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Azərbaycanda orqan transplantasiyasının ta-
rixinə həsr olunmuş “A Brief History of Organ and 
Tissue Transplantation in Azerbaijan” adlı məqalə 
nüfuzlu elmi jurnalda dərc edilib.    

Məqalənin müəllifləri Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin I cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri, 
AMEA-nın müxbir üzvü Nuru Bayramov və dr. Fərəh 
Qəhrəmanovadır.

Məqalədə ölkəmizdə transplantasiya haqda qa-
nunvericilik, böyrək, qaraciyər, sümük iliyi, süni ürək, 
kök hüceyrələr və buynuz qişanın transplantasiyası 
tarixi və inkişaf dinamikası, tədrisi, bu sahə üzrə apa-
rılan elmi tədqiqatlardan bəhs olunur. Beləcə də, bu 
sahədə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər və xəstəxa-
nalar barədə məlumatlar təqdim olunub, perspektiv 
istiqamətlər qeyd edilib.

“Rezident həyatı yaşa” layihəsi-
nin iştirakçıları universitetimizin 
rektoru, professor Gəray Gəraybəy-
li ilə görüşüblər. Görüşdə müalicə 
ixtisası üzrə təhsil alan III, IV və 
V kursdan olan 184 tələbə iştirak 
edib.  
Professor Gəray Gəraybəyli tə

ləbələrin nəzəri biliklərlə yanaşı,
praktikbacarıqlarınında inkişafet
dirilməsininvacibliyinivurğulayaraq,
universitetdəbu istiqamətdəciddi
işləraparıldığınıbildirib: “Bildiyiniz
kimi,ATUdatələbələrimizinpraktik
bacarıqlarınıgenişləndirməsiüçün
treninqmərkəzlərimövcuddur.Bu
nunlayanaşı,onlardigəralimək
təblərinnəzdindəkisimulyasiyamər
kəzlərindədəpraktikakeçəcəklər.
HəmçininÜSTləbirgə6cıkurstə
ləbələrimizüçünŞamaxıdamaraqlı
praktikaproqramları təşkil olunur.
Birsözlə,tələbələrimizinpraktikvər
dişlərinintəkmilləşdirilməsiüçünbir
çoxaddımlaratırıqki,onlarreziden
turapilləsindəəminlikləseçdikləri
ixtisasayiyələnəbilsinlər”.
ATUnunImüalicəprofilaktikafa

kültəsinindekanı,dosentElşadNov
ruzovlayihəninməqsədlərivətəfər
rüatlarıhaqqındaməlumatıbölüşüb.
Qeydedibki,314fevraltarixlərində
keçirilənlayihəçərçivəsində9böyük
bazaişgörülüb.Layihəninməqsədi
tələbələrinmənimsəmək istədikləri
ixtisashaqqındaöncədən təəssü
ratlarınınyaranmasınanailolmaqdır.
E.Novruzovtələbələrinbucürtəşəb
büslərdəaktiviştirakınıdəstəkdiklə
rini, təşəbbüsündavamlıolacağına
inandığınıdabildirib.
Qeydedəkki,“Rezidenthəyatıya

şa”layihəsininhəyatakeçirilməsində
ATUnunTədrisCərrahiyyə,Tədris
Terapevtik klinikaları, Onkologiya
klinikası,AkademikM.A.Topçuba
şovadınaElmiCərrahiyyəMərkəzi,
2saylıPsixiatrikklinikixəstəxana,
Respublika DəriZöhrəvi Dispan
seri, Modern Hospital, Akademik
M.Ə.MirqasımovadınaRespublika
KlinikiXəstəxanası,Fərəcovadına
ElmiTədqiqatPediatriyaİnstitutuki
mibazalariştirakedib.
Sondagörüşiştirakçılarılayihəilə

bağlıhazırlanmışvideoçarxıizləyib
lər.

Günel ASLANOVA

“Rezident həyatı 
yaşa” layihəsinin 
iştirakçıları 
rektorla görüşüb

II müalicə-profilaktika fa-
kültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyə-
tinin iclası keçirilib. İclasın əsas 
mövzusu keçiriləcək konfrans-
ların təşkili, elmi işlərin müza-
kirəsi və təşkilati heyətin fikir 
mübadiləsi olub. 
İclasda, həmçinin kafedra

lardaaparılan işlər haqqında
fikirlərsəsləndirilib,elmiişlərin
önəmivəmahiyyətimüzakirə
olunub. Konfransda II müa
licəprofilaktika fakültəsinin
dekanı İsrailMəhərrəmbəyli,

TələbəElmiCəmiyyətininelmi
rəhbəriAqilƏliyev,cəmiyyətin
sədriEyyubMiriyev, təşkilati
heyətinüzvləriAsyaMəmməd
li,YusufXəlil,AytacƏzizova,
Könül İsmayılov,RahilSəmə
dov, Mehriban Səfərəliyeva,
Şəbnəm Kərimzadə, Osman
Abbasov,GülgünMəmmədli,
MisirQuluzadəvəRənaCab
barlıiştirakediblər.
Yeri gəlmişkən, terapev

tik və pediatrik propedevtika
kafedrasında daTələbəElmi

Cəmiyyətinin konfransı keçi
rilib.Konfransdaprofessorvə
müəllimheyəti,tələbələriştirak
ediblər.Elmi işlərinmövzuları
propedevtikafənninəuyğunşə
kildəplanlaşdırılaraqqruplaş
dırılıbvəməruzələredilib.El
mitədqiqatişinəcəlbedilən12
tələbədən9nəfərinməruzələri
dinlənilib.Müəllimvətələbələ
rinqiymətləndirməsinəəsasən,
3tələbəninelmitədqiqatişifa
kültəTECinkonfransınatöv
siyəolunub.

Dahasonramünsiflərheyəti
ninvətələbələrinqiymətləndir
məsinəgörəyüksəkyerləritu
tan6tələbəyəİ.İsayevin“Uşaq
xəstəliklərininpropedevtikası”
dərsliyitəqdimedilib.
Konfransayekunvurankafed

ramüdiri,əməkdarelmxadimi,
professor İbrahimİsayevmə
ruzələrləçıxışedəntələbələrə
və onların elmi rəhbərlərinə
təşəkkürünübildirərək,dahada
fəalvəməsuliyyətləçalışmağın
əhəmiyyətinivurğulayıb.

Tələbə Elmi cəmiyyətlərinin konfransları keçirilib 
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Azərbaycan Tibb Univer-
sitetində (ATU) Təbriz Tibb 
Elmləri Universitet inin 
(TTEU) İnnovasiya Mərkə-
zindən gəlmiş qonaqlarla 
görüş keçirilib. Görüşdə hər 
iki təhsil müəssisəsi ara-
sında qarşılıqlı əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə olunub. 
ATUnunrektoru,professorGə

rayGəraybəyliTTEUiləuniversi
tetimizarasındakımövcudsaziş
əsasındahəyatakeçirilənuğurlu
fəaliyyətdəndanışıb.Bildiribki,
artıqbirneçəildir,ikiuniversitet
aktiv şəkildəəməkdaşlıqedir,
həmtələbələr,həmdəakademik
heyətüzvləriarasındamübadilə
aparılır.Rektoruniversitetlərara
sındaanlaşmamemorandumuna
əlavəolaraq,innovasiyavəelmi
tədqiqatlarınbirgəaparılmasına
dairyenisənədinhazırlandığını,

busənədinəməkdaşlıqdayeni
imkanlaryaradacağınaəminol
duğunuqeydedib.
TTEUİnnovasiyaMərkəzinin

direktoru,professorSoodabeh
Davaranhazırlananyenisənə
dinikiuniversitetarasındaelmi
əlaqələringücləndirilməsibaxı
mındanmühüməhəmiyyətkəsb
etdiyinivurğulayıb.Müasirdünya
datəhsilininkişafınınyenitexno
logiyalar,yeniməhsullaristehsalı
iləyanaşıgetdiyiniqeydedənqo
naqbildiribki,pandemiyadöv
ründətibbsahəsindəinnovativ
yeniliklərinönəmibirdahaortaya
çıxıb.İkiuniversitetarasındayeni
əməkdaşlıqnanotexnologiyalar,
əczaçılıqsahəsindədəbirgəelmi
tədqiqatlarınaparılmasınaimkan
verəcək.
Sonratərəflərarasındaqarşı

lıqlıəlaqələringücləndirilməsi,

müştərəkelmi araşdır
malarınaparılması,ortaq
tədbirlərintəşkilivədigər
məsələlərləbağlımüza
kirələraparılıb.
GörüşdəTTEUİnnova

siyaMərkəzininelmiişçi
sidr.AzizEftikhiari,ATU
nunbeynəlxalqəlaqələr
üzrəprorektoru,dosent
Orxanİsayev,elmi işlər
üzrə prorektor, dosent
RaufBəylərov,ATUnun
əczaçılıq texnologiyası
vəidarəçiliyikafedrasınınmüdi
ri,professorMəhbubəVəliyeva,
beynəlxalqəlaqələr şöbəsinin
müdiri,dosentMüşfiqOrucov,
əczaçılıq fakültəsinin dekanı
FərəhMədətli,mətbuatxidməti
ninrəhbəriGünelAslanova,Bakı
DövlətUniversitetininbiofizika
vəbiokimyakafedrasınınmüdiri,

professorRövşənXəlilov,“Biyan
Products”MMCnindirektoruSe
vincİsmayılovaiştirakedirdilər.
Qeydedəkki, ikigündavam

edən səfər zamanı qonaqlar
ATUnunklinikaları,müxtəlifka
fedralarıilətanışolub,əczaçılıq
fakültəsinivəlaboratoriyalarızi
yarətediblər.

İnnovasiya və elmi tədqiqatların birgə aparılmasına dair yeni 
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Elmi toplantıda ATU-nun I cərrahi xəstə-
liklər kafedrasının assistenti t.ü.f.d. Azər 
Hümbətov “Tiroid düyünlərinin dəyərlən-
dirilməsində elastoqrafiyanın rolu” möv-
zusunda fikirlərini bölüşüb. O, həmçinin 
apardığı tədqiqatların nəticələrinə dair 
4 poster çıxışını da təqdim edib. A.Hüm-
bətovun tiroidektomiya əməliyyatı ağır-
laşmaları; hipokalsemiyanın səbəbləri, 
Azərbaycanın endemik və qeyri-endemik 
bölgələrində tiroid düyünlərinin malıqn 
riski və s. mövzusunda məruzəsi həmkarla-
rı tərəfindən maraqla qarşılanıb. Professor 
Novruz Hacıyev də konqresdə təqdimatla 
çıxış edib. Konqres dörd gün davam edib.

Bu günlərdə Türkiyənin Antalya vilayə-
tində 22-ci Beynəlxalq Cərrahiyyə Konq-
resi baş tutub. Dünyanın müxtəlif ölkələ-
rindən olan mütəxəssislərin qatıldığı 
tədbirdə Azərbaycan Tibb Universitetinin 
(ATU) əməkdaşları da iştirak ediblər. 

Cərrahiyyənin bütün sahələrini əhatə 
edən konqresdə endokrinoloji, bariatrik, 
təcili cərrahiyyə, yırtıq cərrahiyyəsi, abdo-
minal və torakal cərrahiyyə mövzusunda 
elmi təqdimatlar keçirilib. ATU-nun ümumi 
cərrahlıq kafedrasının professoru Novruz 
Hacıyev 15-dən çox azərbaycanlı cərrah-
dan ibarət nümayəndə heyəti adından 
konqresdə çıxış edib. 

