən əməliyyatları necə edirəm?” layihəsində növbəti 
vebinar “Furnye qanqrenası”na həsr edilib. Layihənin 
rəhbəri, I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının assistenti El-
man Əzimov vebinarın mövzusunu diqqətə çatdırdıqdan 
sonra kafedranın müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, pro-
fessor Nuru Bayramov çıxış edərək rezidentlərin klinik 
səriştələrinin artırılması baxımından bu cür layihələrin 
xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. O, cərrahiyyə 
ixtisası üzrə təhsil alan rezidentlərin bugünkü təqdimat-
dan faydalanacaqlarını əminliklə bildirərək, vebinarın 
işinə uğurlar arzulayıb.

Uşaq cərrahlığı kafedrasının assistenti, Tədris Cərra-
hiyyə Klinikasının rezidentlər üzrə koordinatoru Namiq 
Xəlilov vebinar iştirakçılarını yalnız məruzəni dinləmək-
lə kifayətlənməməyə, sual-cavab sessiyasında fəallıq 
göstərməyə çağırıb.

Bundan sonra layihə çərçivəsində 5-ci mövzunun təq-
dimatı olub. I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının professoru 
Saday Əliyev “Furnye qanqrenası: qədim xəstəliyin aktual 
aspektlərinə müasir baxışlar” mövzusunda məruzə ilə 
çıxış edib.

Son zamanlar klinik cərrahiyyədə yumşaq toxumaların 
irinli iltihabı xəstəliklərinin sayının xeyli artdığını deyən 
professor qeyd edib ki, bu, ilk növbədə gündəlik təcrübədə 
istifadə olunan antibiotiklərə qarşı mikroorqanizmlərin 
həssaslığının azalması ilə əlaqədardır: “Eyni zamanda, 
heç bir zəruri əsas, müvafiq göstərişlər olmadan əhali 
arasında antibiotiklərdən istifadə geniş yayılıb. Hazırda 
müxtəlif spektrli antibiotiklər, antibakterial preparatların 
klinik cərrahiyyədə geniş tətbiqinə baxmayaraq, yumşaq 
toxumaların irinli iltihabı xəstəlikləri zamanı ağırlaşmalar, 
letallıq göstəriciləri heç də azalmağa meyl etmir. Təəs-
süf ki, son statistikaya görə, xəstəlik bir qədər artıb. Bu 
baxımdan, nadir hallarda rast gəlinən xüsusi bir xəstəlik 
forması var. Ədəbiyyatda bunu nekrozlaşdırıcı fassitin bir 

formatı kimi dəyərləndirirlər. Xayalığın ildırımsürətli və ya 
spontan qanqrenası adlanır. Bu xəstəliyin 15-dən çox adı 
olsa da, ilk dəfə fransız həkim Jan Alfred Furnye tərəfindən 
qeydə alındığına görə “Furnye qanqrenası” adını daşıyır”.

S.Əliyev bildirib ki, bu xəstəliyin əsas xüsusiyyətlərindən 
biri özünü təbabətdə kritik vəziyyətlərin təzahürü kimi 
göstərməsidir. Onun sözlərinə görə, xəstəliyin başlanğıcı 
çox ağır keçir, yerli əlamətlər isə özünü gec büruzə verir: 
“Xəstəlik əsasən diffuz nekrozlaşdırıcı fassit şəklində 
başlayır. Xayalığın və aralığın səthi fassiyası iltihablaşır. 
Hər bir saatda təqribən 2-3 sm ətrafara doğru böyüyür. 
İlkin olaraq xəstəliyi diaqnozlaşdırmaq o qədər də asan 
olmur. Çünki bu əlamətləri bir çox digər xəstəliklər zamanı 
da görmək mümkündür. Bu xəstəliyi ümumi cərrahiyyədə 
mövcud olan bəzi patoloji hallarla, kəskin bağırsaq keç-
məzliyi, kəskin peritonit, qanaxma və digər xəstəliklərlə 
müqayisə edirlər. Müalicə taktikası operativ şəkildə, yuba-
dılmadan, ancaq müvafiq hazırlıqdan sonra aparılmalıdır”. 
Bu xəstəlikdən ölüm faizinin çox yüksək olduğunu vur-
ğulayan professor müalicənin klinik protokollar əsasında 
aparılmasını daha doğru hesab etdiyini diqqətə çatdırıb. 

Vebinar geniş diskussiya şəraitində keçib və mövzu ilə 
bağlı rezidentlərin suallarına aydınlıq gətirilib.

