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ATU-nun rek to ru, pro fes sor Gə ray 
Gə ray bəy li öl kə nin tibb təh si li ve rən 
ye ga nə ali mək tə bi haq qın da qo na ğı 
ət raf lı mə lu mat lan dı rıb, uni ver si te-
tin bey nəl xalq əla qə lə ri, xa ri ci öl kə-
lər də ki uni ver si tet lər lə əmək daş lı ğı 
haq qın da da nı şıb. 

Pro fes sor G.Gə ray bəy li qeyd edib 
ki, uni ver si te ti mi zin bey nəl xalq əla-
qə lə ri gü nü-gün dən ge niş lə nir: “Bu 
əla qə lə rin in ki şaf et mə si bi zim üçün 
priori tet mə sə lə lər dən bi ri dir. Bu nun 
nə ti cə si dir ki, uni ver si te ti miz xa ri ci 
tə lə bə sa yı na gö rə Azər bay can da 
bi rin ci yer də dir. Bir sı ra öl kə lə rin uni-
ver si tet lə ri ilə tə lə bə, müəl lim mü ba-
di lə si ni hə ya ta ke çi ri rik. O cüm lə dən 
el mi-təd qi qat iş lə ri ni, bir gə la yi hə lə-
ri tə min edən iki tə rəf li mü qa vi lə lər 
fəaliy yət də dir. Bu il uni ver si te ti mi zin 
3 təh sil proq ra mı nın bey nəl xalq akk-
re di ta si ya dan keç mə si müasir dün-
ya ilə in teq ra si ya kon teks tin də çox 
önəm li dir”.

UNİ CEF-in Azər bay can nü ma yən-
də li yi nin rəh bə ri Aleks Hay kens bu 
qu ru mun öl kə miz də ki fəaliy yə ti, hə-
ya ta ke çi ri lən la yi hə lər ba rə də mə lu-
mat ve rib: “UNİ CEF-lə ÜST-ün ye ni 
bir gə la yi hə si var, mən Azər bay can 
Tibb Uni ver si te ti nin ora qo şul ma ğı-
nı is tə yər dim. İna nı ram ki, bu is ti qa-

mət də əhə miy yət li iş lər gö rü lə bi lər. 
Mə sə lən, biz aka de mik araş dır ma-
lar üzə rin də bir gə iş lər apa ra bi lə rik. 
Bu gün im za la dı ğı mız me mo ran dum 
bir de yil, ar tıq bir çox sa hə lər üz rə 
əmək daş lıq əla qə lə ri mi zi nə zər də 
tu tur. Təd ris proq ram la rı nın ye ni lən-
mə si, el mi iş lər və s. bu ra da xil dir”. 

ATU-nun Bey nəl xalq əla qə lər üz-
rə pro rek to ru, do sent Or xan İsa yev 
UNİ CEF-lə uni ver si te ti miz ara sın da-
kı əla qə lər, apa rı lan iş lər haq qın da 
mə lu mat ve rib. 

Da ha son ra tə rəf lər ara sın da qar-
şı lıq lı əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri 
mü za ki rə olu nub. Gö rü şün so nun da 
ATU və UNİ CEF-in Azər bay can nü-
ma yən də li yi ara sın da əmək daş lı ğa 
dair me mo ran dum im za la nıb. 

Qeyd edək ki, gö rüş də Bey nəl-
xalq əla qə lər şö bə si nin mü di ri, do-
sent Müş fiq Oru cov, Tibb təh si li və 
in no va si ya şö bə si nin mü di ri Ay gün 
Ba ba ye va, Mət buat xid mə ti nin rəh-
bə ri Gü nel As la no va, UNİ CEF-in 
sağ lam lıq və qi da lan ma proq ra mı nın 
rəh bə ri Töh fə Cə mi lo va, proq ra mın 
kon sul tan tı Və fa Ağa ye va, UNİ CEF-
in ic ti maiy yət lə əla qə lər şö bə si nin 
əmək da şı Kö nül Kə ri mo va və tər cü-
mə çi Ley la Ab ba so va iş ti rak edir di-
lər.