Həkimlərimiz 22-ci Beynəlxalq 
Cərrahiyyə Konqresində çıxış ediblər

Orqan transplantasiyası 
haqda məqalə nüfuzlu 
jurnalda dərc olunub
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Konf ran sı açan ATU-nun Uşaq 
sto ma to lo gi ya sı ka fed ra sı nın mü-
di ri, əmək dar elm xa di mi, pro fes sor 
Rə na Əli ye va qeyd edib ki, öl kə miz 
müs tə qil lik əl də et dik dən son ra 
bir çox təş ki lat lar ya ra nıb. Bun lar-
dan bi ri də Azər bay can Sto ma to lo ji 
As so siasi ya sı dır: “As so siasi ya mız 
1997-ci il də tə sis olu nub və ya-
ran dı ğı gün dən baş la ya raq, bey-
nəl xalq aləm də nü fuz dairə si ni 
ge niş lən di rib. Təş ki la tı mız ar tıq 
1998-ci il dən eti ba rən bey nəl xalq 
sto ma to lo ji fo rum lar da ak tiv iş ti-
rak edə rək, res pub li ka mız da da 
sto ma to lo gi ya nın müx tə lif sa hə-
lə ri nə həsr olun muş bey nəl xalq 
konf rans və sim po zium lar təş kil 
edib. Əsas məq səd lə ri miz dən bi ri 
on dan iba rət idi ki, ASA hər za man 
dün ya sto ma to lo gi ya sı na in teq ra-
si ya olun maq üçün ad dım lar at sın. 
Çün ki dün ya da kı sto ma to lo ji ye ni-
lik lə ri, tex no lo gi ya la rı əl də et mək, 
bu sa hə də ki prak ti ka nı ge niş lən-
dir mək öl kə sto ma to lo gi ya sı na 
müasir lik gə tir mə yə im kan ve rir. 
1998-ci il də İs pa ni ya nın Bar se lo na 

şə hə rin də ASA uk ray na lı həm kar-
la rı mız ın yaratdığı assosiasiya ilə 
bə ra bər Bey nəl xalq Sto ma to loq lar 
Fe de ra si ya sı na (FDİ) daimi üzv se çi-
lən dən son ra biz bu məq sə di mi zə 
nail ol mu şuq”. 

ASA-nın fəaliy yət is ti qa mət lə rin-
dən söh bət açan R.Əli ye va bil di rib 
ki, ilk is ti qa mət bey nəl xalq fəaliy-
yət lə bağ lı dır: “Qeyd et di yim ki mi, 
FDİ-də fəaliy yə ti ni uğur la da vam 
et di rən ASA 2005-ci ilin nə ti cə lə-
ri nə gö rə bey nəl xalq təş ki la tın in-

ki şaf fon du nun do nor la rın dan bi ri 
ki mi ta ri xə dü şüb. Həm çi nin ASA 
Azər bay can da bey nəl xalq sto ma-
to lo gi ya nın ak tual prob lem lə ri nə 
həsr olun muş konf rans lar ke çi rib. 
Bu nun la ya na şı, ASA-nın nü ma yən-
də lə ri hər il FDİ tə rə fin dən təş kil 

edi lən bü tün konq res lər də ya xın-
dan iş ti rak edib lər.

İkin ci  is ti qa mə ti miz  isə  öl kə da-
xi li  fəaliy yə ti mi zin tə mə li ni təş kil 
edir. Be lə ki, ASA Azər bay ca nın 
pay tax tı ilə ya na şı, böl gə lər də də 
müx tə lif la yi hə lər hə ya ta ke çi rib. 
Ar tıq ənə nə ha lı nı alan bu iş lər də 
hə kim lər üçün maarif lən di ri ci ak-
si ya lar təş kil olu nub. ASA-nın işi nin 
əhə miy yət li mər hə lə lə rin dən bi ri 
də as so siasi ya mı zın döv ri mət buat 
or qa nı nın ya ra dıl ma sı dır. “Qaf qa zın 

Sto ma to lo ji Ye ni lik lə ri” ad lı dər gi-
miz apar dı ğı mız iş lə rin he sa bat la-
rı nı, qar şı da da ya nan məq səd və 
mə ram la rı mı zı oxu cu la rın diq qə ti-
nə çat dı rır. Dər gi nin re dak si ya he-
yə ti nə MDB-nin və di gər xa ri ci öl-
kə lə rin gör kəm li alim lə ri da xil dir”.

Da ha son ra konf rans da çı xış edən 
as sis tent Ley la Mu sa ye va, do sent-
lər Ru mi yə Ab ba so va və Gül şən 
Zey na lo va nə zə rə çat dı rıb lar ki, 
ASA yal nız sto ma to lo ji xəs tə lik-
lər lə bağ lı de yil, di gər sa hə lər üz-
rə də fəaliy yət proq ram la rı təş kil 
et mək də dir. Be lə ki, 1999-cu il dən 
baş la ya raq, bu as so siasi ya şə kər li 
diabet xəs tə si olan uşaq lar üçün 
ağız boş lu ğu nu sağ lam laş dır maq 
is ti qa mə tin də proq ram hə ya ta ke-
çi rir. ASA-nın üzv lə ri en dok ri no lo ji 
dis pan ser nəz din də diabet li uşaq-
lar da ağız boş lu ğu nun gi gi ye na sı nı 
yax şı laş dır maq məq sə di ilə dərs lər 
ke çir. On lar qeyd edib lər ki, uşaq 
yaş la rın da sto ma to lo ji xəs tə lik lə rin 
azal dıl ma sı nın va hid və tə sir li va si-
tə si həm də pro fi lak tik proq ram lar-
dır. Bu nun la əla qə dar ola raq, as so-
siasi ya ta nın mış mü va fiq şir kət lər lə 

Azər bay can da mək təb-təh sil proq-
ra mı nı real laş dı rıb. Bu proq ram 
ağız boş lu ğu gi gi ye na sı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı na xid mət edir. Qar şı da 
du ran plan lar dan da da nı şan na-
tiq lər de yib lər ki, ASA-nın öl kə də 
ke çir di yi el mi-prak tik konf rans lar 
nə ti cə sin də hə kim-sto ma to loq la-
rın bi lik, ix ti sas sə viy yə lə ri ar tı rı lır, 
bu ra da apa rı lan fi kir mü ba di lə lə ri 
isə ümu mi işi da ha uğur lu şə kil də 
qur ma ğa kö mək edir.

Konf rans da ATU-nun bey nəl xalq 
əla qə lər üz rə pro rek to ru, do sent 
Or xan İsa yev, Təd ris Sto ma to lo ji 
Kli ni ka nın di rek to ru, t.ü.f.d. Ma hir 
Sə fə rov, Sto ma to lo gi ya fa kül tə si-
nin de ka nı, do sent Səid Əh mə dov, 
elə cə də bu sa həy lə bağ lı ka fed ra-
la rın rəh bər lə ri və ta nın mış mü tə-
xəs sis lər iş ti rak edir di lər.

MƏNSUR

Nəsimi rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının 1-ci müavini Gülarə 
Verdiyeva tədbiri açaraq, ilk 
növbədə anım mərasiminin keçir-
ilməsinə şərait yaratdığına görə, 
rektor, professor Gəray Gəray-
bəyli başda olmaqla ATU-nun 
rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib. 
O, milli yaddaşımızı təzələmə-
yin vacibliyinə toxunaraq qeyd 
edib ki, indi zaman başqadır. 
Sosial şəbəkələrdə ölkəmizin 
tarixi o qədər dolğunluğu ilə əks 
olunub ki, istənilən məlumatı 
asanlıqla əldə edə bilirik: “Mart 
soyqırımı azərbaycanlıların başına 
gətirilən ən böyük faciələrdən 
biridir desək, yanılmarıq. 1918-ci 
ilin mart, aprel aylarında erməni 
vandallarının öz himayədarlarının 
köməyi ilə azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri bu vəhşiliklər heç vaxt 
tariximizdən və yaddaşımızdan 
silinməyəcək. Çünki bizim bu 

tarixi unutmağa və unutdurmağa 
haqqımız yoxdur. Bakıda, eləcə də 
Şamaxı, Quba, Qarabağ, Naxçıvan, 
Zəngəzur və digər bölgələrdə 
törədilən qırğınlar, qanlı hadisələr 
zamanı ermənilər bir neçə gün 
ərzində minlərlə soydaşımızı 
vəhşicəsinə qətlə yetirib, qoca, 
qadın və uşaqlara belə aman 
verməyiblər”.

Erməni vəhşiliyinin dünyaya 
təqdim olunması istiqamətin-
də ardıcıl və məqsədyönlü işlər 
görüldüyünü xatırladan G.Verdi-
yeva dövlət başçısı İlham Əliyevin 
“Quba şəhərində Soyqırımı 
Memorial Kompleksinin yaradıl-
ması haqqında” 30 dekabr 2009-cu 
il tarixli sərəncamını bu istiqa-
mətdə atılan mühüm addım kimi 
dəyərləndirib.

Millət vəkili Məlahət İbrahimqızı 
da 31 Mart – Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günü ilə bağlı fikirlərini 

tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. 
Bildirib ki, faşist ideologiyası ilə 
zəhərlənən erməni vandallarının 
Azərbaycana, eləcə də qardaş 
Türkiyəyə qarşı düşmənçiliyinin 
tarixi 300 ildən çoxdur. Bu əsassız 
düşmənçilikdən imperialist 
qüvvələrin də zaman-zaman 

yararlandığını diqqətə çatdıran 
millət vəkili qeyd edib ki, 31 Mart 
soyqırımı öz amansızlığına və 
miqyasına görə təkcə Azərbaycan 
tarixində deyil, bəşər tarixində də 
ən qanlı faciələrdən biridir.

M.İbrahimqızı ermənilərin iki 
əsrdir azərbaycanlılara qarşı 
həyata keçirdikləri soyqırımı və 
deportasiya siyasətinə yalnız ulu 
öndər Heydər Əliyevin hakim-
iyyəti dövründə hüquqi-siyasi 
qiymət verildiyini, bu gün isə 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə erməni təcavüzünün və van-
dalizminin nəticələrinin aradan 
qaldırılması, erməni vəhşiliyinin 
dünyaya təqdim olunması istiqa-
mətində ardıcıl və məqsədyönlü 
işlər görüldüyünü vurğulayıb.

Müzəffər Ali Baş Komandanın 
rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun 
Vətən müharibəsindəki şanlı 
zəfərindən də söhbət açan millət 

vəkili gələcəyimiz olan gənclərin 
hər zaman vətənpərvər və qurucu 
ruhda yetişməsindən qürur duy-
duğunu deyib. Eyni zamanda müa-
sir informasiya texnologiyalarının 
imkanlarından istifadə edərək 
əsl həqiqətləri beynəlxalq aləmə 
çatdırmaq baxımından Azərbay-
can gənclərinin üzərinə mühüm 
vəzifələr düşdüyünü bildirib. 

Çıxışlarını sual-cavab formatında 
quran Azərbaycan Tibb Universite-
tinin tələbələri Cavid Mustafazadə 
və Fidan Həsənli, Azərbaycan 
Dillər Universitetinin tələbələri 
Nicat Əliyev və Günel Dadaşova, 
eləcə də musiqi kollecinin tələbə-
si Əsmər Eyvazova son yüz ildən 
artıq müddətdə Azərbaycan tarix-
ində baş vermiş faciəli hadisələrin 
xalqın yaddaşında silinməz izlər 
buraxdığını söyləyərək, gən-
clərimizi belə taleyüklü məsələləri 
daim diqqətdə saxlamağa, soy-
qırımı həqiqətlərinin beynəlxalq 
ictimaiyyətə çatdırılmasında fəal 
olmağa çağırıblar.

Anım tədbirində ATU-nun 
tərbiyə işləri üzrə prorektoru, 
dosent Zülfüqar Musabəyov və 
YAP-ın Nəsimi rayon təşkilatının 
sədri Azər Süleymanov da iştirak 
ediblər. 