“Rezident həyatı yaşa!” layihəsi ixtisas seçimi və iş 
vərdişlərinə yiyələnmə baxımından çox əhəmiyyətlidir

Antibiotiklərdən geniş istifadə 
xəstəliklərin çoxalmasına səbəb olur

Qaliblər ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri arasında 
keçiriləcək yarışa lisenziya qazanıblar 

təd bir lə ri nin il bo yu da vam edə cə yi ni 
bil di rən klu bun səd ri, tə lə bə id man-
çı la rı mız la bir lik də uni ver si te ti mi zin 
adı nı həm öl kə da xi li, həm də bey nəl-
xalq id man ya rış la rın da qa lib lər sı ra sı na 
yaz dır ma ğa ça lı şa caq la rı nı vur ğu la yıb. 
Onu da bil di rib ki, Gənc lər Gü nü nə 
həsr olun muş bu ya rı şın qa lib lə ri “Bə-
dən tər bi yə si və id man gü nü”nə həsr 
olun muş ali və or ta ix ti sas təh si li müəs-
si sə lə ri nin tə lə bə lə ri ara sın da mar tın 
5-6-da ke çi ri lə cək şah mat ya rı şın da iş ti-
rak et mək üçün li sen zi ya qa za na caq lar. 

Bun dan son ra Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Döv lət him ni nin sə da la rı al tın-
da baş la yan ya rış da ATU-nun müx tə lif 
fa kül tə lə rin dən qız lar və oğ lan lar dan 
iba rət 24 tə lə bə öz gü cü nü sı na yıb. Ya-
rış dairə vi sis tem lə ke çi ril di yi nə gö rə, 
qa lib lər 7 nə fər lə ya rı şa raq fi na la yük-
sə lib lər. Zaur Ba la yev 1-ci, Cə mil Abı şov 
2-ci, El vin Na maz lı isə 3-cü ye ri qa za-
nıb lar.

Ya rı şın so nun da qa lib lər me dal və 
dip lom lar la təl tif edi lib lər.  
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Uşaq lar da ürək xəs tə lik lə ri nin 
vax tın da aş kar lan ma sı üçün exo-
kar dioq ra fik müayi nə lə rin apa-
rıl ma sı çox fay da lı dır. Bu ba rə də 
ATU-nun Təd ris Cər ra hiy yə Kli-
ni ka sı nın uşaq kar diolo qu El şən 
Rza yev mə lu mat ve rib.   

Onun söz lə ri nə gö rə, uşaq lar da bu 
tip müayi nə lə rin risk li ol ma sı na dair 
fi kir lə rin heç bir əsa sı yox dur: «Bə-
zən va li deyn lər əmə liy yat dan ön cə və 
ya son ra ana dan gəl mə ürək qü sur lu 
uşaq la rı be lə müayi nə lə rə apar ma ğa 
tə rəd düd edir lər. La kin bil mək la zım-
dır ki, exo kar dioq ra fik müayi nə lə rin 
heç bir zi ya nı yox dur. Zə rər li müayi-
nə lər əsa sən rent gen şüala rı ilə bağ-
lı dır. Exo kar dioq ra fi ya müayi nə si isə 
yal nız ult ra səs dal ğa lar üzə rin dən iş-
lə yən ci haz la apa rıl dı ğın dan, han sı sa 
təh lü kə si yox dur».

Kar dioloq qeyd edib ki, ATU-nun 
Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sı ən son 
tex no lo gi ya la ra uy ğun tib bi ava dan-
lıq lar la təc hiz olu nub. Kli ni ka da müa-
sir tə lə bə lə rə ca vab ve rən möv cud 
ci haz lar hər cür kar diolo ji diaq nos ti ka 
apar ma ğa, bü tün növ ürək qü sur la rı nı 

aş kar la ma ğa im kan ve rir. 
Xa tır la daq ki, ATU-nun Təd ris On-

ko lo ji Kli ni ka sı, Re gional İn ki şaf İc-
ti mai Bir li yi və Azər bay can Kö nül lü 
Hə kim lər As so siasi ya sı nın dəs tə yi ilə 
həf tə son la rı müx tə lif ix ti sas lı hə kim-
lə rin re gion la ra sə fər lə ri təş kil olu nur. 
La yi hə çər çi və sin də Və tən mü ha ri bə-
si qa zi lə ri nə, şə hid ailə lə ri üzv lə ri nə 
müx tə lif pro fil li tib bi xid mət lər gös tə-
ri lir. Həm çi nin ATU kli ni ka la rın da da 
mü tə ma di ola raq be lə müayi nə ak si-
ya la rı təş kil olu nur. El şən Rza yev bu 
cür ak si ya la rın da bir sı ra xəs tə lik lə rin 
vax tın da aş kar lan ma sı və ön lən mə si 
üçün mü hüm əhə miy yət kəsb et di yi-
ni de yib.

