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Bəşər tarixinin ən dəhşətli soyqırımla-
rından olan Xocalı faciəsinin ildönümündə 
- Azərbaycan xalqının milli birlik və həm-
rəylinin simvoluna çevrilmiş gündə Bakıda 
ümumxalq yürüşü keçirilib.  

Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü 
ilə əlaqədar keçirilən yürüşdə Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əli-
yeva iştirak ediblər. Yürüş iştirakçıları 
Xətai rayonunda ucaldılan Xocalı abi-
dəsinin yerləşdiyi əraziyə gəlib, “Ana 
harayı” abidəsinin önünə əklil və güllər 
qoyublar.

Azərbaycan Tibb Universitetinin rek-
toru, professor Gəray Gəraybəyli baş-
da olmaqla universitetimizin rəhbər 
şəxsləri, professor-müəllim heyəti və 
tələbələrdən ibarət bir qrup ümumxalq 
yürüşündə iştirak edib. Universitetimi-
zin təmsilçiləri Xocalı qırğınının simvo-
lu hesab olunan “Ana harayı” abidəsi-
nin önünə tər güllər düzərək soyqırım 
qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad 
ediblər.

Azər bay can Tibb Uni ver si te-
ti nin rek to ru, pro fes sor Gə ray 
Gə ray bəy li açı lış nit qi ilə çı xış 
edə rək konf ran sın ko ro na-
vi rus, post-CO VID sind ro mu, 
kar diolo gi ya və rev ma to lo-
gi ya, al ler qo lo gi ya və di gər 
önəm li is ti qa mət lə ri əha tə 
et di yi ni bil di rib. Qeyd edib 

Bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayətlərdən 
biri sayılan Xocalı faciəsindən 30 il ötür. 
Bu dəhşətli soyqırımın 30-cu ildönümü 
ilə əlaqədar Azərbaycan Tibb Universi-
tetində anım tədbiri keçirilib.

Faciə qurbanlarının xatirəsi anıldıqdan 
sonra çıxış edən ATU-nun rektoru, pro-
fessor Gəray Gəraybəyli erməni faşizmi 
tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımının 
XX əsrin ən böyük və insanlığa sığmayan 
faciələrindən biri olduğunu bildirib. Qeyd 
edib ki, “Xocalı” deyəndə, bir şəhər adı yox, 
tariximizin ən faciəli, ən kədərli səhifəsi 
yada düşür: “1992-ci il fevralın 25-dən 
26-na keçən gecə günahsız, silahsız, 
əliyalın insanlara qarşı bəlkə də tarixdə 
görünməmiş bir vəhşilik törədildi. Bu bizim 
heç vaxt yaddan çıxarmayacağımız tarix-
imizdir. Dinc əhaliyə, uşaqlara, yaşlılara 
qarşı ağır silahlardan istifadə olunması, 
onlara sözün əsl mənasında divan tutul-
masından belə nəticə çıxarmaq olar ki, bu 
qatillərin məqsədi Azərbaycan xalqının 
iradəsini və azadlıq istəyini sındırmaq 
idi. Ancaq onlar məkrli niyyətlərinə çat-
madılar. Xalqımızın mübarizə əzmini, 
torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəy-
inə güclü inam hissini heç vaxt sarsıda 
bilmədilər”.

Rektor bu qətliamı törədənlərin uzun 
illər cəzasız qaldığını və ölkə başçısı, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında aparılan Vətən müharibəsi zamanı 
müzəffər ordumuzun misilsiz qəhrəmanlığı 
ilə qisasımızın düşmənlərdən alındığını 
vurğulayıb: “Artıq 30 illik Qarabağ həs-
rətinə son qoyulub. Bu tarixi qələbə Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin apardığı 
çox təmkinli, eyni zamanda qətiyyətli 
siyasətin nəticəsidir. Ümumilikdə Xocalı 
qatilləri öz cəzalarını alsalar da, bu faciə 
illər, əsrlər boyu Azərbaycan xalqının ürəy-
ində ağır bir yara kimi qalacaq. O dəhşətli 

gecəni öz uşaqlarımıza, nəvələrimizə, 
nəticələrimizə hər zaman xatırlat-
malıyıq. Unutmağa haqqımız yoxdur”.

Xocalı sakini, İnsan anatomiyası 
və tibbi terminologiya kafedrasının 
professoru Mübariz Allahverdiyev 
də anım tədbirində çıxış edərək soy-
qırımı zamanı ailələrin başına gətirilən 
müsibətlərdən danışıb. O, həmin tarixin 
bizdən nə qədər uzaqlaşsa da, mənəvi 
baxımdan bizləri yaxınlaşdırdığını 
söyləyib. Xocalıda təkcə XX əsrdə 3 
dəfə soyqırımı törədildiyini tarixi faktlarla 
diqqətə çatdıran professor M.Allahverdi-
yev, sonuncu faciəyə qədər baş verən 

dəhşətli hadisələrdən də söhbət açıb. O, 
1996-cı il fevralın 24-də ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xocalılılar, şəhid ailələri 
və ziyalılarla görüşündə Xocalı soyqırımı-
na ilk siyasi qiymət verdiyini xatırladıb: 
“Ulu öndərin Xocalı sakinləri ilə görüşdə 
peyğəmbərcəsinə söylədiyi hikmətli if-
adələr 24 il sonra, 2020-ci ilin payızında 
həqiqətə çevrildi. Həqiqətən xocalılıların 
şəhidliyi gələcək nəsillərin qəhrəman-
lıq nümunəsinə çevrildi. Bu həqiqəti 
ümummilli liderin Azərbaycana bəxş et-
diyi Müzəffər Ali Baş Komandan, cənab 
Prezident İlham Əliyev gerçəkləşdirdi”.

Epidemiologiya kafedrasının müdiri, 
professor İbadulla Ağayev sovet or-
dusunun 366-cı motoatıcı alayının işti-
rakı ilə törədilən bu dəhşətli faciənin baş 
verməsinə görə vaxtilə respublikamıza 
rəhbərlik edən şəxslərin də cavabdehlik 
daşıdığını bildirib. O, Xocalı soyqırımına 
ilk siyasi qiymətin ümumilli lider tərəfindən 
verildiyini bir daha vurğulayıb: “Heydər 
Əliyev həmişə istəyirdi ki, Azərbaycan 
zəfər marşını çalsın. Dediklərindən əmin 
idi ki, zəfər marşı çalınacaq. Heydər Əli-
yev xalqı üçün bir məktəb qoydu. Elə bir 
məktəb qoydu ki, o əlçatmaz, ünyetməz 
bir zirvədir. Bu məktəbdə çoxları dərs aldı. 
Bu məktəbin çox böyük bir nümayəndə-

ki, XXI əsr də da xi li xəs tə lik lə rin 
sa yı ki fa yət qə dər ar tıb ki, bu da 
ürək-da mar xəs tə lik lə ri və xro ni ki 
ağ ci yər prob lem lə ri nin ço xal-
ma sı na sə bəb olub: “XXI əsr biz 
hə kim lər üçün ye ni xəs tə lik olan 
və ar tıq 6 mil yon dan çox in sa nın 
ölü mü nə sə bəb olan CO VID-19 
pan de mi ya sı nı gə tir di. Məhz 
pan de mi ya döv rün də ay dın ol du 
ki, ya na şı xəs tə lik lə ri olan in san lar 
onu da ha ağır ke çi rir. Müasir dövr-
də ki min sə yal nız bir xəs tə li yi nin 
ol ma sı na dir ha di sə dir. 65 yaş dan 
yu xa rı in san la rın ək sə riy yə ti nin 
azı 3 xəs tə li yi olur, bu da yaş-
lı in san lar da ölüm ris ki ni ar tı rır. 
Konf ran sın möv zu su da məhz 
ko mor bid - bir gə xəs tə lik lə rin pa-
ta lo gi ya la rı na həsr olu nub”.

Rek tor konf ran sın əha tə et di yi 
mə sə lə lə rin müasir tibb üçün 

çox ak tual ol du ğu nu bir da ha qeyd 
edə rək təd bir iş ti rak çı la rı na uğur lar 
ar zu la yıb.

Ru si ya Elm lər Aka de mi ya sı nın aka-
de mi ki, Ru si ya El mi-tib bi Te ra pevt-
lər Cə miy yə ti nin rəh bə ri Ana to li 
Mar tı nov el mi-prak ti ki konf ran sın 
qar şı lıq lı əla qə lə rin ge niş lən di-
ril mə si, təc rü bə mü ba di lə si ba xı-
mın dan bö yük önəm da şı dı ğı nı 
bil di rib. Qeyd edib ki, be lə təd bir lər 
Azər bay can və Ru si ya ara sın da 
mü na si bət lə rin güc lən mə si nə, həm 
dost luq, həm də el mi əla qə lə rin 
möh kəm lən mə si nə gə ti rib çı xa rır. 

Son ra Ru si ya El mi-tib bi Te ra pevt-
lər Cə miy yə ti adın dan ATU rek to ru, 
pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li, ATU-
nun El mi iş lər üz rə pro rek to ru Rauf 
Bəy lə rov və uni ver si te tin el mi-tib bi 
koor di na to ru Se vil Əsə do va “İbn 
Si na” or de ni ilə təl tif olu nub lar. Bu 

Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü 
qeyd olunub

Azərbaycan Tibb Universitetinin 
Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi-
nin təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsinin 
30 illiyinə həsr olunmuş videoçarx 
hazırlanıb. Videoçarxın çəkilişində 
universitetin 6 əcnəbi, 3 azərbay-
canlı tələbəsi iştirak edib.

Tələbələr videoçarx 
hazırlayıb

Professor Gəray Gəraybəyli: “Xocalı” deyəndə, bir şəhər adı yox, tariximizin ən faciəli, ən kədərli səhifəsi yada düşür

u Azərbaycan Tibb Uni-
versitetində Rusiya El-
mi-tibbi Terapevtlər Cə-
miyyəti ilə birlikdə təşkil 
edilmiş beynəlxalq konf-
rans keçirilib. Konfransın 
əvvəlində bəşəriyyətin 
ən dəhşətli faciələrindən 
biri olan Xocalı soyqırımı 
haqqında məlumat veri-
lib, bu qırğının qurbanla-
rının xatirəsi yad edilib. 

or den Ru si ya El mi-tib bi Te ra pevt lər 
Cə miy yə ti ilə ak tiv əmək daş lıq və iki 
öl kə ara sın da el mi əla qə lə rin möh-
kəm lən mə si işi nə ve ri lən töh fə yə 
gö rə təq dim edi lib.

Konf ran sın pa nel ic las la rın da 
Azər bay ca nın və Ru si ya nın müx tə lif 
tib bi-el mi müəs si sə lə ri nin əmək daş-
la rı, mü tə xəs sis lər çı xış lar edib lər. 
“CO VID-19 dü nən, bu gün və sa bah”, 
“Və rəm və CO VID-19 ko-in fek si ya sı”, 
“Os teoart ro zun müasir kon sep si ya-
sı”, “Sis te mik bir ləş di ri ci to xu mun 
xəs tə lik lə ri ilə əla qə li vas ku lit lər” və 
di gər möv zu lar da mə ru zə lər səs lən-
di ri lib. Konf rans öz işi ni “Te ra pev tin 
prak ti ka sın da ko mor bid lik”, “Hi-
pert ro fik kar diopa ti ya: diaq nos ti ka, 
müali cə və müasir ca ri töv si yə lər”, 
“Pre diabet: prob lem lər və pers pek-
tiv lər”, “Yo lu xu cu və qey ri-in fek sion 
xəs tə lik lə rin kli ni ka sın da müasir 
en te ro sorb si ya” böl mə lə ri ilə da vam 
et di rib.

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Tibb 
Universitetinin tədris proqramları beynəlxalq 
akkreditasiyadan keçib. Bu münasibətlə 

ATU-nun rektoru, professor Gəray Gəray-
bəyli universitetin bir qrup əməkdaşı ilə gö-
rüşərək onlara təşəkkürnamə təqdim edib.

Görüş zamanı ATU-nun rektoru akkredi-
tasiya prosesi haqda danışıb, bu hadisənin 
əhəmiyyətini qeyd edib. Professor G.Gəray-
bəyli ali məktəbin beynəlxalq nüfuzu üçün 
mühüm önəm kəsb edən akkreditasiyanın 
uğurla əldə olunması münasibətilə universitet 
əməkdaşlarını bir daha təbrik edib, bu prose-
sin uğurla və layiqli şəkildə sona çatdırılma-

sında əməyi keçən hər kəsə təşəkkür edib.
Görüşün sonunda ATU-nun beynəlxalq ak-

kreditasiya prosesinə hazırlıq və proqramla-
rın özünütəhlil hesabatlarının hazırlanmasın-
da fəal iştirakına görə, bir sıra əməkdaşlara 
təşəkkürnamə verilib.

Qeyd edək ki, beynəlxalq akkreditasi-
ya prosesi Akkreditasiya və Reytinq üzrə 
Müstəqil Agentlik (IAAR - Independent Agen-
cy For Accreditation and Ratıng) tərəfindən 
aparılıb.

Bir qrup əməkdaşımıza təşəkkürnamə verilibBir qrup əməkdaşımıza təşəkkürnamə verilib

ATU əməkdaşları Xocalı ATU əməkdaşları Xocalı 
soyqırımı yürüşündəsoyqırımı yürüşündə

si cənab prezidentimizdir ki, həmin 
zəfər marşını çaldırdı. Azərbaycan 
xalqı bu qələbənin şahidi oldu. 44 
günlük Vətən müharibəsində böyük 
uğurlar qazanan Ali Baş Koman-
danımız bütövlükdə xalqımızın ar-
zusunu yerinə yetirdi”.