Xatırladaq ki, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci 
il tarixli fərmanından sonra hər il 
mart ayının 31-i Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günü kimi qeyd olunur.

Arif MƏMMƏDLİ

31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü qeyd edilib
Tədbirdə vurğulanıb ki, bu, amansızlığına və miqyasına görə bəşər tarixində ən qanlı faciələrdən Tədbirdə vurğulanıb ki, bu, amansızlığına və miqyasına görə bəşər tarixində ən qanlı faciələrdən biridirbiridir

Profilaktik proqramlar stomatoloji 
xəstəliklərin azalmasına xidmət edir
Martın 16-da Azərbaycan 

Tibb Universitetində 20 
mart - Ümumdünya Ağız 
Boşluğunun Sağlamlığı 
Gününə həsr edilmiş el-
mi-praktik konfrans keçirilib.

Nəsimi rayon İcra Haki-
miyyətinin və Azərbaycan 
Tibb Universitetinin birgə 
təşkilatçılığı ilə 31 Mart 
- Azərbaycanlıların soyqı-
rımının 104-cü ildönü-
münə həsr olunmuş anım 
tədbiri keçirilib. Tədbirin 
əvvəlində Azərbaycanın 
müstəqilliyi, ərazi bütöv-
lüyü və suverenliyi uğrun-
da canlarından keçərək 
şəhidlik zirvəsinə ucalmış 
qəhrəman oğul və qızları-
mızın, eləcə də soyqırımı 
qurbanlarının əziz xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib.

Ümumdünya Ağız Boşluğunun Sağlamlığı Gününə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans keçirilib
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1982ci ildəÜSTvəBeynəlxalq
VərəmvəAğciyərXəstəlikləri ilə
Mübarizəİttifaqıvərəmintörədicisi
olanKoxçöplərininaşkaredilmə
sinin100illiyimünasibətiləhəmin
günütəsisediblər.
Vərəmhavadamcıyoluiləyayı

lanxəstəlikdir.İnsanorqanizminə
tənəfüsyolları,qida,dərivasitəsi
vəsairyollarladaxilolur.Onutörə
dənmikroblaruzunmüddətyaşaya
və68ayaqədərmüxtəlifəşyaların
üzərindəqalabilir.
Vərəmləmübarizəgünününsim

volusağlamnəfəsəlamətiolanağ
çobanyastığıdır.Xəstəlikləmübari
zəonunrəsmənelanedildiyivaxt
dandahaəvvəlbaşlanıb.XIXəsrin
sonlarıXXəsrinəvvəllərindəilk

dəfəCenevrədəəllərindəağçoban
yastığıtutmuşgəncoğlanvəqızlar
küçəyəçıxaraqvərəmlixəstələrin
müalicəsiüçünianətoplayıblar.
ÜSTünməlumatınagörə,hərgün

vərəmxəstəliyindəndünyada4500
nəfərhəyatınıitirir,30minnəfərdə
isəxəstəliyəyoluxmabaşverir.
Mövzu iləbağlı danışanAzər

baycanTibbUniversitetininAğci
yərxəstəliklərikafedrasınınmüdiri,
tibbüzrəfəlsəfədoktoru,dosent
RafiqBayramovbildiribki,koronavi
ruspandemiyasıvərəmləmübarizə
tədbirlərinədəciddimənfitəsirgös
tərib:“Sononildəilkdəfəolaraqvə
rəmxəstəliyindənölənlərinsayıko
ronaviruspandemiyasıbaşlayandan
sonraartıb.Beləki,əvvəlkiillərdə
hərilvərəmdənölənlərinsayı1,4
milyonuötmədiyihalda,2020ciildə
bugöstərici1,5milyonolub.Xəstə
liyinəsasyoluxmamənbəyivərəm
çöpüifrazedənxəstələrdir.Həmin
xəstələrinöskürməsivəasqırması
nəticəsində,yənihavadamcıyolu
vəyaxudonlarınbəlğəmiiləçirk
lənmiştorpaqdanhavatozyoluilə
yoluxmadahaçoxmüşahidəedilir.
Bundanbaşqa,vərəməqida,təmas
vəs.yollarladayoluxmaqmüm
kündür.Vərəmçöpləriiləyoluxma
xəstələnməüçünəsasolsada,baş
lıcaamildeyil.Çünkivərəmçöpləri
yoluxduğuorqanizmdəlatent,yəni
“yatmış” formadaqalaraqxəstə
liktörətməyəvəyaxudimmunite

tinzəiflədiyizamanaktivformaya
keçərəkxəstəliktörədəbilər.Son
illərdünyadadərmanlaradözüm
lüvərəməyoluxmavəxəstələnmə
hallarınınilbəilartmasıepidemioloji
vəziyyətindahadagərginləşmə
sinəsəbəbolur.Bunagörədəbu
istiqamətdəmübarizətədbirlərinin
gücləndirilməsilazımdır”.
Mütəxəssisinsözlərinəgörə,hər

kəsömrünün istəniləndövründə
vərəmləxəstələnəbilər: “Amma
vərəmləxəstələnməyəgörə risk
qruplarınaaidedilənlər,yənişəkərli
diabetiolan,hormonalpreparatlar
qəbuledən,qidalanması,yaşayış

şəraitiyaxşıolmayanvəs.
şəxslərbuxəstəliyədaha
çoxtutulurlar.Onagörədə
həminqrupdanolaninsan
larvərəminheçbirəlamə
timüşahidəedilməsədə,
ildə12dəfəbuxəstəliyə
görəprofilaktikmüayinə
dənkeçməlidirlər.Vərəmlə
xəstələnməməküçünnor
malqidalanmaq,düzgün
günrejiminəəməletmək,

idmanlaməşğulolmaq,immunite
tizəiflədənamillərdənvəzərərli
vərdişlərdənuzaqolmaqlazımdır.
Vərəminlokalizasiyasındanasılıol
mayaraqhəminxəstəliküçünxas
olansimptomlarbunlardır:axşamlar
zəifsubfebrilhərarətin37,237,4°
Colması,gecələrsəhərəyaxınbo
yun,ənsəvəkürəknahiyyəsinintər
ləməsi,arıqlama,ümumihalsızlıq,
zəiflikəlamətlərininqabarıqbüruzə
verilməsi.Vərəmxəstəliyinəənçox
tənəfüsorqanlarında,ağciyərlər
dərastgəlinsədə,orqanizminbü
tünorqanvəsistemlərininvərəm
mənşəlizədələnməsimümkündür.
Ənçoxağciyərlərinvərəminərast
gəlindiyiüçünqeydetməklazım
dırki,ağciyərvərəmininmüxtəlif
formalarındadahaçoxmüşahidə
edilənəlamətlər3həftədənçoxda
vamedənöskürək,bəlğəmifrazı,
döşqəfəsindəağrı,təngnəfəslikvə
qanhayxırmanınolmasıdır.Sadala
nansimptomlarmüşahidəedildikdə,
həkimmütəxəssisəmüraciətetmək
məsləhətgörülür.Xəstəliyindiaqno
zuaparılankompleksmüayinələr
əsasındamümkündür.Qeydetmək
lazımdırki,vərəmxəstəliyinəqədər
tezaşkaredilibdüzgünmüalicəyə
başlanılarsa,nəticəsibiroqədər
dahaefektliolar.Unutmaqolmaz
ki,vərəminmüalicəsiuzunmüddətli
dir,minimum68ayfasiləsizdavam
etməlidir”.

Güclü immunitet vərəmlə 
xəstələnmənin qarşısını alır

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) qərarı ilə hər il martın 24-də 
Ümumdünya Vərəmlə Mübarizə Günü 
qeyd edilir. 1882-ci ildə alman mikro-
bioloq Robert Kox ilk dəfə vərəmin 
törədicilərini kəşf edib. 1905-ci ildə 
alim tibb sahəsində Nobel mükafatına 
layiq görülüb.

Səhiyyə Nazirliyi Neonatologiya komissiyanın üzvü, ATU-nun Təd-
ris Cərrahiyyə Klinikasının neonatologiya şöbəsinin müdiri Aygün 
Rüstəmxanlı yenidoğulmuşlarda tez-tez rast gəlinən sarılıq simpto-
mu barədə ən vacib məqamları oxucularla bölüşüb.

Rafiq Bayramov: “Koronavirus pandemiyası vərəmlə mübarizə 
tədbirlərinə mənfi təsir göstərib”

Onun sözlərinə görə,
vaxtında doğulmuşların
təqribənyarısında,vaxtın
danerkəndoğulmuşların
isə7080 faizindəsarılıq
görüləbilər.Buəlamətin
hansısəbəbdənyaranma
sınıhəkimlərdiqqətdəsax
lamalıvəailələribilgilən
dirməlidir.
Bəs bu qədər sıx rast

gəldiy imiz simptomun
daxilində qan dəyərləri
nələrdirvənecəizlənmə
lidir?Həkim deyir ki, bu
daçoxdiqqətlişəkildəgöz
önündətutulmalıdır:“Sarı
lığınintensivliyininvəmiq
darınınqiymətləndirilməsi
gözlə görünən dəri sət
hinin sarı rəngalmasına
deyil,qandangötürülmüş
nümunədə bilirubin ad
lanan dəyərinmiqdarına
əsaslanmalıdır.Yenidoğul
muşların fiziolojixüsusiy
yətlərionlardasarılıqların
fərqlişəkildəseyredilmə
sinəsəbəbolabilər.Sağ
lamyenidoğulmuşyetkin

insananisbətəndahacox
sayda eritrosit dediyimiz
qırmızıqanhüceyrələrinə
sahibdirki,günbəgünhə
min eritrositlərin sayının
azalmasıvəyaparçalan
masıbaşverir.Bununnə
ticəsindəsarılığıngöstə
ricisi olan sərbəstləşmiş
bilirubin qanda artacaq.
Məsələn, yetkin insanda
eritrositinömrü120gün,
vaxtındadoğulmuşyenido

ğulanda5090gün,vaxtın
danerkəndoğulmuşdaisə
4060gündür”.
Lakin yenidoğulmuş

dabilirubininbağırsaqda
yenidən toksik bilirubinə
cevrilməsiücünzəminya
radan xüsusi enzimlərin
miqdarı yüksəkdir. Belə
liklə,bilirubinbağırsaqdan

xaric olmaq imkanı tap
madan, xüsusimaddələr
tərəfindənyenidəntoksik
formayakeçərəkqaraciyər
vəqandadövredir.Busə
bəbdənsarılığınhəmqan
təhlilləri,həmdədəridəar
tımınımüşahidəedəbilə
rik.Bu, fizioloji vəkeçici
dövrmüxtəlifinfeksiyalara
bağlıxəstəliklərdə,dərman
müalicəsialanlarda,düz
günvəyetərliqidalandırıl
mayankörpələrdə,vaxtın
danerkəndoğulmuşlarda
dahauzunvədəyişkənola
bilər.
A .Rüstəmxanlı qeyd

edirki,anavəuşaq
arasında olan qan
qrupu,rezusuyğun
suzluğu yenidoğul
muşdaqanparçalan
masına,yənibilirubin
artımına səbəb ola
bildiyikimi,bətndaxili
infeksiyalarzəminin
də yaranmış qan
parçalanması,yeni
doğulmuşxolestazı,

yenidoğulmuşunsidikyolu
infeksiyası, mümkün ola
biləcəkhərhansımexaniki
proseslər,inkişafqüsurları,
irsivəmetobolik,endokrin
xəstəliklər də yenidoğul
muşda sarılıq meydana
çıxara bilər. Yenidoğul
muşlardabəzilaboratorvə
klinikiəlamətlərolduqda,
pataloji sarılıqehtimalıy
labağlıgərəkli yanaşma
planıtərtibedilərək,geniş

müayinələraparılmalıdır.
Ailələrin diqqət etməsi

gərəkənməsələkörpənin
yetərliqidalanması,aktiv
liyi, fiziolojiaktlarınsidik
vənəcisifrazınınadekvat
lığı,nəcisinrəngi,sayıvə
s.olmaqlayanaşı,həkimin
təyin etdiyi vaxtdamüa
yinəyəaparılmasıdır.