Fakültənin dekanı: 
- II Müalicə-profilaktika fakültəsi 
  

Kafedraların müdirləri: 
- Neyrocərrahlıq kafedrası
- Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrası
- Yoluxucu xəstəliklər kafedrası
- İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası 
- Ağciyər xəstəlikləri kafedrası 
- Nevrologiya kafedrası 
- II Uşaq xəstəlikləri kafedrası 

   Kafedraların professorları: 
- Psixiatriya kafedrası - 1 yer 
- Bioloji kimya kafedrası - 1 yer
- Travmatologiya və ortopediya kafedrası - 1 yer (0,25 vahid)

Kafedraların dosentləri: 
- İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası - 1 yer (0,75 vahid)  
- Psixiatriya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- II Uşaq xəstəlikləri kafedrası - 1 yer (0,25 vahid)
- II Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer
- Allerqologiya və immunologiya kafedrası - 1 yer
  

Kafedraların assistentləri: 
- Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Allerqologiya və immunologiya kafedrası - 1 yer 
- İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası - 1 yer 
- II Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Patoloji anatomiya kafedrası  - 1 yer
  

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

Kafedraların müəllimləri:  
- Xarici dillər kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Xarici dillər kafedrası  - 1 yer (0,75 vahid)
Elmi Tədqiqat Mərkəzi:   
- Elektron mikroskopiya şöbəsi (şöbə müdiri)  - 1 yer
- İmmunologiya şöbəsi (böyük elmi işçi) - 1 yer
- Bioloji fəal maddələrin sintezi şöbəsi (baş elmi işçi) - 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 kompyuter 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 
fəaliyyəti 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:

II müalicə-profilaktika fakültəsinin III kurs, 
219A10b qrup tələbəsi Səfərli Mehriban Asif qı-
zının  tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

 
I müalicə-profilaktika fakültəsinin IV kurs, 

118A13a qrup tələbəsi  Kərimov Seymur Tofiq 
oğlunun tələbə bileti və təqaüd kartı   itdiyi üçün 
etibarsız sayılır. 

II müalicə-profilaktika fakültəsinin III kurs, 
219A10a qrup tələbəsi  Məmmədov Raul  Sadiq 
oğlunun  tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

I müalicə-profilaktika fakültəsinin VI kurs, 
170B qrup tələbəsi Bayramov Xanlar Salman  
oğlunun tələbə bileti   itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

Tibbi və bioloji fizika  kafedrasının əməkdaşları 
kafedranın baş müəllimi 

Səmayə Quluzadənin   
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhu-

mun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
 

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili  kafedrası-
nın əməkdaşları kafedranın baş müəllimi Nərminə 
Cabbarovaya atası 

Razim müəllimin    
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və  dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.
 

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının əmək-
daşları Epidemiologiya kafedrasının professoru 
Məhərrəm Niftullayevə bacısı 

Afiyə xanımın    
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və  dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.
 

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının əmək-
daşları Məhkəmə təbabəti kafedrasının müdiri, 
professor Mənsur Bünyatova anası 

Roza xanımın    
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və  dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.
 

Əczaçılıq kimyası, Əczaçılıq texnologiyası və 
idarəçiliyi kafedralarının əməkdaşları Əczaçılıq 
kimyası kafedrasının professoru

İsrafil Mövsümovun   
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhu-

mun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

O, 1954-1958-ci illərdə Kəlbəcər rayon 
orta məktəbində ibtidai təhsil alıb, 1965-ci 
ildə İmişli rayon 1 saylı onbirillik məktəbi 
gümüş medalla bitirib. Həmin ildə N.Nə-
rimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunun əczaçılıq fakültəsinə qəbul 
olub. 1970-ci ildə həmin fakültəni fərqlən-
mə diplomu ilə bitirərək Respublika Baş 
Apteklər İdarəsinin rayonlararası Kirova-
bad (indiki Gəncə şəhəri) şöbəsinə təyi-
nat alıb. Həmin il Fiziologiya İnstitutunun 
aspiranturasına daxil olub. 1973-cü ildən 
ATU-nun Bioloji kimya kafedrasında as-
sistent, 1984-1988-ci illərdə baş müəllim 
işləyib, 1988-ci ildən bu günədək dosent 
vəzifəsində çalışır. Akif müəllim artıq 49 
ildir ki, bioloji kimya fənnini tədris edir. 