ATU-nun I kurs tələbəsi Aytac 
Yüzbəyova hətta ana bətnində olan 
körpələrə qarşı amansızlıq edən, 
cəsədlər üzərində ağlasığmaz 
vəhşiliklər törədən erməni vandal-
larını Azərbaycan gənclərinin heç 
vaxt bağışlamayacağını deyib. Hey-
dər Əliyev Fondunun vitse-preziden-
ti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi altında 
hazırda 60-dan çox ölkədə minlərlə 
azərbaycanlı gəncin iştirakı ilə “Xo-
calıya ədalət” kampaniyasının uğur-
la aparıldığını bildirən A.Yüzbəyova, 
ermənilərin işğalçılıq siyasəti və 
vəhşi əməlləri barədə həqiqətlərin 
dünyaya çatdırılması naminə gən-
clərin görə biləcəyi işlərlə bağlı 
fikirlərini bölüşüb.

Anım tədbirində Xocalı soyqırımı-
na həsr edilmiş videoçarx nümayiş 
etdirilib.

Arif MƏMMƏDLİ

ATU-nun rektoruna “İbn Sina” ordeni təqdim edilib
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Erməni işğalçılarının, terrorçuları-
nın bəşəriyyəti aldatmağa yönəlmiş 
siyasi fırıldaqlarından, saxtakarlıqla-
rından biri də hamıya gün kimi aydın 
olan həqiqətlərə yalan don geydir-
mək olub. Belə erməni saxtakarlıqları 
Qərbi Azərbaycandan, İrəvan Xan-
lığından başlayaraq Azərbaycanın 
bütün bölgələrinə, o cümlədən Xo-
calıya, Qarabağın dağlıq hissələrinə 
də yayılıb. 1828-ci ilin Kürəkçay və 
Gülüstan müqavilələri tarixin sə-
hifələrindən silinə bilməz. Həmin 
illərdə vahid Azərbaycan iki hissəyə 
bölündü. Belə dəhşətli bölgü aparı-
larkən Azərbaycan xalqının rəyi heç 
kimi maraqlandırmadı və ondan heç 
nə soruşulmadı. Uzun illər bu barədə 
danışmağı belə yasaq etmişdilər. 

Azər bay ca nı bö lüb-par ça la yan lar bu-
nun la da ki fa yət lən mə di lər. Elə hə min il lər-
də çar Ru si ya sı İran da kı er mə ni lə ri Şi ma li 
Azər bay ca na kö çü rür dü. On lar er mə ni lə-
rin tez lik lə ta ri xi Azər bay can tor paq la rı nı 
mə nim sə yə cək lə ri nə əmin idi lər və bu na 
ça lı şır dı lar. Er mə ni lə rin bir qis mi son ra-
lar məq səd yön lü şə kil də Qa ra ba ğın dağ-
lıq his sə si nə ya yıl dı lar. Çar Ru si ya sı nın 
1895-ci il də təş kil et di yi si ya hı yaalın ma da 
Xan kən di də, Xo ca lı ət ra fın da gəl mə er mə-
ni lər hə lə yer al mır dı. O dövr də Pə na hə li 
xa na məx sus olan Xan kən di də cə mi iki 
ailə ya şa yıb, on lar da azər bay can lı lar-
dan iba rət olub. Ət raf kənd lər də az say da 
Mə lik lə rə rast gə li nib. Er mə ni lə rin Xan-
kən di də yer ləş di ril mə si çar Ru si ya sı nın 
hər bi his sə si tə rə fin dən ye ri nə ye ti ri lib. O 
dövr də Xan kən di nə “Ştab” de yi lir di. Ora da 
Ru si ya im pe ri ya sı nın or du su yer ləş di ril-
miş di. Azər bay can lı lar ona “İş taf” de yir-
di lər. Hə min si ya hı yal ma ya gö rə, rəs mi 
ola raq Xo ca lı da 46 ki şi bə yi, 44 qa dın 
bə yi mi ya şa yır dı. Qırx qız dan Əs gə ran 
Qa la sı na qə dər olan tor paq la rın ha mı sı 
Xo ca lı bəy lə ri nin ix ti ya rın da idi. XX əs rin 
əv vəl lə rin də er mə ni lər Xan kən di nə yer ləş-
di ri lən dən son ra Xo ca lı bir göz qır pı mın da 
ye ni sa lı nan gəl mə er mə ni kənd lə ri nin 
mü ha si rə si nə düş dü. Mə nim atam Xo ca-
lı nın hər üç soy qı rı mı nın şa hi di, so nun cu 
soy qı rı mın isə həm də şə hi di ol du.

Er mə ni lər Qa ra bağ da öz lə ri nə yer elə-
yən ki mi - 1905-1907-ci il lər də Xo ca lı da 
ilk soy qı rı mı et di lər. Çar Ru si ya sı nın si lah-
lan dır dı ğı er mə ni lər Xo ca lı bəy lə ri nin var-
döv lə ti ni əl lə rin dən alıb ge cəy kən ev lə ri ni 
yan dır dı lar, öz lə ri ni yurd-yu va la rın dan di-
dər gin sal dı lar.

Xo ca lı ikin ci də fə 1918-ci il də er mə ni 
ter ror çu la rı tə rə fin dən yan dı rıl dı, in san-
lar qət lə ye ti ril di. Əha li nin sağ qa lan la rı 
bir müd dət Şu şa nın Ma lı bəy li-Quş çu lar 

kən din də məs kun laş dı, Türk or du su Azər-
bay ca nı xi las et dik dən son ra on lar ye ni-
dən öz də də-ba ba tor paq la rı na – Xo ca lı ya 
qa yıt dı lar.

Xo ca lı üç böl gə dən iba rət idi: bi ri “Yer li 
Xo ca lı”, ikin ci si “Qa la də rə si”, üçün cü sü 
“Qaç qın lar” ad la nır dı. Qə dim mə də niy-
yət abi də lə ri nə, kur qan la ra, sən du qə qə-
bir lə rə ma lik Xo ca lı nın mi nil lik lər lə ya şı 
olan qəb ris tan lıq la rı, ta ri xi abi də lə ri var 
idi. Ye ni era nın əv vəl lə rin də Xo ca lı bö yük 
şə hər olub, şid dət li zəl zə lə də tam da ğı lıb, 
son ra ye ni dən dir çə lib. Xo ca lı nın hər da şı 
ta rix dən xə bər ve rir di. Xo ca lı-Gə də bəy 
mə də niy yə ti də bu ra dan qay naq la nır dı. 
Qa zın tı lar za ma nı Xo ca lı da ta pı lan qə dim 
zi nət və məişət əş ya la rı Sankt-Pe ter burq-
da kı Er mi taj mu ze yin də Xo ca lı gu şə sin də 
sax la nı lır dı. XX əs rin 80-ci il lə rin də Er mi-
ta jın hə min şö bə sin dən Xo ca lı adı gö tü-
rül müş, Ste pa na kert adı ilə əvəz lə nə rək 

er mə ni gu şə si ad lan dı rıl mış, real fakt lar 
sax ta laş dı rıl mış, er mə ni ləş di ril miş dir.

“Qa la də rə si”ndə ki mö cü zə li Dik Daş 
ət ra fın da apa rı lan ar xeolo ji qa zın tı lar za-
ma nı əl də edi lən zən gin ma te rial lar da 
Xo ca lı nın qə dim ta ri xi ni əks et di rir di. “Qaç-
qın lar” ad la nan üçün cü böl gə 1918-ci il də 
sa lın mış dı. Onun sa kin lə ri Qər bi Azər bay-
ca nın Də rə lə yəz tor paq la rın dan di dər gin 
sa lı nan soy daş la rı mız dan iba rət idi. Er mə-
ni lər o vaxt dan Qər bi Azər bay can da et nik 
tə miz lə mə əmə liy ya tı na baş la mış dı lar və 
bu na ar dı cıl lıq la nail olur du lar. Çün ki on-
la ra “da yan!” de yən yox idi.

Xo ca lı nın üçün cü soy qı rı mı 1992-ci il 
fev ra lın 25-dən 26-na ke çən ge cə in di ki 
nəs lin göz lə ri önün də baş ver di. Bu soy-
qı rı mı nı tö rət mək üçün er mə ni lər uzun bir 
yol keç di lər. Hə lə 1962-1964-cü il lər də 
er mə ni lər Dağ lıq Qa ra ba ğı Er mə nis ta na 
bir ləş dir mək üçün çox fəal laş mış dı lar. Hə-
min il lər də Sil vi Ka pu tik ya nın “Kar van hə lə 
yol da dır” («Ка ра ван еще в пу ти») ki ta bı 
tə zə çap dan çıx mış dı və er mə ni lə rin möv-
cud ol ma yan “1915-ci il ge no si di ni” təb liğ 
edir, er mə ni lə ri türk lə ri qır ma ğa səs lə yir di. 

Ümum mil li li der Hey dər Əli yev SS Rİ 
Na zir lər So ve ti səd ri nin bi rin ci müavi ni 
və zi fə sin dən uzaq laş dı rıl dıq dan son ra er-
mə ni ter ror çu la rı Qər bi Azər bay can da et-
nik tə miz lə mə yə baş la dı lar. On dan son ra 
isə əv vəl cə Qa ra ba ğın dağ lıq his sə sin də 
bu əmə liy ya tı apar dı lar. 1988-ci il sent-
yab rın 18-də Xan kən di də mi tinq ke çi rən 
er mə ni lər qə ra ra gəl di lər ki, Xo ca lı ya hü-
cum edib ev lə ri yan dır sın lar və şə hə ri ələ 
ke çir sin lər. Hə min gün Xo ca lı nın si lah sız 
sa kin lə ri çox min li er mə ni lə rin hü cu mu-
nun qar şı sı nı ala bil di lər. Bu, Xo ca lı la rın 
er mə ni lər lə tək bə tək əl bə ya xa dö yüş də 
ilk bö yük qə lə bə si idi. SS Rİ-nin 366-cı 
mo toatı cı ala yı nın əs gər lə ri er mə ni lə rin 
asan lıq la qa lib gə lə cək lə ri nə ümid edib 

hü cu ma qo şul ma mış dı lar. Sə hə ri si gü nü 
“Из вес тия” qə ze ti ya zır dı ki, gu ya Xo ca-
lı lar er mə ni lə rə hü cum edib və 70-dən 
çox er mə ni ni qət lə ye ti rib. Bu, er mə ni lə-
rin növ bə ti uy dur ma sı idi. Bun dan son ra 
er mə ni lər da ha ağır ci na yə tə əl at dı lar. 
On lar Me şə li, Cə mil li, Ma lı bəy li-Quş çu lar, 
Qa ra dağ lı, Ba qa nis-Ay rım soy qı rım la rı nı 
tö rət di lər. Nə ha yət, 1992-ci il fev ra lın 25-
dən 26-na ke çən ge cə Sey ran Ohan ya nın 
rəh bər lik et di yi er mə ni lər 366-cı ala yın 
si lah la rın dan və can lı qüv və sin dən is ti fa də 
edə rək dinc əha li ni yu xu da ikən qır ma ğa 
baş la dı lar. Bir ge cə də 613 nə fər vəh şi-
cə si nə qət lə ye ti ril di. Sağ qa lan qo ca lar, 
qa dın lar, uşaq lar yün gül ge yim lər də me şə-
lə rə, qar lı dağ la ra sə pə lən di lər. Heç kə sə 
aman ve ril mə di. Ta rix də mis li gö rün mə miş 
vəh şi lik lə dəh şət li bir soy qı rı mı tö rə dil di. 
Nax çı va nik tə pə lə ri, kol luq la rı Xo ca lı lar 
üçün qan gö lü nə çev ril miş di. Bir vaxt lar 
(1966-1968-ci il lər) mən Nax çı va nik də 
hə kim iş lə yər kən er mə ni uşaq la rı nı, qo-
ca la rı nı ölüm dən xi las et miş dim. İn di isə 
er mə ni lər hə min Nax çı va nik ke çi din də 
mə nim həm yer li lə ri mi – Xo ca lı dan olan 
kör pə lə ri, kö mək siz qo ca la rı, qa dın la rı 
aman sız qır ğı na mə ruz qoy du lar. 

Bu ha di sə lə ri bü tün dün ya gö rüb. Onu 
dan maq, in kar et mək müm kün de yil. Dün-
ya nın bir sı ra er mə ni pə rəst öl kə lə ri Xo ca lı 
soy qı rı mı na göz yum sa lar da, bu na nail 
ola bil mə yə cək lər. Ar tıq Xo ca lı soy qı rı mı 
dün ya tə rə fin dən ta nın maq da dır. Hey dər 
Əli yev Fon du nun vit se-pre zi den ti Ley la 
Əli ye va nın rəh bər li yi al tın da “Xo ca lı ya 
Əda lət!” kam pa ni ya sı çər çi və sin də apa-
rı lan iş lər mü hüm əhə miy yət kəsb edir.

1996-cı il fev ra lın 24-də ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev biz xo ca lı lar - şə hid ailə lə ri, 
zi ya lı lar la gö rüş ke çir di və Xo ca lı soy qı-
rı mı na ilk si ya si qiy mə ti ver di. O de di ki, 
Xo ca lı fa ciəsi xal qı mı zın, mil lə ti mi zin ta-
ri xin də qa ra bir sə hi fə dir. Ey ni za man da 
bu fa ciə xal qı mı zın, və tən daş la rı mı zın öz 
Və tə ni nə, tor pa ğı na, mil lə ti nə sa diq li yi-
nin nü mu nə si dir. Xo ca lı şə hid lə ri gə lə cək 
nə sil lə ri miz üçün qəh rə man lıq nü mu nə si 
ola caq. Və ha mı mı zı əmin et di ki, Xo ca lı 
soy qı rı mı qur ban la rı nın qa nı yer də qal ma-
ya caq. Hə min təd bir də mən də çı xış et-
dim, “əgər ulu ön dər Azər bay ca nın rəh bə ri 
ol say dı, er mə ni lər be lə soy qı rı mı tö rə də 
bil məz di” - de dim.