Həkim bildirir ki, sarı
lığın müalicəsində əsas
olanfototerapiyanınkörpə
üçün ziyansızlığı hər bir
ailəyəizahedilməlidir.Eyni
zamanda,gecikmişmüa
licəninağır fəsadlar törə
dəbiləcəyibarədəailələr
maarifləndirilməlidir:“Belə
birmisalçəkməkistərdim.
Məsələn,20günlük, fiziki
inkişafı,çəkiartımı,aktiv
liyinormalolankörpənin
sarılığıvar,eynizamanda
nəcisrəngsizdir(axolikdir).
Buhaldiqqətdənyayınar
sa,geridönüşümümkün
olmayanvəziyyətyarana

bilər.Buxəstələrinmüa
licəsində fototerapiya və
digərmüalicələr faydasız
olacaq”.
A.Rüstəmxanlıanasüdü

sarılığıhaqdadafikirlərini
bildirib:“Bu,anasüdünün
tərkibindəbəzimaddələrin
artıqlığıvəyaanasüdü
nünazlığı iləbağlıortaya
çıxansarılıqdır.Hər3ye
nidoğulmuşun 1də ana
südüsarılığıgörüləbilər.
Adətənözözünəkeçibge
dir,lakinerkənfərqinəvar
maqvəhəkimizləməsiçox
önəmlidir.Sarılığınsəbəbi
isə yenə də bilirubindir.
Uzanmışsarılıqlıkörpələ
rin müalicəsiylə yanaşı,
onlarınlazımgəldikdəda
vamlımonitorinqidəvacib
məsələdir.Müalicəgecik
məməkləyanaşı, lazımsız
və erkənmüdaxilələr də
əhəmiyyətsiz və zərərli
olabilər.Sarılıqlarınmüa
licəsindəvenadaxilimaye
köçürülməsi,qlükozaiçiril
məsitamamiləəsassızdır.
Əgər körpənin çəki itkisi
normadançoxdursavəqi
dalanmasıyetərlideyilsə,
buzamanvenadaxili infu
ziyabaşlanabilər”.

Yeni doğulmuş körpələrdə Yeni doğulmuş körpələrdə 
sarılıqsarılıq
Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi Aygün Rüstəmxanlı bu simptomun 
müxtəlif səbəbləri və müalicəsi barədə məlumat verir
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Təsadüfideyilki,bütünaliməktəblərinən
vacibfəaliyyətistiqamətlərindənbiritələbələ
rinyataqxanailətəminedilməsidir.Azərbay
canTibbUniversitetindətəhsilalantələbələ
rindəyataqxanailətəminatınaxüsusiönəm
verilir,məişətproblemlərihəmişədiqqətdə
saxlanılır.Hazırdauniversitetinbalansında
olan7yataqxananınbirindəməcburiköç
künlərməskunlaşıb.Universitetindahabir
yataqxanası,indiyədəkburadaməskunlaşan
məcburiköçkünləryeniyaşayışmassivinə
yerləşdirildiyindən,boşdurvəistifadəyəya
rarsızdır.9mərtəbəlidigəryataqxanaəsaslı
təmirdənsonraistifadəyəverilməküzrədir.
Zəruriavadanlıqlarlatəchizolunmuşqalan4
yataqxanaisətələbələrinixtiyarındadır.
Yataqxanasakinlərinindərsdənkənar

rəngarənghəyatlarıiləyaxındantanışolmaq
məqsədilə2saylıqızlaryataqxanasınayol
lanırıq.Xaricigörünüşüilədiqqəticəlbedən
beşmərtəbəlibinadaməskunlaşantələbə
qızlarındərslərənecəhazırlaşdıqlarını,
necəistirahətetdiklərini,boşvaxtlarınınecə
keçirdiklərinivəməişətqayğılarınıizləmək
imkanıqazanırıq.Təbiiki,daxiliqaydalara
uyğunolaraq,əvvəlcəmühafizəçigəlişimizin
səbəbibarədəyataqxananınkomendantı
MehribanAğabəyovayaxəbərverir.Eləbiz
dəfürsətdənistifadəedibqızlarınözlərinə
ikincievbildikləribuməkanlabağlıMehriban
xanımdanətraflıməlumatalırıq.
2017ciilinyayındanburadaçalışdığını

söyləyənM.Ağabəyovadeyirki,64tam
təmirliotağıolanyataqxanadaAzərbaycan
vətəndaşlarıiləyanaşı,xaricilərdəyaşayır.
Otaqlar1,2,3və4nəfərlikdir.Birnəfərlik13,
ikinəfərlik12,üçnəfərlik31,dördnəfərlikisə
8otaqvar.Birnəfərlikotaqlarəsasənyuxarı
kurstələbələrinəverilirki,rezidenturaya
yaxşıhazırlaşabilsinlər.Birincimərtəbədə
camaşırxanafəaliyyətgöstərir.Məişətotağı,
birində20,obirində11masaolmaqlaikioxu
zalısutkaərzindətələbələrinistifadəsindədir.
İstənilənvaxttələbələroxuzallarındadərs
lərinihazırlayabilirlər.Yataqxanadafasiləsiz
internetşəbəkəsimövcuddur.Hərmərtəbədə
nəzarətkameralarıquraşdırılıb.
Yataqxananınbütünmərtəbələriyumşaq

mebeldəsti,xalça,jurnalmasasıvətelevizor
latəminolunub.Hərotağabirböyükmasa,
hərtələbəüçünisəstul,kitabrəfi,paltar
şkafı,dolabvəçarpayıqoyulub.Həmçinin
hərmərtəbədəduşkabinələri,hamamvə
mətbəxfəaliyyətgöstərir.İstisuqrafiküzrə
səhərlər3saat,axşamisəsaat5dən12yə
qədərverilir.

“Özümü evimizdəki kimi hiss 
edirəm”

M.Ağabəyovasöhbətimizzamanıya
taqxanadaciddişəkildəsəliqəsahmana

vənizamintizamanəzarətolunduğunu
vurğulayır,ondatələbələrinvalideynlərinin
əlaqənömrələriolduğunuvəlazımgəldik
dəəlaqəsaxladığınıdaqeydedir:“Övlad
larıiləgörüşəsəhərsaat9danaxşamsaat
9akimiancaqanalarınıngəlməsinəicazə
verilir.Pandemiyadövründəisəgörüşlər
məhdudlaşdırılmışdı.İndiyavaşyavaş
pandemiyadanəvvəlkivəziyyətəqayıtmağa
çalışırıq”.
Dekanlıqlardanvəkafedralardanxanım

əməkdaşlarınyataqxanayabaşçəkdiklə
rini,qızlarlasəmimisöhbətapardıqlarını
deyənkomendanthesabedirki,beləgö
rüşlərhəmqızlardaxoşovqatyaradır,həm
dəonlardaməsuliyyəthissiniartırır.Onun
sözlərinəgörə,yataqxanayadahateztez
epidemiologiyavədərizöhrəvixəstəlikləri
kafedralarınınxanıməməkdaşlarıgəlir.
Oxuzalınanəzəryetiririk.Birrahatlıq

hissolunur.Oradaolduğumuzmüddətdə
dərslərinihazırlayantələbələrləsöhbətləşi
rik.Öyrənirikki,SəfiyyəQazilovaZaqa
talarayonundandır,IImüalicəprofilaktika
fakültəsininIkurstələbəsidir:“Buradahər
şeynormaldır.Oxuzallarındarahatşəkildə
dərslərimizihazırlayabilirik.Heçkimbirbi
rinəmaneolmur.Otaqlardasəliqəsahma
naözümüzriayətedirik.Özümüevimizdəki
kimihissedirəm”.
SüsənQədirlidəSəfiyyəiləeynifa

kültənineynikursundaoxuyur.Göyçay
rayonundandır.Kursyoldaşınındediklərini
təsdiqləməkləkifayətlənir.

“Gigiyenik qaydalara, təmizliyə 
riayət olunur”

GəncəşəhərindənolanLəmanƏliyevaisə
ictimaisəhiyyəfakültəsininIIkurstələbəsi
dir.Odayataqxanadakışəraitdənrazıdır.
Mərtəbənintəmizliyinə,qaz,işıq,susər
fiyyatınadiqqətyetirildiyini,sakitliyəriayət
olunduğunudeyir.
ŞəkidəngəlmişSonaMustafayevaIImüa

licəprofilaktikafakültəsininIIkursundatəhsil
alır.Yataqxananınyenisakinlərindəndir.
Buradakışəraitdənməmnunolduğuüçün
sonrakıkurslardadayataqxanadaqalmaq
arzusundadır.
NəzrinSalahova3cüildirki,buyataqxa

nadaqalır.Qubarayonundandır.İctimaisə
hiyyəfakültəsininIVkurstələbəsidir.Məişət
şəraitindənrazılıqladanışır.Eynizamanda
hərmərtəbədəayrıcaoxuzalınınolmasını
istəyir.
Ayrıayrıotaqlarınsəliqəsahmanıilə

tanışolmaqistəyiləbirneçəqapınıdöyürük.
Qarşılaşdığımızmənzərəkönüloxşayır.Hər
yerdəxanımsəliqəsininşahidioluruq.
StomatologiyafakültəsininIVkurstələbə

si,İranvətəndaşıKimyaFoladiyataqxananın
köhnəsakinlərindəndir.Hazırlıqkursunda
oxuyandadaburadaqalıb.Artıq5ildirki,
yataqxanahəyatıyaşayır.O,buradakıkom
fortdanolduqcarazıdır.Diqqətvəqayğıilə
əhatəolunduqlarını,komendantMehriban
xanımınonlaraanalıqnəvazişigöstərdiyini
söyləyir:“Hərmərtəbədəbirneçəkabinə

dənibarəthamamixtiyarımızdadır.
Məişətproblemlərimizihəlletmək
üçünlazımişəraityaradılıb.Heçnə
dənnarazılığımızyoxdur.İstisoyuq
suyumuzvar.Gigiyenikqaydalara,
təmizliyəriayətolunur”. 

Tələbələrin təhlükəsizliyi 
diqqət mərkəzindədir 

Təbrizlixanım,stomatologiya
fakültəsininIIkurstələbəsiSəfa
BəniHaşimi,müalicəprofilaktika
fakültəsininIkurstələbəsiFatimə
Əskərova,IImüalicəprofilaktika
fakültəsininVIkurstələbəsiAytac
Ağazadəvəadlarınıçəkmədiyimiz
digərtələbələrindəürəksözlərini
dinləyirik.Başdarektorolmaqla
universitetrəhbərliyininqayğısı
iləəhatəolunduqlarındanrazılıqla
söhbətaçantələbəqızlar,Həm
karlarİttifaqıKomitəsininsədri,
dosentCahangirQasımovunteztez
yataqxanayabaşçəkdiyini,mövcud
problemlərləmaraqlandığınıqeyd
edirlər.
Yataqxanadamühafizəninnecə

təşkilolunmasıilədəmaraqlanı
rıq.Mühafizəxidmətininəməkdaşı
ƏfsanəMəmmədovatələbələrin
təhlükəsizliyinindiqqətmərkəzində
olduğunubildirir:“Onlartərəfimiz
dənetibarlışəkildəmühafizəolunur.
Kənaradamlarıniçəridaxilolma
sınınqarşısıalınır.Hansısaxoşa
gəlməzhadisəbaşverməsindeyə,
əlimizdəngələniedirik.Hərsəhər
saat7dənövbənidəyişirik.Gecə
saat12dəqapılarımızbağlanır”.
Beləliklə,tələbələrin2cievisa

yılanyataqxanadanxoştəəssürat
larlaayrılırıq.İnanırıqki,həmsöhbət
olduğumuztələbəqızlargələcəkdə
savadlıalimkimielmimizin,peşəkar
həkimkimisağlamlığımızınkeşiyin
dəuğurladayanacaqlar.Şübhəsiz
ki,onlarınhərbiritələbəlikillərini
vəbuillərinayrılmazhissəsiolan
yataqxanahəyatınıdateztezxatır
layacaqlar. 