Dr. Feyza Alyu Altınok ATU-nun 
İnsan anatomiyası və tibbi termi-
nologiya, Sitologiya, histologiya 
və embriologiya, Farmakologi-
ya, Əczaçılığın texnologiyası 
və idarəçiliyi, Farmakoqnoziya, 
Əczaçılıq kimyası kafedralarında və 
Elmi Tədqiqat Mərkəzində tədrisin 
təşkili və aparılan elmi-tədqiqat 
işləri ilə tanış olub. Bu zaman qonaq 
Anatomiya muzeyini ziyarət edib, 
əczaçılıq fakültəsinin tədris və 
elmi-tədqiqat laboratoriyalarına, 
o cümlədən “Elektron mikroskop-
iya” laboratoriyasına baş çəkib. 
Türkiyəli mütəxəssis, həmçinin 
adıçəkilən kafedralarda praktik 
dərslərin gedişi zamanı müəllimlər 

və tələbələrlə qısa söhbətlər edib, 
fikir mübadiləsi aparıb. Müvafiq 
kafedralar və ETM ilə tanışlıq 
zamanı F.A.Altınok İnsan anatomi-
yası və tibbi terminologiya kafe-
drasının müdiri vəzifəsini icra edən 
dosent Anar Abdullayev, həmin 
kafedranın məsləhətçi-professoru, 
Əməkdar elm xadimi, Rusiya Elmlər 
Akademiyasının akademiki Vaqif 
Şadlinski, Sitologiya, histologiya və 
embriologiya kafedrasının müdiri, 
professor Eldar Qasımov, əczaçılıq 
fakültəsinin dekanı, dosent Fərəh 
Mədətli, Əczaçılığın texnologiyası 
və idarəçiliyi kafedrasının müdiri, 
professor Məhbubə Vəliyeva, Far-
makoqnoziya kafedrasının müdiri, 
professor Cavanşir İsayev, Əczaçılıq 
kimyası kafedrasının müdiri, profes-
sor Tahir Süleymanov, Farmakologi-
ya kafedrasının müdiri, professor 
Musa Qəniyev, ETM-in direktoru, 
Əməkdar elm xadimi, professor 
Qalib Qarayev tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanıb və qardaş Türki-
yədən olan qonağa xüsusi diqqət 
göstərilib. 

Dr. Feyza Alyu Altınokun Farma-
kologiya kafedrasında “Birincili 

dorzal kök qanqlion neyron kul-
turası və Patch Clamp texnikası” 
mövzusunda seminarı keçirilib. 
Tədbirdə ATU-nun müxtəlif kafed-
ralarının əməkdaşları, doktorant 
və tələbələr iştirak edib. Tədbiri 
Farmakologiya kafedrasının müdiri, 
professor Musa Qəniyev açaraq tür-
kiyəli qonağı tədbir iştirakçıları ilə 
tanış edib və məruzədə toxunulan 
mövzunun aktuallığından söhbət 
açıb. M.Qəniyev bu cür tədbirlərin 
rəhbərlik etdiyi kafedrada vaxtaşırı 
təşkil olunduğunu bildirib. Buna 
görə universitetin rektoru, pro-
fessor Gəray Gəraybəyliyə təşək-
kürünü ifadə edən kafedra müdiri 
sözü ATU-nun Beynəlxalq əlaqələr 
şöbəsinin müdiri, dosent Müşfiq 
Orucova verib. M.Orucov çıxışın-
da ATU rəhbərliyinin beynəlxalq 
əməkdaşlıq istiqamətində apardığı 
uğurlu fəaliyyəti qeyd edərək, 
dr. Feyza Alyu Altınokun univer-
sitetimizə “Erasmus+” mübadilə 
proqramı çərçivəsində təşrif 
gətirdiyini bildirib. O, qonağın bir 
sıra kafedralarda tədrisin təşkili, 
tətbiq olunan yeniliklərlə bağlı 
məlumatlandırıldığını, eləcə də 

İtaliyada qazandığı bilik və təcrübə 
ilə əməkdaşlarımızı yaxından tanış 
edəcəyini diqqətə çatdırıb.