Ulu ön də rin Xo ca lı sa kin lə ri ilə gö rüş-
də söy lə di yi hik mət li ifa də lər 24 il son ra 
- 2020-ci ilin pa yı zın da hə qi qə tə çev ril di. 
Xo ca lı sa kin lə ri nin şə hid li yi gə lə cək nə sil-
lər üçün qəh rə man lıq nü mu nə si ol du. Bu 
real lı ğı isə ümum mil li li de rin Azər bay ca na 
bəxş et di yi mü zəf ər Ali Baş Ko man dan, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
Mil li Or du muz, bü tün Azər bay can ya rat dı.

Bu gün həm bi rin ci, həm də ikin ci Qa ra-
bağ mü ha ri bə si şə hid lə ri nin ru hu şad dır. 
İna nı rıq ki, tez lik lə Xan kən di və Xo ca lı da, 
Ma lı bəy li-Quş çu lar da, Kər ki ca han, Me şə li 
və Cə mil li də, Ko sa lar və Qa ra gav da, Pə-
na hə li xa nın tik dir di yi Əs gə ran Qa la sın da 
Azər bay can bay ra ğı dal ğa la na caq!

Mübariz ALLAHVERDİYEV,
Xocalı sakini, ATU-nun professoru

30 il öncəki hadisələr tariximizin qara səhifəsi, eyni 30 il öncəki hadisələr tariximizin qara səhifəsi, eyni 
zamanda vətənə, torpağa sədaqətimizin nümunəsi idizamanda vətənə, torpağa sədaqətimizin nümunəsi idi

Üç soyqırımın şəhidi XocalıXocalı

Xocalı faciəsindən 30 il ötdü. 1992-ci il fevralın 
25-dən 26-na keçən gecə keçmiş sovet ordu-
sunun köməyi ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini 
işğal edərək yer üzündən silən ermənilər şəhə-
rin sakinlərinə qarşı qətliam həyata keçirdilər. 
Dünyanın gözü qarşısında soyqırımı törədən 
ermənilər əhalini xüsusi qəddarlıqla qətlə ye-
tirdilər. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında 
başlayan hadisələr, erməni şovinistlərinin “Bö-
yük Ermənistan” dövləti kimi sərsəm ideyasını 
reallaşdırmaq cəhdi azərbaycanlılar yaşayan 
kənd, qəsəbə və şəhərlərin viran qoyulması, 
çoxlu sayda günahsız insanların ölümü, ömür-
lük şikəst edilməsi, bir milyondan artıq soydaşı-
mızın öz tarixi və əzəli torpaqlarından didərgin 
salınması ilə nəticələndi. Xocalı soyqırımı XX 
əsrin ən dəhşətli faciələrindən biridir. Ermə-
nilərin bu vəhşiliyi təkcə xalqımıza deyil, bütün 
insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmişdi. Xocalı 
faciəsi tarixin yaddaşına əbədi həkk olunmuş 
Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəh-
şətli faciələrlə bir sırada dayanır. 
Xocalı Qarabağda xüsusi strateji əhəmiyyəti 

olan bir məkan idi. Erməni şovinistləri nəyin 
bahasına olursa-olsun, azərbaycanlılar yaşa-
yan bu şəhəri zəbt etməyə çalışırdılar. Digər 
məqsədləri isə, ümumiyyətlə, Xocalını yer 
üzündən birdəfəlik silmək idi. Bu da səbəbsiz 
deyildi. Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, 
burada Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərin-
dən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət 
ənənələri əks olunurdu. Burada qədim tarixi 
abidələr indiyə qədər qalmaqdadır. Xocalının 
yaxınlığında e.ə. XIV, VII əsrlərə aid edilən 
Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin abidələri 
yerləşir. Erməniləri narahat edən məsələlərdən 
biri də Xocalının Xankəndindən 10 kilometr 
Cənub-Şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və 
Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üs-
tündə yerləşməsi idi. Qarabağdakı yeganə ae-
roport da Xocalıda idi. Xocalının bu cür strateji 
mövqeyə malik olması erməni şovinistlərinin 
maraq dairəsində idi. Erməni silahlı dəstələri-
nin qarşısına qoyulmuş əsas vəzifələrdən biri 
Xocalıdan keçən Əsgəran-Xankəndi yolunun 
boşaldılması və aeroportun ələ keçirilməsi idi.
Artıq ikinci ildir ki, soyqırımını fərqli şəkildə 

anırıq. Çünki 30 ilə yaxın işğal altında qalan tor-
paqlarımız azadlığa qovuşub, Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının, həmçinin digər şəhidlərimizin 
qanı yerdə qalmayıb, qisası alınıb. 2020-ci il 
sentyabrın 27-dən başlayan Vətən müharibəsi 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə şanlı Ordumuzun parlaq Zəfəri ilə 
başa çatıb. Azərbaycan Ordusunun qarşısında 
aciz qalan Ermənistan kapitulyasiya aktına 
imza atmağa məcbur olub. Qarabağ Zəfəri mil-
yonlarla insanın qəlbindəki ağrını azaltmaqla 
yanaşı, Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarla-
rın ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verə-
cəklərinə olan inamı da artırdı. Prezidentimizin 
qətiyyəti, hadisələrin gedişi göstərir ki, o gün 
çox da uzaqda deyil.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

Elbrus Sadıqov 
İctimai fənlər kafedrasının dosenti

Qisasını aldığımız 
qətliam
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Fevralın 24-də Azərbay-
can Tibb Universiteti və 
Türkiyənin İnönü Universi-
tetinin birgə təşkilatçılığı 
ilə VII “Bakı-Malatya Orqan 
transplantasiya günləri” 
onlayn konfransı öz işinə 
başlayıb. ATU-nun professo-
ru Nuru Bayramov və İnönü 
Universitetinin professoru 
Burak İşıkın moderatorluğu 
ilə başlanan bu mötəbər 
konfransda açılış üçün söz 
ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyliyə verilib.
Rektorənənəvihalalmışbu

tədbirin iştirakçılarınısalamla
yaraq, Azərbaycanla Türkiyə
arasındabütünsahələrdəmü
nasibətlərinyüksəksəviyyədə
olduğunuqeydedib:“Bizimmüt
təfiqliyimiz,deyərdimki,artıq
dünyadabirörnəyəçevrilib.Bi
zimuniversitetləİnönüUniversi
tetivəeləcədəQaraciyərNəqli
İnstitutu(QNİ)arasındakıçoxillik
əlaqələrdəbumünasibətlərin
birnümunəsidir.Bildiyinizkimi,
biziməlaqələrimiz2010cu il
dənqurulub.İnstitutundirektoru,
professorSezaiYılmazınrəh
bərliyiiləhəkimbriqadasıölkə
mizəgələrək,qaraciyərtransp
lantasiyaəməliyyatlarınıhəyata
keçirməyəbaşlayıb.2012ciildə
İnönüUniversitetininsabiqrek
toru,professorCemilÇelik ilə
ATUnun sabiq rektoru, aka
demik Əhliman Əmiraslanov
tərəfindənsaziş imzalandıvə
bununladaikiuniversitetarasın
daəməkdaşlıqrəsmiləşdirildi.
2018ciildəisəİnönüUniversi
tetininrektoru,professorAhmet
KızılayBakıyatəşrifgətirdivə
müqaviləmizyeniləndi.Hazırda
istərİnönüUniversiteti, istərsə
dəQaraciyərNəqliİnstitutuilə
əlaqələrimizyüksəksəviyyədə
dir.Elmivəpraktikiistiqamətdə
əməkdaşlığımıztəqdirəlayiqşə
kildədavamedir.2015ciildən
başlayaraq, hər il fevralmart

aylarında professorlar Sezai
Yılmaz vəNuru Bayramovun
həmsədrliyi ilə “BakıMalatya
Orqantransplantasiyagünləri”
adlıbeynəlxalqkonfranskeçirilir.
HazırdaQaraciyərNəqliİnstitu
tundaqaraciyərtransplantasi
yasıüzrə4doktorluqdissertasi
yalarıyatamamlanıb,yadason
mərhələdədir.İnstitutda,həmçi
ninhərilbeynəlxalqtədriskurs
larıkeçirilir.Bukurslardagənc
transplantoloqlar, tibbbacıları
iştirakedir.Bukurslarınbirin
dəeynigündə5canlıqaraciyər
transplantasiyasıəməliyyatıicra
olundu.BuəməliyyatGinnesin
RekordlarKitabınadaxilolub.
Həmin əməliyyatda ATUnun
əməkdaşlarıdaiştirakedib.İn
diyədəkölkəmizdən15dənçox
həkimvətibbbacısıQaraciyər
Nəqli İnstitutunda1aydan12
ayadək ixtisasartırmakursları
keçib”.
ProfessorG.GəraybəyliATU

nunkeçirdiyiyubileykonfrans
larında İnönü Universitetinin
əməkdaşlarınınaktiviştiraketdi
yinivəəlaqələringünügündən
genişvüsətaldığınıdabildirib.
O,ATUnunsonuncuElmiŞura
sındaprofessorSezaiYılmazın
“Qonaqprofessor” fəxriadına
layiqgörüldüyünüqeydedib.Bu
münasibətləhəmözadından,
həmdəuniversitetimizinpro
fessormüəllimheyətiadından
S.Yılmazıtəbrikedib.Rektoriki

universitetarasın
da əməkdaşlığın
daha da genişlə
nəcəyinəəminliyini
ifadəedib.
SonraİnönüUni

versitetinin rekto
ru, professor Ah
met Kızılay çıxış
edib:“2018ci ildə
ATUnun hörmətli
rektoru, professor
GərayGəraybəyli
iləmüqaviləni ye

nilədik.Diqqətinizəçatdırımki,
İnönü Universiteti Türkiyənin
sağlamlıqsahəsindəənqabaq
cıluniversitetlərindəndir.Qara
ciyərnəqlinin ilkdəfə2002ci
ildəSezaiYılmazın rəhbərliyi
iləhəyatakeçirilməsinəbaşla
nılıb.20ildirki,qaraciyərnəq
li əməliyyatı xəstəxanamızda
uğurlaicraedilir.Bugünədək3
200dən çox qaraciyər nəqli
olub.Ötənil isəxəstəxanamız
da231qaraciyərnəqliəməliy
yatıaparılıb.BununladaTürki
yəvəAvropada1ci,dünyada
isə2ciyerdəqərartutmuşuq.
Hədəfimizisədünyada1ciye
rəyüksəlməkdir,yəni ildə500
qaraciyərnəqlietmək.Xəstə

xanamızdahərcürşəraitvar.
Beynəlxalqəlaqələrimizdəhər
il genişlənməkdədir. Hazırda
dünyanın 20 ölkəsindən olan

mütəxəssislərqaraciyərləbağlı
təcrübələriniartırmaqüçünbi
zimləəməkdaşlıqedir.Bildiyiniz
kimi,ATUiləsıxəməkdaşlığı
mızmövcuddur.ProfessorNu
ruBayramovutəkcəATUnun
müəllimi deyil, həmdə İnönü
Universitetinin müəllimi kimi
qəbuledirik.5qaraciyərnəqli
aparılanəməliyyatınGinnesin
RekordlarKitabınadüşdüyünü
hamımız bilirik. N.Bayramov
həminəməliyyatlarınbirinərəh
bərlikedirdi.Əlaqələrimizhəril
dahadadərinləşir”.
Çıxışlardan sonra konfran

sınelmihissəsinəstartverilib.
Dr. KutaySağlamın “İntrahe
patek (periferal) xolangiokar
sinomlarda cərrahi müalicə”,
professorSezaiYılmazın“Hilar
xolangiokarsinomlardarezeksi
yaqaraciyərtransplantasiyası”,
professorTevfikTolgaŞahinin
“Ksenotransplantasiyada son
aktualtəcrübələr”,dr.Elvinİsa
zadənin“Kökhüceyrətransp
lantasiyasında təcrübəmiz”,
t.ü.f.d Təranə Bayramovanın
“Qaraciyərtransplantasiyasıvə
hamiləlik”,dos.Dr.Volkanİnce
nin“HCCvəqaraciyərtransp
lantasiyasındaexpondinqkrite

riyalar”,t.ü.f.dAnar
Namazovun “Böy
rək transplantasi
yasında7illiknəti
cələrimiz”,dos.dr.
KorayKutlutürkun
“Hepatik arteriya
rekonstruksiyasın
da extraanatomik
yanaşmalar:Sple
nik arteriya və ya
solqastrikarteriya
ilə qoyulan hepa
tik arteriya anas
tomazları”mövzu
larındaməruzələri

maraqladinlənilib.
Konfrans işgüzar şəraitdə,

sualcavablarla öz işini başa
çatdırıb.

Rektor, professor Ahmet Kızılay: “Hazırda dünyada ikinci yerdəyik, amma Rektor, professor Ahmet Kızılay: “Hazırda dünyada ikinci yerdəyik, amma 
hədəfimiz birinci olmaqdır” hədəfimiz birinci olmaqdır” 

ATU ilə İnönü Universitetinin 
ənənəvi birgə konfransı keçirilib

da cərrahiyyənin elə bir sahəsi 
yoxdur ki, orada müasir cərrahi 
cihaz və alətlər mövcud olmasın. 
Və onlardan bir neçəsi indi burada 
nümayiş olunur.