Arif MƏMMƏDLİ

“Mən əməliyyatları necə edirəm?” layihəsi 
çərçivəsində növbəti vebinar keçirilib. 
Tədris Cərrahiyyə Klinikasında baş tutan 
tədbiri layihənin rəhbəri, I Cərrahi xəstə-
liklər kafedrasının assistenti Elman Əzi-
mov açaraq vebinarın mövzusunu diqqətə 
çatdırıb.

Həkimin sözlərinə görə, Çoxsaylı Mieloma 
xəstəliyi tək bir şiş kimi deyil, sümük iliyində 
anormal plazma hüceyrələrinin yığılması və 
qanda zülalın anormal miqdarda olması şəklin-
də özünü büruzə verir. Bu zaman xəstə sümük-
lərdə ağrı, ürəkbulanma, halsızlıq, tez yorulma 
halları ilə üzləşir. Həmçinin xəstədə patoloji 
sınıqlar, arıqlama, infeksiyalara tez-tez yoluxma 
müşahidə olunur. Azacıq hərəkət zamanı belə 
sümüklər sınır. Gecikmiş formalarda böyrək 
şikayətləri, Oliqo-Anuriya hallarına (sidiyə 
çıxmanın zəifləməsi və ya bəzən tamamən 
itməsi) da rast gəlinir. Başlanğıc mərhələdə adi 
qan analizinin nəticələrində anemiya, həm də 
yüksək EÇS dəyəri aşkarlanarsa, onda Çoxsaylı 
Mieloma xəstəliyindən şübhələnmək olar. 

Hematoloq qeyd edir ki, bu xəstəliyin yaran-
ma səbəbi hələ də tam bəlli deyil. Belə qəbul 
olunub ki, kimyəvi maddələr, neft və radiasiya-
ya məruz qalmaq xəstəliyi yaradan amillər sıra-
sındadır. Çoxsaylı Mieloma hüceyrələri sümük 
iliyində yaranıb artdığı üçün xərçəng hücey-
rələrinin sağlam sümük hüceyrələrini istilasına 
səbəb olur. Daha çox 50-60 yaşlı insanlarda 

aşkar edilən Çoxsaylı Mieloma riski yaşla artır. 
Statistikaya görə, qadınlara nisbətən kişilər bu 
xəstəliyə daha çox meyillidirlər. Xəstəliyin diaq-
nostikası laborator, radioloji müayinələr, sümük 
iliyi aspirasiya və biopsiya, immunofiksasiya 
testləri əsasında aparılır. Vaxtında hematoloji 
müayinə və müalicənin aparılması xəstənin 
ömürlük əlil olmasının, dializdən asılı qalması-
nın qarşısını alır və uzun müddət yaşamasına 
şərait yaradır. 

Hazırda bu xəstəliyə qarşı dərman müalicəsi, 
kortikosteroid müalicəsi, kimyəvi terapiya, 
radioterapiya, sümük iliyi transplantasiyası 
icra edilir. Doktor əlavə edir ki, hər qan azlığı 
Çoxsaylı Mieloma xəstəliyi demək deyil. Amma 
səbəbsiz anemiya aşkarlanarsa, bu xəstəliyin 
araşdırılması və hematoloji çek-ap aparılması 
tövsiyə edilir.

Göz oxşayan səliqə-sahman, ürəkaçan təmizlikGöz oxşayan səliqə-sahman, ürəkaçan təmizlik
2 saylı qızlar yataqxanasının sakinləri “ikinci ev”lərindəki şəraitdən razılıqla danışırlar

Şəhla Şabanova: Səbəbsiz anemiya 
aşkarlandıqda, hematoloji çek-ap aparılmalıdır

İnsan ömrünün ən gözəl çağı gənc-
likdir. Gənclik yaşında tələbə olmaq 
isə bu gözəlliyə əlavə rəng qatır. Qay-
nar tələbəlik həyatı, tələbəlik dövrün-
də yataqxanada yaşamağın özəlliyi, 
qayğıları da bir başqadır. Bunu tələ-
bələrdən yaxşı heç kim bilmir. 
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“Fəxr edirəm ki, belə bir 
qəhrəmanın həyat yoldaşı 

olmuşam”
Həyat yoldaşı Səidə Babaşova: 
Azərhaqqındaçoxsözdemək,

çox söz danışmaq olar. Sadəcə
qısacümlələrlə ifadəetməkmüm
kündeyil.Azərolduqcavətənpər
vərbirinsanidi,valideynlərinə,hə
yatyoldaşına,övladlarına,özünün
əhatəsindəolanhərkəsəqayğıvə
diqqətləyanaşırdı.Müharibəninilk
günündən döyüş meydanlarında
oldu.Bizarasıra telefonvasitəsi
ilədanışırdıq.Həmişəbizimləruh
yüksəkliyiiləsöhbətedərdi.Bizimlə
söhbətizamanıonunmüharibədə
olduğuelədəhissolunmurdu.Bəlkə
də bizim narahat olmamağımız
üçünbeləedirdi.Ammabizonsuz
danarahat idik.Heçvaxtmühari
bəninçətinliklərindəngileylənmədi.
Həmişədeyirdiki,hərşeyyaxşıdır,
irəligedirik,inşallah,Qarabağıalıb,
geridönəcəyik.Buyoldaölməkvar,
dönməkyoxdur.Bunlarıçoxböyük
inamla,ümidlədeyirdi.MənAzərə
nəsə olacağına inanmırdım. O,
imanlı idi,Allahabağlıydı.Eləbilir
dimki,əməllərisaleh,xoşrəftarlı,
xoşniyyətliolduğuüçünAllahonu
qoruyacaq.Ammaindifikirləşəndə
kişəhidlikzirvəsiənucaməqamlar
dandır,Allahınonuməhzbununla
mükafatlandırdığınıanlayıram.
MənAzərlə fəxredirəm.O, tor

paqlarımızınerməni faşistlərindən
azad olunması üçünmüharibəyə
getdi. Onun itkisi mənim, uşaq
larım və yaxınları üçün çox ağır
oldu.Azərinhərbçidostlarıoğlum
Fədayətlədanışandadeyirdilərki,
o, yaralıları xilas etmək üçün ən
təhlükəliərazilərəgetməkdənçə

kinməzdi.Onaməsləhətgörəndə
kiqaynarnöqtələrədaxilolma,eti
razedərmiş.Deyərmişki,yaralını
eləqoymaqolmaz,qanitirər,həlak
olar.Budaonunqorxmazlığından,
mərdliyindən,vətənpərvərliyindən,
qəhrəmanlığındanirəligəlirdi.Mən
fəxredirəmki,beləbirqəhrəman,
mərdkişininhəyat yoldaşıolmu
şam.Allahcəmişəhidlərimizərəh
məteləsin!

“Atamın arzusunu ali 
məktəbə daxil olmaqla 

gerçəkləşdirəcəm”
Qızı Aynurə:
Atam2020ci il sentyabrın

21dəsəhər tezdənevimizdən
xidmətəyoladüşdü.Sankibaşı
nanələrgələcəyiniəvvəlcədən
bilirmiş.Getməmişdən qabaq
hamımızlagörüşdüvə“salamat
qalın” dedi. Həmin gün yağış
yağırdı.Sankigöylərdəatamın
şəhid olacağını bilib əvvəlcə
dənağlayır,buludgözlərindən
leysan tökürdü.Atammühari
bəyə getdikdən sonra biz hər
günonunladanışmaqistəyirdik.
Amma bu, mümkün olmurdu.
Bəzənözüdəzəngedəbilmir
di.Çünkimüharibəşəraitində
zəng etmək çətin idi. Atamla
danışanda həmişə ondan nə
vaxtqayıdacağınısoruşurdum.

Odahəmişəötkəmliklədeyərdi
ki,Qarabağıalandansonra...
Atam14 oktyabr2020ci ildə

TalışSuqovuşan istiqamətində
gedəndöyüşlərdəyaralıya ilkin
tibbiyardımgöstərərkənşəhid
olub.Bundansonrabizimgözü
yaşlıgünlərimizbaşladı.Atasız
günlərimmənimüçünçoxçətin
oldu.Onunüçünçoxdarıxır,ağ
layırdım.Birgünatamyuxuma
girdi.Mənədediki,ağlamayın,
Allahnəyiməsləhətbilibsə,onu
daedib.O,heçvaxt istəməz
diki,bizimgözümüzdənkədər
yaşıaxsın.Həmişəgülməyimizi
istəyərdi.Onu yuxuda görən
dənsonraağlamağımıdayan
dırdım.İndiisəarzularınıhəyata
keçirməküçünəlimdəngələni
edirəm.İnanıramki,atamınar
zusunualiməktəbədaxilolma
ğımlagerçəkləşdirəcəyəm. 

“Dedikləri oldu, amma özü 
şəhidlik zirvəsinə ucaldı”

Qardaşı Fikrət Şəmilov:
 Ailədə iki qardaş idik. Azər

məndən7 yaşböyükidi.Olduqca
səmimi,mehriban,zarafatcılıydı.
Mənəağıllıməsləhətlərverərdi.O
mənətəkcəbirqardaşolmadı,həm
dəbirağsaqqaloldu.Ammabəzən
onunməsləhətlərinəqulaqasmır
dım, səhlənkarlıq edirdim. Kiçik
qardaşolduğumüçünbəzənərkö
yünlükedirdim.Müharibəyəgedən
dənsonrabircədəfədanışabildik,
haləhvaltutduq.Dediki,qardaş,
darıxma,hərşeyyaxşıdır, tezliklə
qələbəiləgeridönəcək,Zəfərpa
radınıkeçirəcəyik.Dediklərioldu,
ammaözüşəhidlikzirvəsinəucal
dı.Şükür,şanlıordumuzZəfərGü

nünübizəyaşatdı.Düzdür,Azərbu
günügörməsədə,hesabedirəm
ki,onunruhuşaddır.Torpaqlarımız
azadolduğuüçünbütünşəhidləri
mizinruhuşaddır.Adınınəbədiləş
dirilməsi üçünTərtər rayonunda
küçələrinbirinəAzərŞəmilovun
adıverilib.