Sonra F.A.Altınok çıxış edərək, 
birincili dorzal kök qanqlion neyron 
kulturasından və “Patch Clamp” 
metodunun tətbiqi ilə müxtəlif dər-
man maddələrinin hüceyrələrə, xü-
susən sinir hüceyrələrinə təsirinin 
araşdırılması imkanlarından söhbət 
açıb. Feyza xanımın məruzəsi 
iştirakçıların böyük marağına səbəb 
olub və tədbir geniş diskussiya ilə 
başa çatıb. Seminarda ATU-nun 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin 
müdir müavini Nigar Ələkbərova və 
mübadilə proqramları üzrə koordi-

nator Dünya Bayramova da iştirak 
ediblər. 

Səfərinin son günü qonağı 
ATU-nun Beynəlxalq əlaqələr üzrə 
prorektoru, dosent Orxan İsayev 
qəbul edib. F.A.Altınoka ATU-ya 
gəlişi üçün təşəkkürünü bildirən 
prorektor universitetlərimiz 
arasında bu cür mübadilələrin 
vacibliyini vurğulayıb. Feyza xanım 
ATU-ya səfərindən çox məmnun 
olduğunu və yüksək səviyyədə 
qonaqpərvərlik üçün universitet 
rəhbərliyinə minnətdarlığını ifadə 
edib. O.İsayev qonağa sertifikat və 
xatirə hədiyyəsi təqdim edib. 

Türkiyəli alim “Erasmus+” proqramı çərçivəsində qonağımız olub
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“Erasmus+” mübadilə proqra-
mı çərçivəsində Türkiyənin Es-
kişehir Anadolu Universitetinin 
Əczaçılıq fakültəsinin Farmako-
logiya kafedrasının müəllimi, 
tibb üzrə fəlsəfə doktoru Feyza 
Alyu Altınok 28 mart – 1 aprel 
2022-ci il tarixlərində Azərbay-
can Tibb Universitetinin qonağı 
olub. 
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Azərbaycan Tibb 
Universitetinin rektoru, 
professor Gəray Gəray-
bəyli İ.M.Seçenov adına 
Birinci Moskva Dövlət 
Tibb Universitetinin Bakı 
filialının Tədris Simulya-
siya Mərkəzini ziyarət 
edib.  

Mər  kə  zin rəh  bə  ri t.ü.f.d. 
Zəh  ra Və  zi  ro  va rek  tor 
G.Gə  ray  bəy  li  ni mər  kə  zin 
fəaliy  yə  ti ilə ta  nış edib. 
Bu  ra  da bü  tün ix  ti  sas  lar 
üz  rə tibb mü  tə  xəs  sis  lə  ri  nin 
ha  zır  lan  ma  sı, or  ta və ki  çik 
tibb per  so  na  lı  nın ix  ti  sas 
ba  ca  rıq  la  rı  na yi  yə  lən  mə -
si, fər  di prak  tik vər  diş  lə  rin 
öy  rə  dil  mə  si və tək  mil  ləş  di -
ril  mə  si, ey  ni za  man  da ye  ni 
ba  ca  rıq  la  rın əl  də edil  mə  si 
is  ti  qa  mə  tin  də apa  rı  lan iş -
lər ba  rə  də ge  niş mə  lu  mat 
ve  rib. 