Daha sonra laparoskopik vərdiş-
lərin aktual məsələləri ətrafında 
diskussiyalar aparılıb, iştirakçıları 
maraqlandıran suallar Taley Bəşi-
rov tərəfindən cavablandırılıb.

si üçün klinikada hər cür şərait 
olduğunu deyərək, belə təlimlərin 
rezidentlərin bilik və təcrübələri-
nin artırılmasında böyük əhəmiy-
yət kəsb etdiyini söyləyib. 

Müasir təhsil sistemini təlimlər-
siz təsəvvür etmədiyini bildirən 
I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının 
müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, 
professor Nuru Bayramov isə təlim 
iştirakçılarına istiqamətin mahiyyə-
ti barədə məlumat verib. Professor 
qeyd edib ki, müasir dövrdə tibb 
tələbələri və həkim-rezidentlərin 

tədris prosesində praktiki vərdişlər və 
bacarıqlar əldə etməsi çox mühüm-
dür, bu onların gündəlik iş vərdişlərin-
də böyük rol oynayacaq. N.Bayramov 
kursların davamlı olacağını vurğulayıb.

Sonra I Cərrahi xəstəliklər kafedra-
sının assistenti Elman Əzimov 10 təlim 
kursu keçiriləcəyini və cərrahiyyənin 
bütün sahələri üzrə praktiki bacarıqla-
rın əldə olunması üçün Tədris Treninq 
Mərkəzində laparoskopik cərrahiy-
yənin elmi əsaslarına həsr edilmiş 
videomühazirələr oxunacağını deyib. 
“Karl Storz” firmasının təqdim etdiyi 
əməliyyat texnikasından da bəhs 
edən E.Əzimov bildirib ki, laparosko-
pik vərdişlərin öyrənilməsi, eləcə də 
müxtəlif əməliyyatların, o cümlədən 
təcrübi məşğələlərin aparılması məhz 
bu texnikanın vasitəsi ilə canlı nüma-
yiş olunacaq.

Bildirilib ki, bu kurslar təhsil proq-
ramı çərçivəsində keçiriləcək. Təlim 
zamanı rezidentlər davamlı olaraq 
tibb təhsili ilə yanaşı, həm də laparos-
kopiya üzrə fundamental bacarıqlar, 
həmçinin cərrahiyyədə düyün və tikiş 

vərdişləri, müxtəlif növ anastomoz 
texnikaları ilə də yaxından tanış 
olacaqlar.

Sonra “Karl Storz” firmasının 
Azərbaycan nümayəndəliyinin 
direktoru Taley Bəşirov laparosko-
pik əməliyyatlarda istifadə olunan 
cərrahi dəstlər və onların texniki 
xüsusiyyətləri barədə məlumat 
verib. Onun sözlərinə görə, hazır-

Rezidentlərin praktik bacarıqları təkmilləşdirilirRezidentlərin praktik bacarıqları təkmilləşdirilir

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klini-
kasında rezidentlər üçün “Lapa-
roskopik vərdişlər” üzrə təlim 
kursu keçirilib. I Cərrahi xəstəlik-
lər kafedrasının assistenti Elman 
Əzimov və TCK-nın Rezidentlər 
üzrə məsul şəxsi, assistent Namiq 
Xəlilovun təşkilatçılığı ilə baş 
tutan təlimi Rezidentura və 
magistratura şöbəsinin müdiri, 
professor Məlahət Sultanova 
açıb. 

O, rezidentlərin elmi və praktik 
təcrübələrinin təkmilləşdirilmə-

Ölkəmizdə xarici tələbə sayına görə lider 
olan Azərbaycan Tibb Universitetində 
hazırda 2 mindən çox əcnəbi gənc təhsil 
alır. Onlar arasında Türkiyə, İran, Rusiya ilə 
yanaşı, Ukrayna, Böyük Britaniya, Rumıniya, 
İsrail, Fransa və digər Avropa ölkələrindən 
nümayəndələr də var. Universitetimiz sə-
hiyyə sisteminin çox güclü olduğu İsraildən 
də tələbələrin sayının artmasında maraqlı-
dır. Bu barədə ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli İsrail-Azərbaycan Ticarət 
və Sənaye Palatasının sədri Aleks Kaplunla 
görüşdə bildirib.
Professor Gəray Gəraybəyli görüş zamanı 

universitetin son illərdəki fəaliyyəti, ali 
məktəbdə tədris sistemi, aparılan islahatlar 
barədə məlumat verib. Rektor qeyd edib ki, 
bu günlərdə ATU-nun tədris ptoqramlarının 
beynəlxalq akkreditasiyadan keçməsi uni-
versitetin dünya səviyyəsində tanınmasına, 
nüfuzunun artmasına və təbii ki, xarici tələ-
bələrinin sayının çoxalmasına yol açacaq. 
Professor G.Gəraybəyli, həmçinin ATU-nun 
əməkdaşlıq etdiyi xarici ali məktəblər 
sırasında İsrailin Ben Qurion Universitetinin 
xüsusi yer tutduğunu da vurğulayıb.
İsrail-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Pala-

tasının sədri Aleks Kaplun rəhbərlik etdiyi 
qurumun fəaliyyəti haqqında məlumat 
verib. Təşkilatın İsrail dövləti ilə Azərbaycan 
Respublikası arasında ticarət, humanitar 
və digər sahələrdə əlaqələrin inkişafına 
yönəlik fəaliyyət göstərdiyini, bu sırada 
tibb sahəsində fəaliyyətin də mühüm yer 
tutduğunu bildirib. Aleks Kaplun İsraildə 
tibb təhsili sistemi barədə danışıb, ATU ilə 
əlaqələrin bu istiqamətdə münasibətlərin 
dərinləşməsinə yardım edəcəyini diqqətə 
çatdırıb. 
Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri 

ilə bağlı ətraflı müzakirələr aparılıb.
Qeyd edək ki, görüşdə ATU-nun Bey-

nəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, dosent 
Orxan İsayev iştirak ediblər.

Günel Aslanova

İsrail-Azərbaycan Ticarət və 
Sənaye Palatasının sədri 
ATU-nun qonağı olub
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lar ki, vaxtında aparılan müayinə və 
müalicə xəstənin sağalması ilə nə-
ticələnir”.

Şöbə müdiri bu gün xəstəliklər 
arasında yoğun və düz bağırsaq 
xəstəliklərinin geniş yayıldığını da 
diqqətimizə çatdırdı. Bəzən cərrah-
ların buna sıradan bir xəstəlik kimi 
yanaşdıqlarını təəssüflə qeyd etdi: 
“Amma mən deyərdim ki, bu, cər-
rahiyyənin ən ağır sahəsidir. Niyə 
ağırdır? Çünki bu xəstələr həmişə 
öz xəstəliklərini ətrafdakılardan və 
həkimlərdən gizlədirlər. Özbaşına 
türkəçarələrlə özlərini müalicə edir-
lər ki, bu da çox vaxt nəticə vermir. 
Onlarla söhbət edəndə görürsən ki, 
illərlə bağırsaqlarında qanlı, selikli-i-
rinli ifrazat halları olur. Bunun səbəbi 
isə vaxtında müayinə olunmamala-
rıdır”.

Koloproktoloji xəstəliklərin ümu-
mi təzahürlərindən söhbət açan 

Azərbaycan Tibb Universitetinin İctimai 
səhiyyə fakültəsində tələbələrin əvvəlki illərin 
məzunları ilə görüşü təşkil olunub. Görüşün 
keçirilməsində məqsəd pandemiya ilə əlaqədar 
yaranmış durğunluğu aradan qaldırmaq, tələ-
bələr və məzunlar arasında əlaqələri gücləndir-
məkdən ibarət olub.   

Görüşdə ATU-nun və konkret olaraq İcti-
mai səhiyyə fakültəsinin ictimai layihələrin-
də fəallıq nümayiş etdirən, Tibbi profilaktika, 
İctimai səhiyyə, Ali tibb bacısı, Fizioterapi-
ya və reabilitasiya kimi fərqli ixtisaslar üzrə 
təhsil alan aşağı kurs tələbələri iştirak edib-
lər. Onlar fakültənin məzunlarından Aynur 
Məmmədli, Gülər Məhərrəmova və Sərdar 
Ociyevlə görüşüblər.

3 saat davam edən görüşdə çox maraqlı 
müzakirələr aparılıb. Məzunlar öz təcrübələ-
rini tələbələrlə bölüşərək, komanda işinin üs-
tünlüklərindən danışıblar. Görüş iştirakçıları 
hədəf qoyulan fəaliyyət planını və layihələri 
müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, görüşdə İctimai səhiyyə fa-
kültəsinin dekanı, professor Anar Ağayev, 
dekan müavini, dosent Qalina Qəniyeva və 
tədris məsləhətçisi Nailə Məmmədova iştirak 
ediblər.

İctimai səhiyyə 
fakültəsinin 
məzunları tələbələrlə 
görüşüblər

vasitəsi ilə orqanizmdə gedən proseslərə təsir 
göstərməklə müalicə etməkdir. Bu proses 
uzun müddətdir ki, tibdə istifadə olunur. 
Məsələn, fizioterapiya bir klinik fənn kimi 
tamamilə bu istiqamət üzərində oturuşmuş 
müalicə üsuludur. 

Bu gün bu elm sahəsinin qarşısına qoyulan 
məqsəd həm özünü inkişaf etdirmək, həm də 
tibb təhsilinə müdaxilə etməkdən ibarətdir. 
Biz çalışırıq ki, dünyada gedən biofiziki pro-
sesləri yaxından izləyək və alınan nəticələri 
tələbələrimizə çatdıraq ki, onların bu sahədə 
müfəssəl məlumatları olsun”.

Kafedrada aparılan elmi-tədqiqat işlərindən 
də danışan Ş.Bayramov qeyd etdi ki, son 10 
ildə kafedra əməkdaşları tərəfindən 205 yerli 
və 76 xarici elmi jurnal və toplularda məqalə 
və tezislər nəşr etdirilib: “Göstərilən dövr 
ərzində kafedrada 1 monoqrafiya, 10 dərslik 
və dərs vəsaiti hazırlanıb, 1 patent və 1 qrant 
alınıb. Son illərdə kafedrada 1 doktorluq və 6 
namizədlik dissertasiyası müdafiə olunub”.

Məlumat üçün bildirək ki, müsahibimiz 
molekulyar biofizika və mürəkkəb sistemlə-
rin biofizikası sahələrində 60-dan çox elmi 
məqalənin müəllifidir. O, ABŞ Biofiziklər 
Cəmiyyətinin üzvüdür.

M.ƏLƏKBƏRLİ

baş müəllim M.Həşimzadə (sonralar SSRİ 
EA-nın həqiqi uzvu), dosent T.Sadıxov, 
professor Q.Əliyev (1969-1990), professor 
M.Əliyev (1990-1993), professor Z.Tağıyev 
(1993-2019) kafedranın müdirləri olublar.

Ştat tərkibi haqqında məlumat verən 
müsahibimiz vurğuladı ki, hazırda kafed-
rada 23 nəfər professor-müəllim heyəti və 
8 nəfər yardımçı-texniki əməkdaş çalışır. 
Onlardan 3-ü professor, 16-sı fəlsəfə dok-
toru, 12-si dosent, 3-ü baş müəllim, 6-sı 
isə assistendir. Ş.Bayramov qeyd etdi ki, 
kafedra tərəfindən müalicə-profilaktika, 
ictimai səhiyyə, stomatologiya, hərbi tibb 
və əczaçılıq fakültələrinin tələbələrinə 
tibbi və bioloji fizika, biofizika, informa-
tika, biostatistika, ali riyaziyyat fənləri 
tədris edilir: “Müasir dünyada elə bir tibb 
təhsili yoxdur ki, orada tibbi və bioloji 
fizika olmasın. Biofizikanın bir elm olaraq 
tibb qarşısında iki funksiyası var. Birinci 
funksiyası canlıda gedən fiziki prosesləri 
öyrənib oradan məlumat alır, toplayır və 
həmin məlumatlar vasitəsilə müasir funk-
sional diaqnostikanın nəzəri əsasını təşkil 
edir. Məsələn, kompyuter tomoqrafiya, 
maqnit rezonansı, rentgen rezonansı. İkin-
ci funksiyası isə biofiziki və fiziki faktorlar 

Biofizika fənni müasir təbabətdə əhəmiyyətli rola malikdirBiofizika fənni müasir təbabətdə əhəmiyyətli rola malikdir

Azərbaycan Tibb Universitetinin qo-
caman kafedralarından biri də Tibbi 
və bioloji fizika kafedrasıdır. Hazırda 
kafedraya dosent Şahin Bayramov 
rəhbərlik edir. Kafedranın fəaliyyəti 
ilə bağlı məlumat almaq üçün onunla 
görüşdük.

Əvvəlcə kafedranın tarixinə diqqət 
çəkən Ş.Bayramov bildirdi ki, Tibbi 
və bioloji fizika kafedrası 1930-cu 
ildə Azərbaycan Tibb İnstitutu 
yarandıqdan sonra təşkil olunub. İlk 
illərdə kafedraya dosent B.Mirzəyev 
(1930-1937) rəhbərlik edib. Sonralar 
ardıcıl olaraq professor X.Əmirxanov, 

Son zamanlar koloproktoloji 
xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin 
sayı artmaqdadır. Araşdırmalar 
göstərir ki, ölkəmizdə bu cür 
xəstələr əksər hallarda zamanında 
koloproktoloqlara müraciət etmir 
və müayinə olunmurlar. Sonradan 
ağırlaşmış formada həkimlərə 
üz tutur, onlardan çarə istəyirlər. 
Bu zaman isə adətən müalicənin 
nəticəsi olmur və cərrahi müdaxilə 
zərurəti yaranır.  