“Onunla çəkdirdiyim 
şəkli ən dəyərli xatirə kimi 

qoruyuram”
N saylı hərbi hissənin tağım 

komandiri, baş leytenant Zəfər 
Zeynallı: 
 Azər həkimlə 2020ci il sent

yabrın 21də Tərtər rayon hərbi
komissarlığındatanışolduq.Sonra
bizibirlikdəGorandakıNsaylıhərbi
hissəyəapardılar.Yolboyuonunla
xeyli söhbət etdik, yaxından ta
nışolduq.Hərbihissədə6 günbir
otaqdaqaldıq.Bizdəçarpayılar iki
mərtəbəli idi.Mənaşağımərtəbəni

götürmüşdüm.GördümAzərəyuxarı
mərtəbədüşdü.Azərməndənyaşlı
idi, fikirləşdimki, ikincimərtəbəyə
çıxıbdüşməkonunüçünçətinolar.
Onagörəyerimionunladəyişdim.
Çoxqabiliyyətli,abırlı,ədəbərkanlı
bir insanidi.Təklifimiqəbuletmək
istəmədi.Ammamənisrarlaonurazı
salabildim.Dostyoldaşqədribilən
insan idi.Hərəkətlərindən,danışı
ğındanhissolunurduki,təmizvəsaf
adamdır.
Sentyabrın26sıgecəhalallaşıb

ayrıldıq.Çünkihərbirimizvəzifələ
rimizəuyğunolaraqbölmələrəbö
lüşdürülmüşdük.O,GorandaNsaylı
hərbihissədəbirhəkimkimixidmət
edirdi. Yadımdadır, müharibənin
qızğınvaxtıidi,oktyabrın18iolardı.
Bizəgecəyerdəyişməəmrigəlmiş
di.Naftalan istiqamətindənTərtər
istiqamətinəyerimizidəyişirdik.Hə
minvaxtGorandabiryerdəxidmət
etdiyimuşaqlardangördüm.Onların
içərisindəbirgizirvaridi.Azərləmü
nasibətiminolduğunubilirdi.Onun
şəhidxəbərini ilkdəfəhəmingizir
dəneşitdim.Çoxtəsirləndim,özü
müsaxlayabilmədim,hönkürhönkür
ağladım.Hansışəraitdəşəhidolma
sınısoruşdum.Dediki,yaralıəsgərə
ilkin tibbi yardımgöstərənzaman
mərmi onların yaxınlığına düşüb.
Azərəsgəriqorumaqüçünözünü
onunüstünəatıb.Ammaçoxtəəs
süfki,əsgərdə,odaşəhidolublar.6 
günlükotaqyoldaşlığımızdövründə
onunlavəoradakıhərbçiyoldaşları
mızlaselfiçəkmişdim.Mənbunuo
dövrünəndəyərlixatirəsikimiqoru
yubsaxlayıram.

Kapitan Elvin Bayramov:
Azərözsahəsininpeşəkarı,eyni

zamandasəmimibirinsanidi.Şəhid
olduğuüçündemirəm,əgərsağol
saydı,busözləriyenədədeyərdim.
Olduqca vətənpərvər idi,millətini,
xalqını, ailəsini, övladlarını sevir
di.Genişdünyagörüşünəmalik idi.
Onunla istənilən mövzuda danış
maqolurdu.Birsözlə,hərtərəfli in
sanidi.Müharibədövründədəçox
böyükfəallıqgöstərdi.Xeyliyaralıya
döyüşzonasında ilkin tibbiyardım
göstərərəkhəyatınıxilasetdi, təx
liyəsiiləməşğuloldu.Sonuncudəfə
yaralıəsgərAyazKərimovailkintib
biyardımgöstərənzamanyanlarına
düşənmərmiiləhərikisişəhidoldu.
Onunbudünyadaağıllı,tərbiyəliöv
ladlarıyadigarqalıb.

“Bizim vətənpərvər ruhda 
böyüməyimizi istəyirdi”

Oğlu Fədayət:
Dünyanınəngözəlatasıidimə

nimatam.Mehriban, xoşxasiyyət.
Heçvaxtrazıolmazdıki,bizəziyyət
çəkək.Nəyə ehtiyacımız olub, nə
istəmişiksə,həmişəalıb.Bizikorluq
çəkməyəqoymayıb.Özüvətənpərvər
idi.Bizidəvətənpərvərböyütməyə
çalışırdı.Torpaqlarımızınişğaldaol
masındannarahatidi.BirinciQara
bağdöyüşlərindədəiştiraketmişdi.
Düşməninkimolduğunuyaxşıbilirdi.
Həmişəsözdüşəndə,torpaqlarımızın
uzunmüddətişğaldaqalmasınınsə
bəbinierməniləringüclühavadarları
nınolmasıiləizahedərdi.Danışıqlar
yoluilətorpaqlarımızınqayıtmasına
inanmırdı.Elədəoldu.Torpaqlarımız
məhzatamındüşündüyükimi–mü
haribəyoluilə,bizimmərd,cəsarətli,
qəhrəmanhərbçilərimizincanıqanı
bahasınageriqaytarıldı.Həmişəbi
zimlətelefondaümidlə,inamladanı
şırdı.Qələbəyəinamıböyükidi.
AtamölümündənsonraPrezident,

Ali BaşKomandan İlhamƏliyevin
sərəncamıilə3cüdərəcəli“Rəşa
dət”ordeni,“Vətənuğrunda”,“Suqo
vuşanınazadolunmasınagörə”və
“Hərbixidmətlərəgörə”medallarıilə
təltifolunub.Evimizdəatamınxatirə
siniəbədiləşdirməküçünguşəyarat
mışıq.Oradaonunşəxsiəşyaları,təl
tifolunduğuordenmedallarvəfəxri
fərmanlarsaxlanılır.
Atam həmişə ali məktəbə daxil

olmağımıistəyirdi.Təəssüfki,bunu
görməknəsibiolmadı.HazırdaAzər
baycanDövlətİqtisadUniversitetində
təhsilalıram.Atamınruhununşadol
masıüçün,yaxşıoxumağa,dövlətimə
vəmillətiməlayiqlibirmütəxəssisol
mağaçalışacağam.

Qabil ZİMİSTANOĞLU

Vətən müharibəsinin şəhidi, tibb xidməti baş leytenantı Azər 
Şəmilov haqda hər kəs fəxrlə danışır

Tibb xidməti baş leytenantı 
Azər Şəmilov 1971-ci il avqus-
tun 13-də Tərtər rayonunun Qa-
panlı (indiki Alışarlı) kəndində 
anadan olub. Azəri tanıyanlar 
onu mədəni, vətənpərvər, sö-
zünə bütöv, doğru və dürüst 
insan kimi xarakterizə edirlər. 
Qarabağda gedən hər iki müha-
ribədə cəsarət nümayiş etdirib. 
1994-2000-ci illərdə Azərbay-
can Tibb Universitetində təhsil 
alıb. 2004-cü ildən Tərtər rayo-
nunda fəaliyyət göstərən ANA-
MA qeyri-hökumət təşkilatının 
baş həkimi olub. 

Azər harada işləyibsə, hansı 
kollektivdə çalışıbsa, xüsusi 
hörmət qazanıb. O, gözəl ailə 
başçısı, səmimi və mehriban 
ata, etibarlı dost, nizam-inti-
zamlı iş yoldaşı, hər şeydən 
öncə isə Vətəninə sədaqətlə 
xidmət edən peşəkar hərbi hə-
kim idi. 

“Mənim atam dünyanın ən gözəl atası idi” “Mənim atam dünyanın ən gözəl atası idi” 
Şəhid məzunlarımızŞəhid məzunlarımız
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Onunsözlərinəgörə,səhiyyəiq
tisadiyyatıelmiməhzbuməsələləri
araşdırırvətibbmütəxəssislərinə
efektivyolları təqdimedir: “Tibb
sahəsindəsahibkarlığınmalikol
duğuspesifiklikvəxüsusiyyətlər
busahədəkixidmətlərintəbliğindən
marketinqdəistifadəüçündiferen
siallaşdırılmışstrategiyanımüəy
yənləşdirir.Sahibkarlığınməhzbu

növününxüsusiyyətlərionunyüksək
rəqabətşəraitindəsəmərəliişiniəv
vəlcədəntəyinedir.
Tibbsahəsində işindüzgünqu

rulmasıbusahədəkiişçilərinmalik
olduğukeyfiyyətlərdənasılıdır.On
larınsırasınahəkimlərinpeşəkarlığı
daaiddir.Çünkihəkiminpeşəkar
lığındanyalnız tibbixidmətinkey
fiyyətiyox,həmdəxəstələrinsağ
lamlığı(bəzənisəhəyatı)asılıolur.
Bubazarseqmentindəhəkimlərbir
növməhsulkimiçıxışedirlər.Məhz
onlarınzəhmətisayəsindəmüxtəlif
tibbiməhsullarəmələgəlir.Buna
görədə ilkinmüayinə,diaqnozun
qoyulmasıvəmüalicəzamanıhə
kimlərmövcudqaydalaraciddişə
kildəəməletməkləyanaşı,çoxsaylı
müxtəlifamilləridənəzərəalmalı
dırlar.Çünki ilkinmüayinəzamanı
üzəçıxmayanbuamillərbəlkədə
xəstəliyinəlamətləriyox,birbaşa
səbəbləriolabilər.Tibbiməhsulun
formalaşdırılmasızamanıhəkimin
fəaliyyətinəticənin,dahadoğrusu,
başməqsədolanpasiyentinvəziy
yətininyaxşılaşmasınayönəlmə
lidir”.
N.Ələkbərovavurğulayırki,hə

kiminişininefektivliyiyalnızonun
şəxsiimicinədeyil,həmdəbütöv
lükdəişlədiyiklinikanınvəyatibb
müəssisəsininnüfuzunabirbaşa
təsirgöstərir.Buməsələdəmüş
təriməmnuniyyətininformalaşdırıl
masımühüməhəmiyyətkəsbedir,
onagörədəklinikanınmüştəriləri,
ziyarətçilərvəxəstələrinpsixolo
jinarahatlığınıazaltmağayönəlik
tədbirlərgörülməlidir.Axısəmimi
söhbətzamanıxüsusipsixolojiya
naşmaadətən insanlardakıstresi
aradanqaldırmağaköməkedir.
Tibbi marketinqin növlərindən

danışarkənilkolaraqtəşkilatmar
ketinqini qeyd etmək lazımdır:
“Marketinqinbunövüümumilikdə
bütünsəhiyyəmüəssisəsinintəbli
ğininəzərdətutur.Konkretbirməh
sul formasındatəqdimolunanbu

marketinqnəticəsində
yaxşıcaformalaşdırılmış
və tanınmış brend də
ortayaçıxabilər.Qeyd
edəkki,dayanıqlıbren
din formalaşdırılması
uzunmüddəttələbedir.
Şirkətbumüddətərzin
dəbazardakıboşluğu
doldurmaqlaöz yerini
isbatlamışolur.
Digərnövmütəxəs

sislərintibbimarketinqi:
busahədəbrendinfor
malaşdırılması üçün
imicin yüksəlməsinə

yönələntədbirlərgörülməlidir.Bu
məsələdətibbimüəssisəvəpasi
yentlərarasındaəsasbəndqismin
dəhəkimçıxışedir.Mütəxəssislərin
marketinqiklinikadaçalışanhəkim
lərinnüfuzununvəixtisasınınartı
rılmasınayönəlib.Çünkiadətənpa
siyentlərkonkrethəkiminuğurlarını
bütünlükdəmüəssisənin(klinikanın)

uğuruiləeyniləşdirirlər.Eləhəkim
seçərkəndə,adətəntanışlarınfi
kirlərinəvə internetdəoxuduqları
rəylərəəsaslanırlar.
Məkanınmarketinqi:bumarke

tinqnövükonkretyerlərdəfəaliy
yətgöstərənvəxəstələrintezliklə
sağalmasıüçünçalışanmüxtəlif
sanatoriyalar,ixtisaslaşmışmüalicə
təşkilatlarıüçünuyğundur.Kurort
və sanatoriya müəssisələrinin
rekreasiyaxüsusiyyətləristresin
aradanqaldırılmasına, istirahətə,
müalicəyəvəbədənintarazlığının
bərpasınaköməketməlidir.
İdeyaların tibbimarketinqi:Tib

bixidmətlərsahəsindəbu,klinika
əməkdaşlarınınhazırladığıinnova
tivmüalicəüsullarıvəyahansısa
zonadaəlçatanlığıproblemolan
laboratoriya testlərinin təbliği ilə
əlaqədarolabilər”.
N.Ələkbərovaqeydedirki,infor