Azər  bay  can Tibb Uni -
ver  si  te  ti ilə İ.M.Se  çe  nov 
adı  na Bi  rin  ci Mosk  va Döv -

lət Tibb Uni  ver  si  te  ti  nin Ba -
kı fi  lialı ara  sın  da möv  cud 
olan mü  qa  vi  lə əsa  sın  da 
Təd  ris Si  mul  ya  si  ya Mər  kə -
zin  də ATU tə  lə  bə  lə  ri üçün 
prak  ti  ki tə  lim və ba  ca  rıq -
la  rın sə  viy  yə  si  nin qiy  mət -
lən  di  ril  mə  si məq  sə  di ilə 
ən müasir şə  rait ya  ra  dı  lıb, 

mərkəz mü  va  fiq tex  no  lo  gi -
ya  larla tə  min edi  lib. ATU-
nun rek  to  ru bu tex  no  lo  gi -
ya  lar  la da ta  nış olub. 

Pro  fes  sor Gə  ray Gə -
ray  bəy  li mər  kəz  də müəy -
yən fən  lər üz  rə təd  ris alan 
Azər  bay  can Tibb Uni  ver -
si  te  ti  nin tə  lə  bə  lə  ri ilə gö -
rü  şüb və on  lar  la ge  niş fi  kir 
mü  ba  di  lə  si apa  rıb. 

Rek  tor bil  di  rib ki, tə  lə  bə -
lə  rin, re  zi  dent  lə  rin və hə -
kim  lə  rin pe  şə ba  ca  rıq  la  rı 
sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si 
ba  xı  mın  dan bu mər  kə  zin 
fəaliy  yə  ti  nin bö  yük önə  mi 
var. Həm  çi  nin mər  kə  zin 
iş  çi he  yə  ti tə  rə  fin  dən təş -
kil olu  nan təd  ris pro  se  si 
ilə bağ  lı tə  lə  bə  lə  rin rəy  lə  ri 
öy  rə  ni  lib. Tə  lə  bə  lər bu  ra  da 
təd  ri  sin yük  sək sə  viy  yə  də 
apa  rıl  ma  sı üçün ya  ra  dı  lan 
şə  rait  dən məm  nun  luq  la  rı -
nı bil  di  rib  lər.

Da  ha son  ra rek   tor 
G.Gə  ray  bəy  li mər  kə  zin 

en  dos  ko  pi  ya, USM, gi -
ne  ko  lo  gi  ya, reani  ma  si  ya, 
xəs  tə  yə qul  luq və tə  ci  li 
yar  dım otaq  la  rın  da ro -
bot-si  mul  ya  tor  lar üzə  rin -
də tə  lə  bə  lə  rin apar  dıq  la  rı 
ma  ni  pul  ya  si  ya  la  rı iz  lə  yib. 
Təd  ris Si  mul  ya  si  ya Mər  kə -
zin  də ya  ra  dı  lan şə  rait  dən 

məm  nun  lu  ğu  nu bil  di  rən və 
gö  rü  lən iş  lə  rin təq  di  rə  la  yiq 
ol  du  ğu  nu söy  lə  yən pro  fes -
sor G.Gə  ray  bəy  li mər  kə  zin 
kol  lek  ti  vi  nə uğur  lar ar  zu -
la  yıb. 

ATU-nun Təd  ris şö  bə  si -
nin mü  di  ri, do  sent Ka  man -
dar Ya  qu  bov qeyd edib ki, 
uni  ver  si  te  ti  mi  zin tə  lə  bə  lə  ri 
hər gün mər  kəz  də 5 ba  ca -
rıq fən  ni  nin - ve  na  da  xi -
li in  yek  si  ya  lar, tə  ci  li tib  bi 
yar  dım, dis  pan  se  ri  za  si  ya, 
fi  zi  ki müayi  nə, tə  məl ürək 
və ağ  ci  yər reani  ma  si  ya  sı 
fən  lə  ri  nin təd  ri  sin  də iş  ti  rak 
edir  lər. Təd  ris pro  se  si 3 
mər  hə  lə  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Yay  da da  xi  li xəs  tə  lik  lər və 
cər  ra  hi xəs  tə  lik  lər fən  lə  ri 
üz  rə döv  lət at  tes  ta  si  ya  na 
bu  ra  xı  lan ATU tə  lə  bə  lə  ri 
üçün ba  ca  rıq im  ta  ha  nı da 
bu mər  kəz  də təş  kil olu  na -
caq. 