Koloproktoloji xəstəliklərin yaranma 
səbəbi, ən çox yayılan növləri, müayinə 
üsulları və bu kimi suallara cavab almaq 
üçün Azərbaycan Tibb Universitetinin 
Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 2-ci Cər-
rahi xəstəliklər şöbəsinin müdiri, pro-
fessor Xaləddin Musayevin fikirlərini 
öyrəndik.

Professor söhbətimiz zamanı cərrahi 
xəstəliklərin sayında artımın müşahidə 
olunduğunu qeyd etdi, Cərrahiyyə Kli-
nikasına müraciət edən xəstələrin 60-
70 faizinin ağırlaşmış formada gəldik-
lərini bildirdi: “Gec müraciət etdikləri 
üçün edilmiş tibbi yardımın bəzən xeyri 
olmur. Bəzən isə xəstələr telekanallar-
da reklam olunan dərman preparatla-
rı ilə özlərini “müalicə edirlər”. Əksər 
hallarda da bunun müsbət nəticəsini 
görmürlər. Ona görə xəstələrə müalicə 
zamanı reklam arxasınca düşməməyi, 
mütəxəssis tövsiyəsinə əməl etməyi 
məsləhət görərdim. Unutmamalıdır-

“500 əməliyyat keçirmişik, ağırlaşma və ölüm halları olmayıb”
Professor Xaləddin Musayev: Koloproktoloji xəstəlikləri gizlətmək yox, vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdırProfessor Xaləddin Musayev: Koloproktoloji xəstəlikləri gizlətmək yox, vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır

professor, belə xəstələrin qarın ağrıla-
rından, köpdən, defekasiyanın pozulma-
sından şikayətləndiyini, anal nahiyədə 
diskomfort və qaşınma hiss etdiyini, 
proktalgiya, ishal və ya qəbzlik, nəcisdə 
qan, anusda selikli-irinli ifrazat müşahidə 
olunduğunu bildirdi: “Bəzən elə bilirlər 
ki, qanaxma varsa, xəstəliyi babasildir. 
Bu səbəbdən uzun müddət müayinə 
olunmurlar. Bu da ağırlaşmış formaya 
gətirib çıxarır. Daha fikirləşmirlər ki, hər 
qanaxma babasil olmaya da bilər.

Koloproktolji xəstəliklər də bir-
dən-birə yaranmır. Normalda yoğun 
bağırsaq 120-140 sm uzunluğunda olur. 
Bu da kor bağırsaq, qalxan, köndələn, 
enən çənbər, siqmavari və düz bağırsaq-

dan ibarətdir. Kor bağırsaqda 8-10 sm 
həcmində şiş əmələ gəlməsi üçün illərlə 
vaxt lazımdır. Şiş toxuması əmələ gəl-
məmişdən öncə isə simptom verir. Kor 

bağırsaqda qıcıqlanma, defekasiya-
nın tezləşməsi, halsızlıq, bəlğəm-
li-selikli nəcis simptomun əlamətləri 
hesab olunur. Kimsə özündə sada-
ladıqlarım halları müşahidə edərsə, 
mütləq həkimə müraciət etməli, 
müayinədən keçməlidir”.

Professor koloproktoloji xəstə-
liklərin vaxtında aşkar olunması 
üçün məsləhət görür ki, hər kəs 
ildə bir-iki dəfə müayinə olunsun: 
“Şöbəmizdə əksər koloproktoloji 
xəstəlikləri müayinə etmək imkan-
larımız var. Xəstələr endoskopik, 
rentgenoloji, klinik və bakterioloji 
laborator üsullarla müayinə edilir, 
maqnit-rezonans tomoqrafiya olu-

nurlar. Şöbəmizdə hər gün açıq və 
qapalı əməliyyatlar aparılır. 10 ay-
lıq hesabatımızdan məlum olur ki, 
16 çarpayı vasitəsi ilə 500-ə yaxın 

əməliyyat icra edilib. Bunların 60-65 
faizi isə böyük əməliyyatlar hesab olu-
nur. Göstəricilərimiz qənaətbəxşdir. 
Sevindirici haldır ki, bu qədər əmə-
liyyatlar arasında ağırlaşma və ölüm 
halları qeydə alınmayıb.

Əməliyyatların son nəticəsinin 
qənaətbəxş olması, hesab edirəm 
ki, xəstələrə xüsusi yanaşmamızın, 
həkimlərimizin, tibb bacılarının, orta 
tibb işçilərinin xəstələrə göstərdikləri 
diqqət və qayğının, xidmətin yüksək 
səviyyədə olmasından irəli gəlir”.

X.Musayev xəstəliklərin artmasının 
səbəbini qeyri-düzgün qidalanma, 
stres, az hərəkətli həyat tərzi, anadan-
gəlmə inkişaf anomaliyaları və s. ilə 
izah etdi. O, 40 il həkimlik təcrübəsi-
nin olduğunu və xəstələrin sayının 40 
il öncəkindən qat-qat çox olduğunu 
bildirdi: “Əvvəllər qeyri-spesifik xo-
ralı kolid və klon xəstəliyinə tək-tək 
rast gəlinirdisə, indi hər gün rastlaşı-
rıq. Yoğun bağırsağın anadangəlmə 
uzanmasını, şişləri uğurla əməliyyat 
edirik. Buna səbəb klinikamızın mad-
di-texniki bazasının günün tələblə-
rinə cavab verməsidir. Rezidentləri-
miz praktik təcrübə toplamaq üçün 
xəstələrin müayinə olunmasında, 
əməliyyatlarda yaxından iştirak edir, 
eləcə də təşkil etdiyimiz seminarlara 
qatılmaqla bilik və bacarıqlarını daha 
da təkmilləşdirirlər”.

Qabil ABDULLAYEV

Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin ca ri təd ris ili üçün 
“Mül ki mü da fiə təd bir lə ri pla nı”na əsa sən mül ki mü da-
fiə qüv və lə ri nin xə bər dar lıq və top la nış məş qi ke çi ri lib. 
Məş qin təş ki lin də məq səd xə bər dar lıq sis te mi nin və-
ziy yə ti nin yox la nıl ma sı və şəx si he yə tə xə bər dar lıq və 
top la nış üz rə vər diş lə rin aşı lan ma sı olub.   

Qeyd edək ki, məş qə rəh bər lik ATU-nun Mül ki mü da fiə qə rar-
ga hı nın rəisi Fir dov si Məm mə do va hə va lə olu nub. Məş qə mü-
va fiq əmr lə ya ra dıl mış MM qüv və lə ri nin şəx si he yə ti cəlb edi lib. 
Sı ra ba xı şı 3 say lı təd ris bi na sı nın ar xa sın da baş tu tub. Məşq 
rəh bə ri MM qüv və lə ri nin xə bər dar lıq edi lib top lan ma sı ba rə də 
ra bi tə və xə bər dar lıq man qa sı nın ko man di ri nə gös tə riş ve rib. 
MM qüv və lə ri nin ko man dir lə ri ta be lik lə rin də olan he yə tin say 
tər ki bi ni yox la ya raq bu haq da məşq rəh bə ri nə mə ru zə edib lər. 
Məş qə ümu mi lik də 55 nə fər dən iba rət he yət qa tı lıb.

Məş qə cəlb olu nan şəx si he yət lə me to di ki top la nış ke çi ri lib. 
Top la nış məş qin də ra bi tə və xə bər dar lıq, mü hən dis-kəş fiy yat, 
xi la se di ci lər, yan ğın sön dü rən lər, sa ni tar, qə za-bər pa və ic ti mai 
asa yi şi mü ha fi zə man qa la rı nın üzv lə ri iş ti rak edib lər.

Məşq də mül ki mü da fiə qüv və lə ri nin şəx si he yə ti nin komp lekt-
ləş di ril mə si, on la rın əm lak la təc hi za tı, qar şı ya qo yu lan və zi fə lə-
ri nə aid nə zə ri bi lik lə ri yox la nı lıb.

Mülki müdafiə qüvvələrinin Mülki müdafiə qüvvələrinin 
xəbərdarlıq və toplanış məşqi keçirilibxəbərdarlıq və toplanış məşqi keçirilib
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“Körpə uşaq kimi başını 
dizimin üstünə qoyardı”

Ana sı Tə yi bə Ağa ye va:
- Mir lə tif ağıl lı-ka mal lı uşaq olub. 

Hər şe yin ye ri ni bi lən, gü lə rüz, şən, 
meh ri ban idi. Evə gə lən də hə mi şə 
mə ni qu caq la yar, öpər di. Ya nım da 
otu rar, ba şı nı kör pə uşaq ki mi di zi min 
üs tü nə qo yar dı. Ev dən ge dən də də 
elə edər di. İn di də kaş o gün lər olay-
dı... Hər dən gö rür dün ki, han sı sa bir 
mə sə lə dən sı xı lır, na ra hat olur dum. 
Elə an lar da və ya əh val-ru hiy yəm 
yax şı ol ma yan da, onun söy lə di yi 
han sı sa bir kəl mə mə ni elə sa kit ləş-
di rir di ki, gər gin lik dən əsər-əla mət 
qal mır dı. De yər di ki, ana, da rıx ma, 
hər şey yax şı ola caq. Onun söz lə ri 
mə nə elə xoş tə sir ba ğış la yır dı ki, elə 
bi lir dim, bü tün dün ya nı mə nə ve rir lər. 
Doğ ru dan da, ne cə de yir di sə, elə də 
yax şı olur du. Ar zu la rı bö yük və çox 
idi. Ailə qur maq is tə yir di. İs tə di yi qız 
da var idi. Am ma aman sız mü ha ri bə 
oğ lu mun ar zu la rı nı gö zün də qoy du....

“Əsarətdə olan vətənimizi 
azad etməyə getmişdi”

Qardaşı Mirülvi Ağayev:
- Mirlətif məndən 8 yaş kiçik idi, 

onun uşaqlığı gözümün qabağında 
keçib. Uşaq vaxtından hər şeyə qarşı 
diqqətcil olub. O mənə təkcə bir qar-
daş yox, həm də bir dost, sirdaş idi. 
Hər sözümüzü, işimizi bir yerdə edər-
dik. Hər gün mənə zəng vurar, hal-əh-
val tutardı. Samovar çayı içməyi xoşla-
yardı. Buna görə, çox vaxt işdən sonra 
samovar çayı içməyə gedərdik...

Müharibə başlayanda iki gün on-
dan xəbər tuta, əlaqə saxlaya bilmə-
dik. Sonra özü zəng vurdu və bildirdi 
ki, narahat olmayın, arxadayam. Sən 
demə, bizdən həqiqəti gizlədirmiş. 
Heç kimin narahat olmasını istəmirdi.

Onun ön cəbhədə olduğunu gec bil-
dim. Ondan niyə bizə xəbər vermədən 
belə etdiyini soruşduqda, özünəməx-
sus bir tərzdə “bu torpaqların azad 

olunması üçün mən, sən getməsək, 
kim getməlidir?” şəklində cavab verdi.

Rəhmətliyə babamızın adını qoy-
muşduq deyə, hamı ona “baba” deyə 
müraciət edirdi. Dil açandan, ağlı 
kəsəndən elə danışırdı ki, elə bil yet-
kin insanla danışırsan. Hər zaman 
məntiqli suallar verərdi. Uşaqlıqdan 
təəssübkeş olub, yoldaşlarının, tanış-
larının hər zaman təəssübünü çəkib. 
İşğal olunmuş torpaqladan söhbət 
düşəndə isə deyərdi ki, biz başımızı 
dik tutub gəzə bilmərik, çünki anamız 
əsarətdədir, vətən əsarətdədir. İnşal-
lah, anamızı bizim nəslin nümayən-
dələri əsarətdən qurtaracaq. Elə də 
oldu. Mirlətif kimi mərd, cəsur oğulları-
mızın hesabına vətən dardan qurtardı. 
O, vətən qarşısında xidmətlərinə görə 
“Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü” 
Cəbrayılın və Qubadlının azad olun-
masına görə medalları ilə təltif olunub.

... Həkimlik peşəsini də özü seç-
mişdi. Atam Ağayev Mirislam rayonu-
muzda tanınmış pediatr idi. O da atam 
kimi insanlara şəfa vermək istəyirdi. 
Tibb Universitetinin Stomatologiya 
fakültəsini bitirmişdi. Bakıda stoma-

toloji klinika açmış, orada həmkarları 
ilə insanlara yüksək keyfiyyətli xidmət 
göstərirdi. Hazırda da klinika fəaliy-
yətdədir.

Ən çətin anlarımda ona zəng edər, 
məsləhətləşər, vəziyyətdən çıxış yolu-
nu soruşardım. Onun ağıllı məsləhət-
ləri ilə problemlər aradan qalxar, işlər 
yoluna düşərdi. Mirlətif məni arxasız, 
dayaqsız qoydu. İndi çətin anlarımda 
kimə müraciət edəcəyimi bilmirəm...

Ordumuzun 
qəhrəmanlığından kitab 

yazmaq istəyirmiş
Bacısı Sevinc Əmirova:
- Sentyabrın 21-i saat 11-12 olardı, 

mənə zəng gəldi. Açdım ki, qaqamdı. 
“Seva, sizə gəlirəm” - dedi. Soruşdum 
ki, bu vaxt sən işdə olmalısan, xeyir 
ola, bizə bu vaxt nə üçün gəlirsən? 
Mənim Mirlətiflə həmişə belə zarafat-
larım olurdu. Deyirdim ki, müdir adam-
san, sən hamıdan tez işinin başında 
olmalı, hamıdan gec çıxmalısan. Yenə 
də zarafatımı etdim, gülüşdük. Sən 
demə, bu axırıncı gülüşüm imiş... Qa-
yıtdı ki, “hərbi komissarlıqdan çağırıb-
lar. Rayona getməliyəm. Bunun üçün 
sizdən hərbi biletimi götürməliyəm”. 
Gəldi, bacı-qardaş bir az söhbətləş-
dik, getdi. Gedəndə bir az əl-ayağa 
düşdüm, o tərəf, bu tərəfinə keçdim. 
Gülə-gülə dedi ki, “Seva, nə əl-ayağa 
düşmüsən? Elə bil, məni əsgər yola 
salırsan. Təlimə gedirəm, narahat 
olma”.