1975-ci ildə namizədlik dissertasiyası 
müdafiə edərək, biologiya elmləri namizə-
di alimlik dərəcəsinə layiq görülüb. 1993-
1996-cı illərdə hazırlıq şöbəsinin dekan 
müavini vəzifəsində işləyib, hazırda Dövlət 
İmtahan Mərkəzinin (DİM) rezidentura şö-
bəsinin ekspertidir.

Yerli və xarici mətbuatda dərc olunmuş 
80 elmi əsərin, o cümlədən 2 dərslik, 6 
dərs vəsaiti, 14 tədris-metodik vəsaitin 
həmmüəllif və müəllifidir. Bunlardan “Bi-
oloji kimyadan laboratoriya məşğələləri”, 
“Qanın klinik biokimyası”, “Patoloji və klinik 
biokimya”, “Bioloji kimya” adlı dərs vəsait-
ləri müəllim və tələbələrin tez-tez istifadə 
etdikləri kitablardır.

Ötən illər ərzində kafedra əməkdaşları-
nın dərin hörmətini qazanmış A.N.Qarayev 
daim öz üzərində işləyərək elmi və pe-
daqoji səviyyəsini artırmağa çalışıb. Onun 
keçdiyi zəhmətlə dolu şərəfli ömür yolu 
bu günün gənсliyi üçün də bir nümunədir. 

Bioloji kimya kafedrasının kollektivi Akif 
müəllimi 75 illik yubileyi münasibətilə sə-
mimi qəlbdən təbrik edir, ona ən gözəl 
nemət olan cansağlığı, uzun ömür, şəxsi 
və ictimai həyatda uğurlar arzulayır!

 Allah rəh mət elə sin!

nümunəvi müəllim

Azərbaycan Tibb Universitetinin Biokimya Azərbaycan Tibb Universitetinin Biokimya 
kafedrasında uzun illər ərzində fəaliyyət kafedrasında uzun illər ərzində fəaliyyət 
göstərmiş biologiya elmləri namizədi, dosent göstərmiş biologiya elmləri namizədi, dosent 
A.N.Qarayevin 75 yaşı tamam olur. Qarayev A.N.Qarayevin 75 yaşı tamam olur. Qarayev 
Akif  Nurəddin oğlu 1947-ci il fevralın 16-da Akif  Nurəddin oğlu 1947-ci il fevralın 16-da 
İmişli rayonunda ziyalı ailəsində anadan olub. İmişli rayonunda ziyalı ailəsində anadan olub. 

Etibarsız say ılır

Əsas məqsəd uşaqların şəxsi gigi-
yena ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsi-
nin artırılmasıdır. Xüsusilə pandemiya 
dövründə aktual olan əllərin düzgün 
yuyulması haqqında geniş məlumat ve-
rilib, yeməkdən əvvəl və sonra, ictimai 
nəqliyyat və sanitariya qovşağından 
istifadədən, asqırma və öskürmədən 
sonra əlləri axar suda sabunla yumaq, 

əlləri silmək üçün kağız 
dəsmallardan istifadə, 
əllərin ağız, burun, göz 
ilə təmasından çəkinmək 
tövsiyə olunub. Təhsila-
lanlara, həmçinin ağız 
boşluğunun gigiyenası, 
bədənə düzgün qulluq 
haqqında məlumat ve-
rilib.

Görüşlərin maraqlı ol-
ması üçün elektron təq-

dimat formasında əyani şəkillər üzə-
rində şagirdlərlə diskussiya aparılıb və 
onları maraqlandıran suallara aydınlıq 
gətirilib. 

Maarifəndirmə tədbirləri məktəblərin 
rəhbərlikləri və valideynlər tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilib, sağlamlığın 
qorunması üzrə digər mövzular üzrə 
də davam etdirilməsi arzusu bildirilib.

Şagirdlər şəxsi gigiyena 
mövzusunda maarifləndirilib
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Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrasının əməkdaşla-
rı və “Sağlam Təhsil – Sağlam Millət” layihəsinin həkim-ekspertləri - dosentlər 
Nigar Süleymanzadə, Sədaqət Həsənova, Zöhrə İsmayılova, assistent İradə 
Mustafayeva, baş laborant Nərminə Cəfərzadə tərəfindən 27 dekabr 2021-ci 
ildən başlayaraq adıçəkilən layihə çərçivəsində Bakı və Sumqayıt şəhərləri-
nin “Sağlam təhsil” siniflərində şəxsi gigiyena mövzusunda maarifləndirici 
görüşlər həyata keçirilib.
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