masiya texnologiyalarınınsürətli
inkişafısayəsindəbugünhədəfau
ditoriyasınamüxtəlifyollarlaçatmaq
mümkündür.Məsələn, Instagram,
Whatsapp,Youtube,Facebookkimi
sosialşəbəkələrbuməsələdəget
dikcədahaböyükönəmkəsbet
məyəbaşlayır.
Mütəxəssisbildirirki,müasirdövr

dəmobiltətbiqlərdəndəgenişis

tifadəolunur.Dünyadadahaçox
istifadəçi internetəmobilcihazlar
vasitəsiləqoşulur.
Digərbirüsul–xidmətsəviyyə

sininyüksəldilməsindən ibarətdir.
Təklif çox olduğuna görə, artıq
pasiyentlər təkcətibbixidmətlərin
keyfiyyətinəyox,həmdəözrahat
lıqlarınaönəmverirlər.Onagörə
dəklinikanınişinitəşkiledərkən,iş
çiləriyığarkənbuməsələnidiqqətə
almaqolar.Nəzərəalmaqlazımdır
ki,əgərpasiyentəonauyğunol
mayanvaxtdamüayinəyəgəlmək
təklifolunsa,o,çoxgümandigər
klinikayaüz tutacaq.Elə klinika
daxilindədəxəstəninözünürahat
hissetməsiüçünyaxşışəraityarat
maqlazımdır.
Həmsöhbətimizsağlamlıqüçün

qacetlərdəndəsözaçıb.Onunsöz
lərinəgörə,bumüasirrahatqurğu
larbütündünyaüzrəçoxsaylıpa
siyentlərə imkanverirki,həkimə
getmədənözdurumunanəzarət

etsin.ArtıqQərbsəhiyyəsindəbelə
metoddangenbol istifadəolunur.
İndibucürqacetlərinistehsalçıları
iriklinikalarlaəməkdaşlıqedirlər.
Klinikadahəkimözxəstəsinəkonk
ret firmanınfitnesqolbağını təklif
edir,bununladahəmpasiyentin
puluna,vaxtınaqənaətedir,oda
yenidənhəkiməgetməyəməcbur
olmur:“Əslində,efektinəgörəbu
tipmarketinqi əvəzləyəcək yeni
nəsə tapmaq çətindir. Paradok
salolsada, istehsalçılarlaklinika
arasındabeləəməkdaşlıqhər iki
brendinreklamıdır,onlarınnüfuzu
nayaxşıtəsiredirvəsonnəticədə
efektivmarketinqüsulukimidəyər
ləndiriləbilər”.
Sondövrlərdəinkişafedəndaha

birsahədəteletibdir.Müasirkom
munikasiyakanallarıvasitəsiləpasi
yentlərməsafədənhəkimməsləhəti
alabilirlər.Ekspertin fikrincə,bu
məsələyaxıngələcəkdəçoxsaylı
pasiyentlərinözvaxtınaqənaətet
məsinəimkanyaradacaq.Bu,xüsu
silədəirişəhərlərin,meqapolislərin
sakinləriüçünaktualdır:“Xatırladım
ki,COVID19pandemiyasınınən
gərgindövründəhəkimçatışmaz
lığınıaradanqaldırmaqüçünməhz
telesəhiyyəninköməyiləuzaqdan
məsləhətsistemitətbiqolunurdu”.

Nigar Ələkbərova: “Həkimin fəaliyyətinin effektivliyi onun 
işlədiyi klinikanın nüfuzuna da birbaşa təsir göstərir”

Tibbi marketinqin yaratdığı imkanlar

Tibb xidməti sahəsində işlərin düzgün qurulması, keyfiyyətli şəkildə aparılması və effek-
tiv nəticənin əldə olunması mürəkkəb məsələdir. Bu sahədə uğur qazanmağın bir yolu tibbi 
marketinqin düzgün formalaşdırılmasından keçir. Bu barədə bizə müsahibəsində Azərbay-
can Tibb Universitetinin ictimai fənlər kafedrasının baş müəllimi, beynəlxalq əlaqələr şöbə-
sinin müdir müavini Nigar Ələkbərova məlumat verib. 

Uşaqlıq 
dövrümdən 
mənim üçün 
insanın sağ-
lamlığı çox 
əhəmiyyətli 
olub. Ona 
görə də 
özümü dərk 
edəndən hə-
kim olmaq ar-
zusunda idim. 
Atamın hərbçi 
olması vətənə 
sevgi hissimi 
sanki daha 
tez alovlan-
dırdı. Bir tərəfdən uşaqlıq arzum, bir tərəfdən də 
atamın peşəsinə məhəbbətim ixtisas seçimimdə 
mənə stimul verdi. Beləliklə, hərbi həkim olmağı 
qərara alaraq, iki arzumu bir peşədə reallaşdır-
dım. Xəyallarımın ardıcıllıqla gerçəkləşməsindən 
ruhlandım. İndi təhsilimi Azərbaycan Tibb Univer-
sitetində davam etdirməkdən olduqca məmnu-
nam.  

Tələbələr həmişə gənclərin ən aktiv hissəsi olaraq 
tanınıblar. Təbii ki, bu enerjini tənzimləyən, onu doğ-
ru istiqamətə aparan və ona kömək edən strukturlara 
böyük ehtiyac duyulmaqdadır. Tələbə həmkarlar ko-
mitələri yuxarı təşkilatların dəstəyi ilə tələbələrin təh-
silalma şəraitinin yaxşılaşdırılmasına çalışır, çətin həyat 
durumlarına maddi dəstək, işlə təmin olunmada yardım 
göstərirlər. Sovet dönəmində ali təhsil məktəblərin-
də tələbələrin problemləri ilə bir neçə təşkilat məşğul 
olurdu: partiya, komsomol və həmkarlar təşkilatları. 
Müasir sistemdə isə həmkarlar təşkilatlarının rolu daha 
da artıb. Bu nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin (THİK) 
fəaliyyəti böyük önəm daşıyır. İctimai tələbə təşkilatı 
olan THİK universitetin idarə olunmasında da yaxından 
iştirak edir. Belə ki, təşkilatın fakültə nümayəndəsi Fa-
kültə Elmi Şurasının, komitənin sədri isə Universitetin 
Böyük Elmi Şurasının tamhüquqlu üzvüdür. Azərbaycan 
Tibb Universitetində tələbələrlə bağlı qəbul olunan 
bütün qərarlarda bu qurumun rəyi nəzərə alınır.

Universitetimizdə tələbələrin təşəbbüslərinə, arzu və 
istəklərinə xüsusi önəm verilməsi müsbət haldır. Məhz 
bu tendensiyanın nəticəsidir ki, tələbələrin elmi-tə-
dqiqat işlərinə cəlb olunması, beynəlxalq və yerli əhə-
miyyətli tədbirlərdə iştirakı üçün hər cür şərait yaradılıb. 
Tələbələrimiz təhsil illəri müddətində yiyələndikləri 
nəzəri bilikləri universitetimizin klinikalarında praktiki 
cəhətdən möhkəmləndirirlər.

Tələbəsi olduğum Hərbi tibb fakültəsində təhsil al-
maq istəyənlərin sayı son illərdə xeyli artıb. Fakültəmiz-
də tələbələrin həkim-mütəxəssis kimi hazırlığı yüksək 
səviyyədə aparılır.

44 günlük Vətən müharibəsində fakültəmizin mə-
zunları həm birbaşa döyüş əməliyyatlarında, həm də 
yaralılarımıza peşəkar tibbi xidmət göstərməkdə xüsu-
silə fərqləndilər. Bu müddətdə özüm də daxil olmaqla, 
fakültəmizin tələbələri əllərindən gələni əsirgəmədilər. 
Bütün bunlar tələbələrin vətənpərvər ruhda yetişmə-
sində, həmişə xalqımızın xidmətində dayanmasında 
müstəsna rol oynayır.

Tələbələrin gələcək uğurlu karyerasında əsas faktor-
lardan biri də xarici dil bilikləridir. Bu səbəbdən düşü-
nürəm ki, indiki tələbələrin dünya səviyyəli dillərdən 
ən azı birini öyrənməsi çox vacibdir. Unutmayaq ki, son 
nəticədə cəmiyyətin inkişafı gənclərdən asılıdır. Bizlər 
gələcəyin müəllimləri, həkimləri, ziyalıları və hərbçilə-
riyik. Ona görə də üzərimizə düşən vəzifənin çətinliyini 
və məsuliyyətini yaxşı anlayırıq.

Vahid RZAYEV, 
Hərbi tibb fakültəsinin IV kurs tələbəsi, THİK-in fa-

kültə üzrə sədri

İki arzumu bir peşədə 
reallaşdırdım
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AzərbaycanTibbUniversitetinin
DebatklubutərəfindənXXIIdaxili
turnirkeçirilib.“VətəndaşCəmiy
yətindəDebat” İctimaiBirliyivə
ATUTələbəHəmkarlarİttifaqının
dəstəyi iləbaştutanturnirinaçı
lışmərasimindəbirsırauniver
sitetlərdənfəxriqonaqlar iştirak
ediblər.

OnlarınarasındaAzərbaycan
DövlətNeft vəSənayeUniver
sitetinin Debat klubunun sədri
RüstəmBabazadə,Azərbaycan
MemarlıqvəİnşaatUniversiteti
ninDebatklubununsədrmüavini
VüqarMəmmədov,Azərbaycan
TurizmvəMenecmentUniversi
tetinintəcrübəlidebatçılarıNicat

Qasımlı,AnarNu
ruzadə,SamirƏli
yev vəƏli İsgən
dərli,Azərbaycan
Texniki Universi
tetinin təcrübəli
debatçısıSübhan
Tağızadəvaridi.
ATUTHİKsədri

Qoşqar İsmayılov
girişnitqi iləçıxış
edərək turnirin təşkilihaqqında
danışıb,builki tədbirintəfərrüat
larınıaçıqlayıb.O,ATUTHİKin
Debatklubunayeniqoşulantələ
bələridətəbrikedib.“Vətəndaş
CəmiyyətindəDebat”İBninsədri
ÜlviyyəAxundovaturniriştirakçı
larınauğurlararzulayaraqonları
aktivolmağaçağırıb.
İyirmiikikomandanıniştirakıilə

əyləncəliformadabaştutanturni
rinfinalına“TNFAlfa”və“Machi
avellianism”komandalarıvəsiqə
qazanıb.Finaloyunundahakimlə
rinqərarınaəsasən“Machiavellia
nism”komandasıXXIIdaxiliturni
rinçempionuadınalayiqgörülüb.
QalibkomandanınheyətiIspiker
RəvanNovruzov,IIspikerFidan
SeyfullayevavəIIIspikerSelcan
İsmayılovadanibarətidi.

“Machiavellianism” komandası turnirin qalibi olub

Əczaçılıq fakültəsinin III kurs, 519İ1a 
qrup tələbəsi Yasir Al-Tale Saddam Ab-
dulkhudhurun  tələbə bileti itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.  

I müalicə-profilaktika fakültəsinin 
VI kurs, 171B qrup tələbəsi Quliyeva 
Gülarə Raqub qızının tələbə bileti itdiyi 
üçün etibarsız sayılır. 

II müalicə-profilaktika fakültəsinin 
I kurs, 221İ1b qrup tələbəsi Bar Ahmet 
Fıratın   tələbə bileti itdiyi üçün etibar-
sız sayılır. 

Əczaçılıq  fakültəsinin IV kurs, 
518A3c qrup tələbəsi Akdoğan  İdrisin  
tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya  fakültəsinin III kurs, 
419A4a qrup tələbəsi Al- Maddahi 
Abeshahmac Majid oğlunun tələbə bi-
leti itdiyi üçün etibarsız sayılır.  