Hər gün onunla danışırdıq. Hər dəfə 
də “yaxşıyam, həkimlərlə oturub çay 

içirik, dincəlirik, bir-iki həftəyə gələ-
cəyəm” - deyirdi. Çox keçmədi, mü-
haribə başladı. Ön cəbhədə olduğunu 
bizə bildirmirdi. Deyirdi ki, biz arxada-
yıq, tezliklə qələbə qazanacağıq, bur-
da gördüklərimdən, eşitdiklərimdən, 
ordumuzun qəhrəmanlıqlarından sənə 
çox şeylər danışacam, kitab yazaca-
ğam. Bax belə yazdı kitabını... Döyüş 
meydanından bir çox yaralını, şəhidi 

təxliyə edib. Neçə-neçə ana-bacıya 
ikinci nəfəs verən Mirlətif, öz ana-ba-
cısını nəfəssiz qoydu...

“Mirlətif savadlı bir həkim, 
cəsur bir döyüşçü kimi tarix 

yazdı”
Bacısı Minarə Tağıyeva:
- Mirlətif hərbi xidmətini 2013-cü 

ildə Naxçıvanda keçmişdi. Sonra-
dan bir çox klinikalarda stomatoloq 
kimi çalışan Mirlətif 2019-cu ildə özəl 
stomatoloji klinika açmışdı. 2020-ci il 
sentyabrın 21-də “torpaqdan pay ol-
maz” deyərək, müharibəyə yollandı. 
Mirlətif həm həkimlik, həm də insanlıq 
borcunu yerinə yetirərək, 247 yaralıya 
ilkin tibbi yardım göstərib, bəzilərini 
döyüş meydanından çıxararaq həya-
ta qaytarıb. Mirlətif təkcə həkim kimi 
deyil, həm də yeri gələndə döyüşçü 
kimi şücaət göstərib. O, Füzuli, Cəb-
rayıl və Qubadlıda gedən döyüşlər-
də fəal iştirak edib. Oktyabrın 26-da 
Balasoltanlı kəndində yaralıları təxliyə 
edən zaman düşmən minaatanlarının 
atəşi nəticəsində şəhadətə yüksəlib. 
Mirlətif mükəmməl bir insan, savadlı 
bir həkim, cəsur bir döyüşçü kimi tarix 
yazdı. O, qısa, mənalı, gələcək nəsil-
lərə örnək ola biləcək şərəfli bir ömür 
yaşadı..

“Tezdən hücuma keçdik, 
axşama şəhid xəbəri gəldi”
Vüsal Malışov (sürücü):
- Mirlətif çox gözəl bir dost, gözəl 

komandir idi. Mirlətiflə bağlı unudul-

maz xatirələrim çoxdur. Biz onunla 
ilk dəfə Cəbrayıl rayonunun avtovağ-
zalında görüşmüşük. Xidmət zamanı 
isə 3 nəfər olmuşuq - mən, Mirlətif 
və Ağdaşdan Mürşüd. Mən sürücü 
idim, Mürşüd sanitar, Mirlətif isə bizim 
komandirimiz. Şiddətli döyüşlər ge-
də-gedə, döyüş zonasına daxil olub, 
yaralı və şəhidlərimizi çıxarırdıq. Qu-
badlıya - Həkəri çayının üstünədək bir 

yerdə olmuşuq. Mən arxada yerləşən 
tibb məntəqəsinə yaralıları daşıyırdım.

... Onunla çətin günlərimiz çox olub. 
Ən çətin günlərdən birini isə heç vaxt 
unuda bilmirəm. Tabor komandirimiz 
Xəyal bizə axşamdan dedi ki, sabah 
Qubadlıya hücum edəcəyik, taboru-
muz irəlidə gedəcək. Biz oktyabrın 
26-sı səhər saat 5-6 radələrində 
oyandıq. Mirlətif iynə, dərman - nə 
var idisə, hamısını götürdü. Bilirdik ki, 
hücuma keçəcəyiksə, mütləq yaralı-
lar olacaq. Hər şeyi hazırladıq. Saat 
8 olardı, hücuma keçdik. Gecə saat 
1-dək yaralıların və şəhidlərin təxliyə-
si ilə məşğul olduq. Yemək yeməyə 

belə vaxtımız yox idi, yalnız maşın-
da su içə bilirdik. Xeyli irəliləmişdik. 
Həkəri çayının üstündə bir körpü var 
idi. Ermənilər oranı minalamışdılar. Bi-
zim minatəmizləyənlər hələ körpüyə 
çatmamışdılar. Bu səbəbdən də ba-
laca maşınla çayı keçə bilmirdik. Mən 
yaralıları qoyub qayıdanda gördüm 
ki, Mirlətiflə Mürşüd “Ural”la yuxarı 
qalxıblar. Mən Həkərini keçə bilmə-
dim. Axşamtərəfi onun şəhid xəbəri 
gəldi. Bu acı xəbərdən çox üzüldüm. 
Maşınla onu aşağıya mən düşürtdüm. 

Bu barədə danışmaq mənə çox çə-
tindi... Onun ölümü məni çox yandırır. 
Heç vaxt hiss etdirmədi ki, komandi-
rimdir. Həmişə mənə “qaqa” deyirdi. 
Məsləhətlərini və tapşırığını dostcası-
na verirdi. Allah şahiddir ki, o heç vaxt 
heç nədən qorxmadı, ölümün gözünə 
dik baxdı... Vüsalı qəhər boğur, sözlə-
rini tamamlaya bilmir...

Tələbə yoldaşı Orxan 
Heydərov:
- 2008-ci ildə Mirlətiflə Azərbay-

can Tibb Universitetinə daxil olmuş, 
bir qrupda oxumuşuq. 2013-cü ildə 
universiteti bitirdikdən sonra Silahlı 
Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzində 
(TTM) ehtiyat zabit hazırlığı taborun-
da kursant olmuşuq. Rütbə aldıqdan 
sonra ayrı-ayrı hərbi hissələrdə xid-
mətimizi zabit kimi davam etdirmişik. 
Mirlətif xidmətini Naxçıvanda keçib. 
Xidmətdən sonra müxtəlif klinikalarda 
bir yerdə işləmişik. Yaxşı oxuyurdu. 
Hadisələri yaxşı analiz etmək qabi-
liyyəti var idi. Tələbə, iş yoldaşları ilə 
münasibət qurmaq bacarığı yüksək 
idi. Yəni hər kəslə dil tapa bilirdi. Bir 
sözlə, gözəl insan idi. Çox heyf...

Qabil ZİMİSTANOĞLU

Leytenant Mirlətif Ağayev qardaşına “torpaqlarımızı azad 
etməyə mən, sən getməsək, kim getməlidir” – sualını vermişdi

Vətən müharibəsi başlayan ilk 
gündən könüllü olaraq cəbhəyə 
yollananlardan biri də leytenant 
Mirlətif Ağayev olub. Cənnət-
məkan Qarabağın yağı tapdağı 
altında olması Mirlətifi həmişə 
narahat edir, tay-tuşları arasında 
söhbət düşəndə torpaqlarımızın 
yalnız müharibə yolu ilə alınaca-
ğını deyirmiş. Vaxt yetişir, onun 
bu əminliyi özünü doğruldur. 
Müharibə başlayır... Mirlətif bir 
həkim kimi döyüş meydanlarında 
öz vəzifəsini şərəflə yerinə yeti-
rir. Növbəti yaralılara ilkin tibbi 
yardım göstərdiyi zaman qəh-
rəmancasına şəhid olur. Məzarı 
dünyaya gəldiyi Cəlilabad rayo-
nunun Göytəpə kənd qəbristan-
lığındadır.

Qəhrəmanlıq kitabı yazan həkimQəhrəmanlıq kitabı yazan həkim
Şəhid məzunlarımızŞəhid məzunlarımız
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Histologiya, sitologiya və emb-
riologiya kafedrasının müdiri, 
professor Eldar Qasımov bizimlə 
söhbətində bildirib ki, fəaliyyəti 
dövründə laboratoriya ATU-nun 
17 kafedrası (Histologiya, sito-
logiya və embriologiya, I və III 
Cərrahi xəstəliklər, Onkologiya, 
Anatomiya və tibbi terminologiya, 
Farmakologiya, Patoloji fiziologi-
ya, Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi, 
Mikrobiologiya və immunologiya, 
Otorinolarinqologiya, I Mama-
lıq-ginekologiya, Stomatologiya, 
Urologiya, Uşaq cərrahlığı, Daxi-
li xəstəliklər, Toksikoloji kimya, 
Farmakoqnoziya) ilə birgə elmi 
tədqiqatlar aparıb. Eyni zamanda 
yerli elmi-tədqiqat müəssisələri 
– Azərbaycan Dövlət Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutu, AMEA 
Mərkəzi Nəbatat Bağı, AMEA 
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İns-
titutu, AMEA Zoologiya İnstitutu, 
AMEA Molekulyar Biologiya və 
Biotexnologiyalar İnstitutu, AMEA 
Botanika İnstitutu, Bakı Dövlət 
Universiteti, Aviasiya Akademiya-
sı, Neft-kimya Prosesləri İnstitutu 
ilə əməkdaşlıq çərçivəsində birgə 
elmi işlər yerinə yetirilir.

E.Qasımovun sözlərinə görə, 
2018-ci ildə ATU ilə Gürcüstanın 
İ.Beritaşvili adına Eksperimen-
tal Biotibb Mərkəzi və İlia Döv-
lət Universiteti ilə beynəlxalq 
əməkdaşlıq müqaviləsi imza-
lanıb: “Müqaviləyə əsasən, bu 

təhsil müəssisələrində aparılan 
elmi-tədqiqat işlərinin bir hissəsi 
ATU-nun Elektron mikroskopiya 
laboratoriyasında yerinə yetirilir. 
Hazırkı dövrə qədər göstərilən 
xidmətlərə görə ATU-nun hesa-
bına 6120 dollar ödənilib. Bundan 
əlavə, əldə olunan elmi nəticələr 
əsasında ATU-nun əməkdaş-
ları ilə birlikdə 8 elmi əsər dərc 
olunub ki, onlardan 5-i nüfuzlu 
Web of Science, PubMed, Sco-
pus və s. beynəlxalq indeksləmə 
bazalarına daxil olan jurnallara 
(Developmental Neurobiology – 
İF-3,9 (Q1); Neuroscience Letters 
– İF-2,1; International Journal of 
Developmental Neuroscience – 
İF-2,3; Micron – İF-1,53) aiddir”.

Elektron mikroskopiya labora-
toriyasının fəaliyyəti dövründə 
(2013-2021) 36000-dən artıq 
elektronoqramma çəkildiyini söy-

ləyən kafedra müdiri qeyd edib 
ki, bu müddətdə yerinə yetirilən 
elmi-tədqiqat işlərindən əldə 
olunan nəticələr əsasında ümu-
milikdə 138-dən artıq elmi əsər 
(80 məqalə, 58 tezis) nəşr edilib 
(53-ü xaricdə). Bu elmi əsərlə-
rin dərc olunduğu jurnalların 31-i 
beynəlxalq indeksləmə və xü-
lasələndirmə sistemlərinə (Web 
of Science; Scopus, PubMed və 
s.) daxil olan elmi jurnallardır.

E.Qasımov onu da vurğulayıb 
ki, SCİmago reytinq sistemində 
dərc olunan siyahıya əsasən, 
Azərbaycan Tibb Universiteti 
buraya daxil edilməklə yana-
şı, 2020-2021 illərdə dörd sahə 
üzrə indeksləşdirilməklə elmi-tə-
dqiqat sahəsində 7533 universi-
tet arasında 517-ci yerə yüksəlib: 
“Buna səbəb isə ATU əməkdaş-
larının son iki ildə indekslənən 

bazalara daxil olan 32 jurnalda 
elmi-tədqiqat nəticələrinin nəşr 
olunmasıdır”.

Xatırladaq ki, professor Eldar 
Qasımov və ETM-in Elektron mik-
roskopiya şöbəsinin böyük elmi 
işçisi, b.ü.f.d. Fuad Rzayevin yerli 
və xarici universitetlərin alimləri 
ilə birgə Elektron mikroskopiya la-
boratoriyasında yerinə yetirdikləri 
elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 
SCİmago reytinq sisteminə daxil 
olan əlavə 20 jurnalda da dərc 
edilib.

Elektron mikroskopiya labora-
toriyası Almaniya, Çin, Rusiya, 
ABŞ, Kanada, Britaniya, Hollan-
diya, Hindistan, Səudiyyə Ərəbis-
tanı, Pakistan, Koreya və digər 
xarici ölkələrin tanınmış alimləri 
ilə də sıx əməkdaşlıq edir.

Laboratoriyada ATU-nun mik-
robiologiya, laboratoriya işi, der-

matovenerologiya, mama-gine-
kologiya, üz-çənə cərrahiyyəsi 
ixtisasları üzrə təhsil alan 80-dən 
artıq rezidenti histologiya ixtisa-
sı üzrə rotasiya keçiblər. Həmin 
müddət ərzində rezidentlər Trans-
mission Elektron Mikroskopun 
(JEM-1400) iş prinsipi ilə yaxın-
dan tanış olub, Ultramikrotomda 
yarımnazik və ultranazik kəsik-
lərin hazırlanması və boyanma-
sı metodikasını mənimsəyiblər. 
Həmçinin Elektron mikroskopiya 
laboratoriyasında elmi təcrübələ-
rin yerinə yetirilməsində iştirak 
ediblər.