Rek  tor Gə  ray Gə  ray -
bəy  li mər  kəz  də im  ta  han -
la  rın ke  çi  ril  mə  si üçün ha -
zır  lan  mış sek  tor  la da ta  nış 
olub. Tə  lə  bə  lər bu  ra  da  kı 
stan  si  ya  la  ra şəx  si İD ko  du 
ilə da  xil olub, ay  rıl  mış za -
man müd  də  tin  də ba  ca  rıq 
im  ta  ha  nı ve  rə  cək  lər. Ye -
kun  da tə  lə  bə  nin çek-list 
for  ma  sın  da im  ta  han mü -
şa  hi  də nə  ti  cə  si ta  mam  la -
nır. Ba  ca  rıq im  ta  ha  nın  da 
iş  ti  rak edən tə  lə  bə  lə  rin 
im  ta  han nə  ti  cə  lə  ri hə  min 

gün uni  ver  si  te  tin por  tal  la -
rı  na yer  ləş  di  ri  lir. 

Gö  rüş  də qo  naq qıs -
min  də iş  ti  rak edən Ba  kı 
Sağ  lam  lıq Mər  kə  zi  nin di -
rek  to  ru, do  sent Asi  man 
Hə  sə  nov qeyd edib ki, 
Təd  ris Si  mul  ya  si  ya Mər -
kə  zi  nin ko  man  da  sı yük -
sək ix   t i   sas  lı  anes  te  -
zioloq-reani  ma  to  loq  lar, 
ma  ma-gi  ne  ko  loq  lar, kar -
dioloq  lar, cər  rah  lar və 
psi  xo  loq  lar  dan iba  rət  dir. 
Ko  man  da üzv  lə  ri sə  hiy  yə 
sa  hə  sin  də mü  tə  xəs  sis  lə  rin 
ha  zır  lan  ma  sı üz  rə xa  ri  ci 
öl  kə  lər  də ço  xil  lik təc  rü  bə 
əl  də edib  lər. 

Qeyd edək ki, Təd  ris 
Si  mul  ya  si  ya Mər  kə  zi Azə -
bay  can Tibb Uni  ver  si  te  ti 
və İ.M.Se  çe  nov adı  na Bi -
rin  ci Mosk  va Döv  lət Tibb 
Uni  ver  si  te  ti  nin Ba  kı fi  lialı -
nın tə  lə  bə  lə  ri, re  zi  dent  lə  ri 
və hə  kim  lə  rin prak  tik ba -
ca  rıq  la  rı  nı yük  səlt  mək və 
si  mul  ya  si  ya tə  li  min  dən is -
ti  fa  də edə  rək müx  tə  lif tibb 
pe  şə  lə  ri üz  rə mü  tə  xəs  sis -
lə  rin ix  ti  sas  la  rı  nı ar  tır  maq 
üçün ya  ra  dı  lıb. Təd  ris Si -
mul  ya  si  ya Mər  kə  zin  də 
xa  ri  ci öl  kə  lə  rin sə  hiy  yə 
mü  tə  xəs  sis  lə  ri  nin zən  gin 
təc  rü  bə  sin  dən ya  rar  la  na -
raq bey  nəl  xalq stan  dart  la -
ra uy  ğun tə  lim proq  ram  la -
rın  dan is  ti  fa  də olu  nur.