Əczaçılıq  fakültəsinin IV kurs, 518A1a 
qrup tələbəsi Əhmədova Lamiyə Məm-
məd qızının tələbə bileti itdiyi üçün eti-
barsız sayılır.

I müalicə-profilaktika fakültəsinin 
III kurs, 119İ1a qrup tələbəsi Abdullah 
Chab Mohammad oğlunun tələbə bileti 
itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

Stomatologiya  fakültəsinin III  kurs, 
419A4a qrup tələbəsi Ömər Özdemir 
Nevzet oğlunun tələbə bileti itdiyi  üçün 
etibarsız sayılır.  

Əczaçılıq fakültəsinin III kurs, 519A1a 
qrup tələbəsi Asil Enisenin  tələbə bileti 
itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya  fakültəsinin III  kurs, 
419A4a qrup tələbəsi Yahya Göktaş Ha-
lid oğlunun tələbə bileti itdiyi üçün eti-
barsız sayılır. 

Stomatologiya  fakültəsinin 
IV kurs, 418İ 3c  qrup tələbəsi Ali 
Soltani Germinin  tələbə bileti itdiyi 
üçün etibarsız sayılır.  

I müalicə profilaktika fakültəsinin 
II kurs, 120A9a  qrup tələbəsi Yaqu-
bova Arzu Asif qızının tələbə bileti 
itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

İctimai səhiyyə fakültəsinin 
II kurs, 320T1c qrup tələbəsi Yu-
sublu Fidan Elçin  qızının tələbə bi-
leti itdiyi üçün etibarsız sayılır.  

I müalicə-profilaktika fakültəsi-
nin III kurs, 119İ1b qrup tələbəsi 
Sherifzadehsofiani Mobina Biouk 
qızının tələbə bileti itdiyi üçün eti-
barsız sayılır. 

Əczaçılıq  fakültəsinin IV kurs, 
518A3c qrup tələbəsi Kardaş Mehmet 
Nurullahın  tələbə bileti itdiyi üçün eti-
barsız sayılır.

Stomatologiya fakültəsinin IV kurs, 
418A3b qrup tələbəsi Mübarek Emre 
Ürek Edip oğlunun tələbə bileti itdiyi 
üçün etibarsız sayılır.  

Əczaçılıq  fakültəsinin I kurs, 
521A1a qrup tələbəsi Hacıyev Kənan 
Sahib oğlunun tələbə bileti itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

Əczaçılıq  fakültəsinin IV kurs, 
518A2b qrup tələbəsi Bilal Dündar 
Sirac oğlunun tələbə bileti və müvəf-
fəqiyyət kitabçası itdiyi üçün etibarsız 
sayılır.

Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin rektorluğu, II Müa-
licə-profilaktika fakültəsinin 
dekanlığının və Ailə təbabəti 
kafedrasının əməkdaşları Ailə 
təbabəti kafedrasının müdiri, 
dosent

Mustafa Salihovun
vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və mərhumun ailəsinə 
dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.

I Müalicə-profilaktika 
fakültəsi dekanlığının əmək-
daşları dekan müavini, dosent 
Mahir Quliyevə qaynatası 

Məmməd müəllimin 
vəfatından kədərləndiklə-

rini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər. 

Azərbaycan Tibb 
Universitetinin kollektivi 
“Təbib” qəzetinin məsul 
katibi Mənsur Ələkbərliyə 
anası 

Əsli xanımın
 vəfatından kədərləndiklə-

rini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

Uşaq-yeniyetmələrin sağ-
lamlığı və əmək sağlamlığı 
kafedrasının əməkdaşları 
kafedranın dosenti Cəmilə 
Salihovaya əmisi

Mustafa Salihovun
vəfatından kədərləndiklə-

rini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.   

Y.Mirzəyev2aprel1952ciildəBa
kışəhərindəziyalıailəsindəanadan
olub.196975ciillərdəAzərbaycan
Tibbİnstitutununmüalicəprofilakti
kafakültəsinibitirib.197577ciillər
də3saylıUşaqdərizöhrəvixəstə
xanasındahəkim,197783cüillərdə
şöbəmüdirivəzifəsindəçalışıb.
198386cıillərdəMoskvaşəhə

rindəHəkimləriTəkmilləşdirməİnsti
tutundaaspiranturanıkeçib,Moskva
şəhəriSNMETİda“Герпетиформ
ныйдерматитДюринга.Клини
ческиеособенностиилечения”
mövzusundanamizədlikdisserta
siyasınımüdafiəedərəktibbelmləri
namizədielmidərəcəsinialıb.
O,198687ci illərdəRespubli

kaDərizöhrəvidispanserindəhə
kimdermatoveneroloq,198789cu
illərdə3saylıUşaqdərizöhrəvidis
panserindəbaşhəkimvəzifəsində
işləyib.198993cüillərdəATUnun
dermatovenerologiyakafedrasında
assistent,1993cüildəndosentvə
zifəsinəseçilib.İndiyədəkhəminka
fedradadosentvəzifəsindəçalışır.
Y.Mirzəyevkafedranıntədrisme

todikfəaliyyətində,kafedranınplan
üzrəelmitədqiqat işlərininyerinə
yetirilməsindəvə ictimai işlərində
aktiviştirakedir,bilikvəbacarığını
rezidentlərdənəsirgəmir.
Diqqətlivəqayğıkeşhəkimolan

Yunusmüəllimkafedraəməkdaşla
rı,rezidentlərvətələbələrarasında
böyükhörmətqazanıb.O,kafedra
Həmkarlarİttifaqınınüzvüdür.
Dermatovenerologiyakafedrasının

əməkdaşlarıvərezidentləriYunus
müəllimiyubileyimünasibətilətəb
rikedir,onauzunömür,cansağlığı,
əməkfəaliyyətindəuğurlararzulayır!

 Allah rəh mət elə sin!

Bu günlərdə dermatovenerologiya kafed-
rasının dosenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru 
Mirzəyev Yunus Ağalar oğlunun 70 yaşı 
tamam olur. 

Etibarsız say ılır

Debat klubunun XXII daxili Debat klubunun XXII daxili 
turnirində 22 komanda iştirak edibturnirində 22 komanda iştirak edib

Dünyada qeydə alınan 
koronavi rusa yo luxma 
hallarının sayı 480 115 822-
yə çatıb. İndiyədək 6 121 156 
nəfər COVID-19-dan ölüb.   
20 milyondançoxyoluxma

halıqeydəalınanölkələrsıra
sınaABŞ,Hindistan,Brazili
ya,FransavəBöyükBritaniya
daxildir.
Yoluxmuşşəxslərinvəyo

luxmadanölənlərinsayımü
vafiqolaraqbelədir:ABŞ79 
946 097 və976 652,Hindis
tan43 019 453 və521 004,
Braziliya29 839 103 və659 
046,Fransa–25 106 739 və
142 664,BöyükBritaniya–20 
848 913 və165 046.
Ötəndövrdəhər 1 milyon

nəfərə ölüm nisbəti 788,5 
nəfər təşkiledib.ABŞdabu
göstərici3 001,Hindistanda
371,Braziliyada3 062,Fran
sada2 162,BöyükBritaniya
da2 401 nəfərtəşkiledib.

KlinikanınFizioterapiyavərea
bilitasiyaşöbəsininmüdiriNurlana
Əliyevaqeydedirki, traksionci
hazındanonurğasütunununbütün
şöbələrininmüalicəsindəfiziote
rapiyavəreabilitasiyaüçünistifadə
olunur:“Hazırdaklinikamızdaolan
traksioncihazıABŞistehsalıdırvə
sonnəsil texnologiyalaraaiddir.
Məlumdurki,onurğaproblemlərin
dəöncəvizualolaraqhəkimmüa
yinəsiaparılır.Sonragərəkolduqda
instrumentalmüayinəMRT,rent
gen,kompyutertomoqrafiyasıvə
digəraparatlardanistifadəolunaraq
diaqnozqoyulur”.
N.Əliyevanın sözlərinə görə,

onurğasütunundakıdəyişikliklər

anadangəlmə və sonradan ya
ranmışolabilər:“Onurğasütunu
orqanizmindayaqhissəsidir.Onun
müxtəlifşöbələrindəolanproblem
lərinfizioterapevtik(reabilitasiya)
müalicəsimümkünolarsa,bunu
edirik. Traksion aparatından da
məhzbuhaldaistifadəedilir”.
Mütəxəssis deyir ki, traksion

aparatındahəmuşaqlar,həmdə
böyüklərinmüalicəsiaparılabilər.
Lakinonurğadakıbütünxəstəlik

lərdəbucihazdanistifadəoluna
bilməz.Busəbəbdənprosedurun
aparılmasızamanıbirçoxməqam
laradiqqətyetirilir.Beləki,traksi
onmüalicəsiüçünmüəyyənyaş
məhdudiyyətivar.Bundanəlavə,
müalicətəyinolunmazdanəvvəl
laboratoranalizlərdəaparılır.Əgər
xəstəninqanındaionlaşmışkalsi
umunmiqdarıazdırsa,Dvitamini
çatışmırsa,dartmaaparatındanis
tifadəməqbuldeyil.Buməsələdə
xəstəliyinağırlıqdərəcəsidəböyük
roloynayır.
Traksionaparatındayalnızonur

ğanındartılmasıhəyatakeçirilmir.
Cihazonurğanınətrafəzələlərində
kizəifliyindəardanqaldırılmasına
yardımçıolur.Buaparatdaxəstənin
onurğasıhəmdartılır,həmdəətraf
əzələlərinsankimasajıicraedilir.
Həkimin fikrincə, gənc və ye

niyetmələrdəkionurğaproblem
ləri əsasən müasir həyat tərzi
iləəlaqədarolub,mobil telefon,
kompyutervəplanşetlərdənhəd
dənartıqistifadəsəbəbiiləortaya
çıxır.Mütəxəssisvalideynlərəbu
məsələdədahadiqqətlidavranmağı
məsləhətgörür.

Onurğa xəstəliklərinin müalicəsində son model 
cihazdan istifadə olunur

Dünyada Dünyada 
koronavirusa koronavirusa 
yoluxma sayı 480 yoluxma sayı 480 
mi lyonu ötübmi lyonu ötüb Əvvəllər yalnız yaşlı insanlarda 

rast gəlinən onurğa xəstəlikləri 
müasir dövrdə xeyli gəncləşib. 
Son illər gənc insanlarda skoli-
oz, kifoz, yırtıq və bu kimi digər 
xəstəliklərə çox rast gəlinir. Bu 
cür xəstəliklərin müalicəsində isə 
Azərbaycan Tibb Universitetinin 
Tədris Cərrahiyyə Klinikasındakı 
yeni traksion (dartma) cihazından 
uğurla istifadə olunur.

Nurlana Əliyeva: Traksion cihazı onurğa sütununun bütün şöbələrinin müalicəsində faydalıdır

Dosent Yunus Dosent Yunus 
Mirzəyevin Mirzəyevin 

70 yaşı tamam 70 yaşı tamam 
olurolur

BaşredaktorBaşredaktor MüəlliflərləredaksiyanınmövqeyiMüəlliflərləredaksiyanınmövqeyi
üstüstədüşməyəbilər.üstüstədüşməyəbilər.

ƏlyazmalargeriqaytarılmırƏlyazmalargeriqaytarılmır

Qəzet“Təbib”qəzetininkompüterQəzet“Təbib”qəzetininkompüter
mərkəzindəyığılır,səhifələnir,mərkəzindəyığılır,səhifələnir,

“AzərbaycanNəşriyyatı”MMCdə“AzərbaycanNəşriyyatı”MMCdə
çapolunurvəuniversitetdaxilindəçapolunurvəuniversitetdaxilində

yayılıryayılır
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