Qeyd edək ki, hazırda Elekt-
ron mikroskopiya laboratoriya-
sında bir beynəlxalq qrant la-
yihəsi yerinə yetirilir. Bu layihə 
əsasında Azərbaycan tərəfdən 
Azərbaycan Tibb Universiteti və 
Bakı Dövlət Universiteti, Türkiyə 

tərəfdən isə Yıldız Texniki Uni-
versitetinin alimlərindən ibarət 
müvəqqəti yaradılmış kollek-
tivlərin birgə təqdim etdikləri – 
“Yeni peptid əsaslı antimikrobial 
agentlərin dizaynı və in vitro/in 
vivo öyrənilməsi (№ EIF-BQM-5-
AzTurk-1-2018-2(32)-410)” möv-
zusunda elmi-tədqiqat işi həyata 
keçirilir.

Beləliklə, tərkibində peptid 
qalığı olan taclı efirlərin və anti-
mikrobial peptid ilə modifikasiya 
olunmuş taclı efirlərin maqnit xas-
səli dəmir oksid (Fe3O4) nano-
hissəcikləri və biouyumlu polimer 
(PHPMA) ilə komplekslərin əsa-
sında əldə edilən nanosupramole-
kulyar strukturların bioloji aktivliyi 
(histoloji və elektron mikroskopik 
üsullarla) ATU-da öyrənilir.

A.KAMRANOĞLU

ATU-nun Elektron mikroskopiya laboratoriyası yerli və xarici 
elmi-tədqiqat müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir

İndiyədək 36 mindən çox elektronoqramma çəkilib

ATU-nun Elektron mikroskopiya laboratoriyası 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun elan etdiyi müsabiqədə “Respublikada 
biologiya və tibb sahəsində ultrastruktur tədqiqatların müasir səviyyədə təşkili üçün Transmis-
siya Elektron mikroskopunun, müvafiq cihaz, avadanlıq və materialların alınması” pilot layihəsi 
qalib gəldikdən sonra Yaponiyanın JEOL firmasının istehsalı olan JEM-1400 Transmissiya Elektron 
Mikroskopu (TEM), Almaniyanın LEICA firmasının istehsalı olan Ultracut EM UC7 markalı ultratomu, 
Leica EM KMR 3 markalı şüşə bıçaq düzəldəni, lazımi reaktivlər əldə edilib və laboratoriya tam gücü 
ilə fəaliyyətə başlayıb.

qızdırma və yaxud qrip olub. Lakin adi 
hal kimi qarşılanıb və belə həyəcan ol-
mayıb: “Aydındır ki, indi məlum pande-
miya səbəbindən insanlar təlaşlanır. Bu 
stress də onlarda həm immun sistemini 
zəiflədir, həm psixoloji problem yaradır, 
həm də əlavə olaraq maddi cəhətdən 
ziyan vurur. Lakin dünya alimləri də de-
yirlər ki, “Omikron” sürətlə yayılsa da, 
əvvəlki ştamplardan bir qədər zəifdir. 
Bildiyiniz kimi, Yeni ildən sonra uşaqlar 
arasında yüksək hərarət, burunaxması 
şəklində baş verən yeni dalğa yaran-
dı. Bu hətta ailədə böyüklərə də keçir. 
Bəzi xəstələrdə hərarət 12 saat ərzin-
də düşmür və məcbur olaraq stasionar 
müalicəyə cəlb edilir. Bu virus sentyabr 
və oktyabr ayları ilə müqayisədə daha 
ciddidir və daha kəskin gedişlidir. Hətta 
bizə öskürəklə müraciət edən 5 uşaq-
dan 3-də pnevmoniyaya rast gəlinirdi”.

Virusların canlı olduğunu qeyd edən 
həkim söyləyir ki, onların da öz aktiv 
dövrü var: “Viruslar əsasən yaz-payız 
aylarında ən çox inkişaf edir. Bizdə ha-
valar yaz- payız kimi keçir. Əgər qışda 
normal soyuq, şaxta hiss olsa, hava-
lar mənfi dərəcəyə düşsə, viruslar bu 
qədər aktivliyini davam etdirməz. Onu 
da söyləyim ki, indiki virus xəstələrinin 
statistikasına baxsaq, çoxlarında CO-
VID-19 neqativ çıxır. Yəni hazırki dalğa 
həmişə olan viruslardır və bu proses 
tezliklə səngiyəcək”.

ya gəlir. Sınıqlarla yanaşı, mavi sklera, 
karlıq da ola bilər”.

R.Şükürlü qeyd edib ki, ölkəmizdə də 
bu xəstəliyə çox rast gəlinir: “Xəstəliyin 
bir neçə tipi var. Tip 1 - yüngül, tip 2 - 
perinatal letal, tip 3 - ağır, proqressiv 

deformasiyaedici, tip 4 - orta ağır və s. 
Natamam osteogenez xəstəliyi genetik 
xəstəlik olduğuna görə müalicə ancaq 
simptomatik üsulla aparılır. Bura ştift 
ilə osteosintez, fizioterapiya, bifosfonat 
terapiyası, vitamin D3 və kalsium pre-
paratları daxildir”.

Müalicə zamanı ortopedik nəzarətlə 
yanaşı, fiziki reabilitasiyanın da efektiv 
olduğunu vurğulayan həkim bildirib ki, 
bəzi hallarda boy hormonu ilə müali-
cə sümük histologiyasına müsbət təsir 
edir: “Bisfosfonatlarla müalicə efektiv-
dir. Pamidronat intra venoz şəkildə 2-3 
il ərzində periodik təkrarlanan kurslarla 
verilə bilər. Bəzi tədqiqatlara görə, bu 
müalicə sınıqları azaltmasa da, sümük 
ağrılarını azaldır, həyat keyfiyyətinin 
yaxşılaşmasına kömək edir, eləcə də 
sümük sıxlığının artmasına və fəqərəa-
rası məsafələrin azalmasına səbəb 
olur”.

Sonda mövzu ətrafında geniş müza-
kirələr aparılıb, suallar cavablandırılıb.

Son zamanlar bütün dünyada olduğu 
kimi, ölkəmizdə də insanlar arasında 
müxtəlif viruslar kütləvi şəkildə yayıl-
maqda davam edir. Bu viruslardan uşaqla-
rı qorumaq üçün valideynlərin də üzərinə 
böyük məsuliyyət düşür. Onlar bəzən 
həkim məsləhətinə riayət edir, bəzən 
də türkəçarələrə üz tuturlar. Nəticədə 
müxtəlif fəsadlar ortaya çıxır. Bu barədə 
Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq 
xəstəlikləri kafedrasının müəllimi Qoşqar 
İsmayılov fikirlərini bölüşüb.  

“Hər il olduğu kimi, bu il də uşaqlar 
mövsümi xəstəliklərə tutulur və onlarda 
ən çox burunaxması, qızdırma hallarına 
rast gəlinir. Lakin bu il əvvəlki illərə nis-
bətən virusların sayı çoxalıb. Çünki il-il-
dən ekologiyanın korlanması, qidalarda 
keyfiyyətin azalması, radiasiyaların art-
ması insanlarda immun sistemini zəiflə-
dir və nəticədə xəstəliklərin yaranmasına 
səbəb olur. Ancaq virusların bu dərəcə-
də artmasının səbəbi təkcə bunlar deyil. 
2019-cu ildə pandemiya yox idi, amma 
günə 2-3 pnevmoniya xəstəsi qeydə alı-
nırdı. Şəxsən mən özüm həmin vaxt on-
ları stasionara alırdım və xəstəxanaya ya-
tırırdım. O zaman bu çox sürətlə yayılırdı. 
Hətta mart ayına qədər hər gün yüksək 
hərarət və burunaxması ilə xəstəxana-
ya daxil olanlar var idi. Ondan sonra ki 
pandemiya başladı, qapanmalar oldu, xü-
susilə də məktəblər, bağçalar bağlandı, 
uşaqlarda virusun yayılması xeyli azaldı. 
İndi bu müəssisələr açıldığı zaman, təbii 
ki, yenidən uşaqlar arasında əlaqələr oldu 
və virusların mövsümi yayılması baş ver-
di. Digər tərəfdən də ilyarım müddətində 
evdə oturmuş uşaqların immun sistemi 
zəiflədiyi və o viruslara uyğunlaşmaq vər-
dişi pozulduğundan, xəstəliklərin sürətlə 
yayılmasına gətirib çıxardı”.

Koronavirus xofunun insanların fikrin-
dən çıxmadığını, onların psixoloji cəhət-
dən qorxu keçirdiklərini də vurğulayan 
həkim bildirib ki, əvvəllər də insanlarda 

Tədris Terapevtik Klinikanın 
müalicə işləri üzrə direktor müavini 
Fəridə Hacıyeva və həkim-rezident-
lərinin iştirakı ilə “osteogenesis 
imperfecta” (natamam osteogenez) 
mövzusunda seminar keçirilib.   

Seminarda çıxış edən klinikanın pe-
diatriya şöbəsinin həkim-rezidenti Rə-
fiqə Şükürlü xəstəlik və müalicə me-
todları haqqında ətraflı məlumat verib.

Həkim bildirib ki, “osteogenesis im-
perfecta” osteoporozun ən çox yayıl-
mış genetik səbəbi olub, birləşdirici 
toxumanın generilizə olunmuş xəstə-
liyidir. Bətndaxili dövrdə inkişaf edən 
letal formalardan başlayaraq, yetkin 
yaşlarda aşkarlanan yüngül formalara 
qədər mövcuddur: “Tip 1 kollagenin 
kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri 
nəticəsində baş verir. Tip 1 kollagen 
dəri və sümük ekstrasellular matrik-
sinin əsas komponentidir. Patologiya 
zamanı sümük matriksində defektiv 
tip 1 kollagen, çoxlu 3 və 4 tip kollagen 
olur. Sümük hüceyrələrində anormal 
osteoblast diferensiasiyası və sümüyü 
rezorbsiya edən osteoklastların aktiv-
liyinin artması qeyd olunur. Sümüklər 
yüngül zədədən qırılır. Ağır formalar-
da uşaqlar çoxsaylı sınıqlarla dünya-

Uşaqlar arasında yayılan virusun 
qarşısını necə almaq olar?

Tədris Terapevtik Klinikada 
növbəti seminar keçirilib

Həkim deyir ki, burunaxması və qızdırma ilə müşayiət olunan 
xəstəlik koronavirus deyil
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Res pub li ka Diaq nos ti ka Mər kə zin də 
“La pa ros ko pik cər ra hiy yə: im kan la rı 
və üs tün lük lə ri” möv zu sun da bey nəl-
xalq el mi-prak tik sim po zium ke çi ri lib. 
Res pub li ka Müali cə və Diaq nos ti ka 
Mər kə zi, Azər bay can En dos ko pik La-
pa ros ko pik Cər rah lar Cə miy yə ti və 
Tür ki yə nin üç tib bi dər nə yi nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə ke çi ri lən təd bir də bu sa hə də 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də tət biq 
olu nan müali cə me tod la rı, ye ni lik lər 

ba rə də mə lu mat ve ri lib.  
Təd bir də gi riş nit qi ilə Azər bay can 

En dos ko pik La pa ros ko pik Cər rah lar 
Cə miy yə ti nin rəh bə ri, pro fes sor Müs-
fiq Hə sə nov, Res pub li ka Diaq nos ti ka 
Mər kə zi nin baş hə ki mi Kö nül Xə li lo va, 
Tür ki yə nin En dos ko pik La pa ros ko pik 
Cər ra hi Dər nə yi nin baş qa nı, pro fes sor 
Ca vit Av cı çı xış edə rək sim po ziumun 
əhə miy yə tin dən da nı şıb lar.

Da ha son ra Tür ki yə nin En dos ko pik 

La pa ros ko pik Cər ra hi Dər nə yi nin qu-
ru cu su, pro fes sor Le vent Av tan, Trav-
ma və Acil Cər ra hi Dər nə yi nin rəh bə-
ri, pro fes sor Or xan Ali mog lu, Os to mi 
Cər ra hi Dər nə yi nin baş qa nı, pro fes sor 
Ömər Ala bas, İs tan bul Tibb Uni ver si-
te tin dən pro fes sor Ha kan Ya nar, ATU-
nun Ümu mi cər ra hiy yə ka fed ra sı nın 
mü di ri, pro fes sor El çin Ağa yev, ATU-
nun II Cər ra hiy yə ka fed ra sı nın mü di-
ri, pro fes sor Rauf Ağa yev və do sen ti 
Ra sim Cə fər li qa rın boş lu ğu üzv lə ri 
xəs tə lik lə ri nin müali cə sin də la pa ros-
ko pi ya nın üs tün lük lə ri haq qın da ma-
raq lı mə ru zə lər lə çı xış edib lər. 

Həm çi nin tə ci li cər ra hiy yə də la-
pa ros ko pi ya, qast roek to no mi ya da 
cər ra hi tex ni ki de tal lar, qa ra ci yər exi-
no kok ko zu nun diaq nos ti ka sı və müali-
cə sin də la pa ros ko pik əmə liy yat la rın 
xü su siy yət lə ri və di gər mə sə lə lər ba-
rə də mü tə xəs sis lə rin fik ri lə ri səs lən di-
ri lib. Son da mə ru zə çi lər on la ra ün van-
la nan sual la rı ca vab lan dı rıb lar.

2019- cu ildə Taleh Hüseynza-
dəyə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 
verilmiş şəhadətnamə itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

2021- ci ildə Ülvi Qubadza-
dəyə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 
verilmiş şəhadətnamə itdiyi üçün 
etibarsız sayılır. 

I müali cə-pro fi lak ti ka fa kül tə-
si nin III kurs, 11 9A8b qrup tə lə-
bə si Fərəc li Oruc Qi yas oğ lu nun  
tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar sız 
sa yı lır. 

II müali cə-pro fi lak ti ka fa kül tə-
si nin V kurs, 31 7İ4 qrup tə lə bə si  
Fe ras Jub ran Ali 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 
V kurs, 61 7A4 qrup tə lə bə si Mu ra-
do va Gül çin Or xan  qı zı nın  tə lə bə 
bi le ti it di yi üçün eti bar sız sa yı lır.  

I müali cə-pro fi lak ti ka fa kül tə-
si nin VI kurs, 165B  qrup tə lə bə si 
Beh bu dov Kə nan Teh ran  oğ lu-
nun mü vəf fə qiy yət ki tab ça sı it-
di yi üçün eti bar sız sa yı lır. 

I müali cə-pro fi lak ti ka fa kül tə-
si nin V kurs, 117K5 qrup tə lə bə-
si Mə hər rə mo va Bə növ şə İs lah 
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, 41 8İ1b  qrup tə lə bə si Mo-
ham mad Ali Ta he ri nin mü vəf fə-
qiy yət  ki tab ça sı it di yi üçün eti-
bar sız sa yı lır.  

I müali cə-pro fi lak ti ka fa kül-
tə si nin II kurs, 12 0A3b qrup tə-
lə bə si Mah mu do va Ley la Araz 
qı zı nın tə lə bə bi le ti it di yi üçün 
eti bar sız sa yı lır. 

I müali cə-pro fi lak ti ka fa kül tə-
si nin IV kurs, 11 8A1 3a qrup tə-
lə bə si Rə sul za də Ja lə Akif qı zı nın 
tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar sız 
sa yı lır. 

I müali cə-pro fi lak ti ka fa kül tə si-
nin III kurs, 11 9A 1a qrup tə lə bə-
si Əh mə dov Na dir Ni za mi oğ lu-
nun  tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti-
bar sız sa yı lır.

II müali cə-pro fi lak ti ka fa kül-
tə si nin VI kurs, 373C qrup tə-
lə bə si Xam mə do va İla hə Vü qar  
qı zı nın mü vəf fə qiy yət  ki tab ça sı  
it di yi üçün eti bar sız sa yı lır. 

Stomatologiya  fakültəsinin 
III kurs, 419A2b qrup tələbəsi 
Məhərrəmzadə Nərmin Yalçın 
qızının tələbə bileti  itdiyi üçün 
etibarsız sayılır. 

İn san ana to mi ya sı və tib bi ter mi no lo gi ya ka-
fed ra sı nın əmək daş la rı ka fed ra nın do sen ti Mi sir 
Bay ra mo va oğ lu 

Rə şi din 
vaxt sız və fa tın dan kə dər lən dik lə ri ni bil di rir və  

də rin hüzn lə baş sağ lı ğı ve rir lər.

Qi da lan ma və tib bi eko lo gi ya ka fed ra sı nın əmək-
daş la rı  ka fed ra nın təd ris his sə mü di ri Ava xa nım 
Və li bə yo va ya nə nə si  

Per jen Ma qa me do va nın 
və fa tın dan kə dər lən dik lə ri ni bil di rir və  də rin 

hüzn lə baş sağ lı ğı ve rir lər. 

II uşaq xəs tə lik lə ri ka fed ra sı nın əmək daş la rı ka fed-
ra nın as sis ten ti Ay sel Sü ley man lı ya nə nə si

Gö zəl xa nı mın
və fa tın dan kə dər lən dik lə ri ni bil di rir və də rin 

hüzn lə baş sağ lı ğı ve rir lər. 

Anes te ziolo gi ya və reani ma to lo gi ya ka fed ra sı nın 
əmək daş la rı ka fed ra nın as sis ten ti İra də Məm məd-
ya ro va ya qay na ta sı, do sent

Sa bir Əmi rə li ye vin 
və fa tın dan kə dər lən dik lə ri ni bil di rir və də rin 

hüzn lə baş sağ lı ğı ve rir lər.

 Allah rəh mət elə sin!

Baş redaktorBaş redaktor Müəlliflərlə redaksiyanın mövqeyi Müəlliflərlə redaksiyanın mövqeyi 
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Etibarsız say ılır

Azərbaycan Könüllü Həkimlər 
Assosiasiyasının (AKHA) təşki-
latçılığı və Tibbi Ərazi Bölmələ-
rini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) 
dəstəyi ilə təşkil olunan “Azərbay-
can regionlarında şəhid ailələri və 
qazilərin sağlamlığı” adlı layihə 
çərçivəsində növbəti tibbi aksiya 
fevralın 19-da Saatlı Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasında keçirilib.

Aksiya çərçivəsində 20 ixtisas üzrə 35 
könüllü həkim Saatlı, Sabirabad və İmişli 
rayonlarında yaşayan şəhid ailələrinin 
üzvlərini, qaziləri müayinə və müalicə 
ediblər. Paytaxtın müxtəlif dövlət və 
özəl xəstəxanalarında çalışan kardio-
loq, onkoloq, radioloq, terapevt, pediatr, 
nevroloq, uroloq və digər ixtisaslar üzrə 
həkimlərin müayinəsindən 200-də çox 
şəxs keçib, zəruri dərman preparatı ilə 
təmin olunublar.

Xəstəlik aşkarlanmış vətəndaşların 
tam müayinədən keçməsi, zərurət ya-
ranan cərrahi əməliyyatların isə növbəti 
aksiyalarda icra edilməsi planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, aksiyanın təşkilinə 
AKHA Tələbə Təşkilatının könüllüləri də 
lazımi dəstək verib. Aksiyada, həmçinin 
Azərbaycan Tibb Universitetinin müəl-
lim-tələbələri də yaxından iştirak edb. 
Belə ki, universitetimizin II Müalicə-pro-
filaktika fakültəsinin dekan müavini Arzu 
Bəydəmirova və onun rəhbərliyi ilə fa-
kültənin 4-cü, 5-ci, 6-cı kurs tələbələri 
- Mələkxanım Əliyeva, Aysel Səfərli, 
Musa Süleymanov, Nərmin Əhmədo-
va, Lamiyə Ələsrəfli, Kəmalə Əsədova, 
Rüfət Heydərov, Aygün Məmmədova, 
Fəridə Şahbazzadə, o cümlədən profes-
sor Elçin Ağayev, dosentlərdən Elman 
Tağıyev, Azadə Rəhimova, Fəxriyyə 
Məmmədova, Aslan Məmmədov əllə-
rindən gələni əsirgəməyiblər. Müayinə 
olunanlar həkim və tələbələrimizin isti 
münasibətindən və tibbi xidmətin sə-
viyyəsindən razı qalıblar.

Onu da bildirək ki, regionlarda aksi-
yanın ardıcıl olaraq keçiriməsi nəzərdə 
tutulur.

Həkim və tələbələrimiz bu dəfə Saatlıda 
şəhid ailələri və qazilərin xidmətində

Laparoskopik cərrahiyyə ilə bağlı 
beynəlxalq simpozium təşkil olunub

Əc za çı lıq elm lə ri dok to-
ru, pro fes sor İs ra fil Sol tan 
oğ lu Möv sü mov 12 fev ral 
2022-ci il ta ri xin də, öm-
rü nün 83-cü ilin də və fat 
edib.   

İ.Mövsümov 1939-cu il iyulun 7-də 
Bərdə rayonunda anadan olub. O, 
1964-cü ildə Nəriman Nərimanov 
adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun 
Əczaçılıq fakültəsini bitirib, 1972-ci 
ilə qədər praktik əczaçılıq sahəsin-
də çalışıb, 1972-ci ildə institutun 
Əczaçılıq kimyası kafedrasında as-
piranturaya daxil olub və 1979-cu 
ildə dissertasiyasını yekunlaşdıra-
raq əczaçılıq üzrə fəlsəfə doktoru 
elmi dərəcəsinə layiq görülüb. İsrafil 
Mövsümov 1976-cı ildən 1981-ci ilə 
qədər əczaçılıq kimyası kafedrasın-
da baş laborant, 1981-1984-cü illər 
ərzində assistent, 1984-cü ildən 
1992-ci ilə qədər dosent vəzifələ-
rində çalışıb. O, 1993-cü ildə Mos-
kvada doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə edərək əczaçılıq elmləri 
doktoru elmi dərəcəsinə layiq görü-
lüb. 1996-cı ildən kafedrada profes-
sor vəzifəsində çalışıb. 

İsraf il Mövsümov kafedrada 
aparılan tədris, metodiki və elmi 
tədqiqat işlərində yaxından iştirak 
edib, Əczaçılıq kimyası kafedrasın-
da tədris olunan fənlərin həm prak-
tiki məşğələlərini, həm də mühazirə 
dərslərini aparıb. Bundan başqa, əc-
zaçı magistr kadrların hazırlığında 
yaxından iştirak edib. 

O, bir neçə metodik göstərişin 
müəllifi və həmmüəllifi, eləcə də 
2015-ci və 2016-cı illərdə çap olun-
muş “Əczaçılıq kimyası. Test tapşı-
rıqları” adlı 2 hissədən ibarət dərs 

vəsaitinin həmmüəllifidir. İsrafil Möv-
sümovun 110-dan çox dərc olunmuş 
işi, 25 patenti var. Elmi işlərinin nəti-
cələri dünyanın müxtəlif ölkələrində 
yüksək impakt faktora malik, bey-
nəlxalq bazalara daxil olan jurnal-
larda, eləcə də yerli jurnallarda çap 
edilib. Onun elmi məsləhətçiliyi ilə 
1 doktorluq dissertasiya işi müdafiə 
olunub, 1 dissertasiya işi də müda-
fiəyə hazırlanır.

İsrafil müəllim fakültənin və uni-
versitetin ictimai həyatında yaxın-
dan iştirak edib. Belə ki, o, uzun 
illər ərzində fakültə TEC-in rəhbəri 
kimi fəaliyyət göstərib, əczaçılıq 
ixtisasında fəlsəfə doktorluğu üzrə 
ixtisaslaşdırılmış birdəfəlik müdafiə 
şurasının, eləcə də magistr disser-
tasiyaları üzrə müdafiə şurasının, 
Yekun Dövlət Attestasiya Komissi-
yasının və Fakültə Elmi Şurasının 
üzvü olub. 

İstedadlı alim, ziyalı və qayğıkeş 
müəllim olan İsrafil Mövsümovun 
əziz xatirəsi onu tanıyanların qəl-
bində daim yaşayacaq.

ATU-nun Əczaçılıq fakültəsi, 
Əczaçılıq kimyası kafedrası

Şəhidlərimizin xatirəsi anıldıq-
dan sonra “Təbib” idman klubunun 
sədri Qələndər Aslanov tədbiri aça-
raq turnir iştirakçılarına Xocalıda 
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 
soyqırımı haqqında ətraflı məlumat 
verib. 44 günlük Vətən müharibə-
sində ATU məzunlarının, o cümlə-
dən idmançılarımızın böyük rəşadət 
göstərdiklərini də xatırladan klubun 
sədri yarışa qatılan gənclərə uğurlar 
arzulayıb və güclülərin qalib gələcə-
yinə əminliyini vurğulayıb.

Bakı şəhər Gənclər və İdman Baş 
İdarəsinin baş məsləhətçisi Cəlil Əli-
zadə də açılış mərasimində çıxış 
edərək bildirib ki, bu cür idman ya-
rışları gənclərdə özünəgüvən hissini 
daha da gücləndirir. O, bu turnirdə 
əcnəbi vətəndaşların sayca daha 
çox olduğunu söyləyərək, ölkəmizdə 

badmintonun hələ də populyarlaş-
madığını, amma gələcəkdə idma-
nın bu növünə marağın artacağına 
inandığını deyib.

Bundan sonra dövlət himnimiz 
səsləndirilib və həm qızlar, həm 
də oğlanlar arasında fərdi yarışlara 
start verilib.

Yarışın sonunda qaliblər elan olu-
nub. Qızlar arasında Gilsha Sharme-
la 1-ci, Amulya Raj 2-ci, Ülkər Məm-
mədova 3-cü, oğlanlar arasında isə 
Noman Arshad 1-ci, Alvin Sayl 2-ci 
və Thomas Tose 3-cü yerə layiq gö-
rülüb. Qaliblər diplom və medallarla 
təltif ediliblər.

Faciənin 30-cu ildönümünə həsr 
olunmuş daha bir idman yarışı fev-
ralın 26-da “Təbib” idman klubunun 
təşkilatçılığı ilə keçirilib. 

Tələbələr arasında şahmat yarışı-
na 14 oğlan və 7 qız qatılıb. 6 turun 
nəticəsinə görə qaliblər müəyyən 
olunub. Oğlanlar arasında Vüsal 
Həsənzadə 1-ci, İslam Xuduyev 
2-ci, Elvin Namazlı 3-cü, qızlar ara-
sında isə Fatimə Məmmədova 1-ci, 
Nuranə Rəhimli 2-ci və Şəbnəm 
Cavadlı 3-cü yerə layiq görülüblər. 

Xocalı soyqırımının ildönümünə 
həsr olunmuş turnirlər

Professor İsrafil Mövsümov vəfat edib Professor İsrafil Mövsümov vəfat edib 

Xocalı soyqırımının ildö-
nümü ilə bağlı Bakı şəhər 
Gənclər və İdman Baş İdarə-
sinin təşkilatçılığı ilə ATU-
nun İdman Kompleksində 
badminton üzrə turnir keçi-
rilib.