ATU-nun rektoru Tədris Simulyasiya 
Mərkəzinin işi ilə tanış olub

Yeni sənəd bir çox sahələr üzrə əməkdaşlıq əlaqələrimizi Yeni sənəd bir çox sahələr üzrə əməkdaşlıq əlaqələrimizi 
nəzərdə tutur nəzərdə tutur 

Burada tələbələrin praktiki təlim və bacarıqlarının Burada tələbələrin praktiki təlim və bacarıqlarının 
qiymətləndirilməsi üçün hər cür şərait varqiymətləndirilməsi üçün hər cür şərait var

Azərbaycan Tibb Universitetində UNİCEF-in Azərbaycan 
nümayəndəliyinin rəhbərliyi ilə görüş keçirilib. Görüşdə iki 
qurum arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb.
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Sonra ATU-nun Beynəlxalq 
əlaqələr üzrə prorektoru, dosent 
Orxan İsayev rəhbəri olduğu pro-
rektorluğun üç il ərzində gördüyü 
işlər və qarşıda duran vəzifələri 
barədə hesabat məruzəsini 
təqdim edib. Çıxışında universi-
tetin beynəlxalq əlaqələrindən 
geniş bəhs edən prorektor xarici 
tələbələrin sayının ildən-ilə art-
dığını və beynəlxalq əməkdaşlıq 
coğrafiyamızın genişləndiyini 
bildirib: “Xarici tələbələrin qəbu-
lu, onların təhsili üçün yaradılan 
şərait universitetin beynəlxalq 
nüfuzunu daha da artırır. Hazırda 
ATU-da 49 ölkədən 2801 əcnəbi 
tələbə və rezident təhsil alır. 
Bunların sırasında Türkiyə, Paki-
stan, Böyük Britaniya, ABŞ, Rusiya, 
İsrail, Nigeriya, Banqladeş, Hindis-
tan, İraq, İran, Suriya və s. ölkələri 
qeyd etmək olar. Əcnəbilər 
arasında sayına görə birinci yeri 
qardaş Türkiyədən olan tələbə 
və rezidentlər tutur. Qürurverici 
haldır ki, Azərbaycan Tibb Univer-
siteti ölkəmizdə təhsil alan əcnəbi 
vətəndaşların sayına görə birinci 
yerdədir. Ölkə rəhbərliyinin si-
yasətinə müvafiq olaraq universi-
tet rəhbərliyi bu istiqamətdə daim 
işlər aparır, müəyyən yeniliklər 
tətbiq olunur. Məsələn, bun-
ların sırasında xarici tələbələrin 
qəbul prosesinin obyektiv, şəffaf 
keçirilməsini təmin etmək, onlar 
üçün bu prosesi asanlaşdırmaq 
məqsədilə admission.amu.edu.
az veb portalının yaradılmasını 
qeyd etmək olar. Əminliklə deyə 
bilərəm ki, bu addım əcnəbilərin 
ATU-ya qəbulunda dönüş nöqtə-
si oldu. Biz indi bu təşəbbüsün 
müsbət nəticəsini görürük. 
Qeyd olunan portal 2021-2022-
ci illərdə ATU-nun İnformasiya 
Sistemlərinin Təşkili və İdarəetmə 
Mərkəzinin dəstəyi ilə yenilənib, 
istifadəçilərin rahatlığı üçün 
daha da təkmilləşdirilib və yeni 
funksiyalar əlavə edilib. Hesab 
edirəm ki, gələcəkdə bu fəaliy-
yətin də bəhrəsini görəcəyik.                                                                                           

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
2020-2021-ci tədris ilinə qədər 
əcnəbilər ATU-da yalnız “Tibb”, 
“Diş həkimliyi” və “Əczaçılıq” 
ixtisasları üzrə təhsil ala bilirdilər. 
Artıq əcnəbi vətəndaşlar “İctimai 
səhiyyə” ixtisası üzrə də təhsil al-
maq üçün müraciət edirlər. Hazır-
da onların Azərbaycanda “Tibb 
bacısı” və “Fizioterapiya” ixtisasları 
üzrə də təhsil ala bilmələri üçün 
şəraitin yaradılması istiqamətində 
işlər aparılır”. 

Sözünə davam edən natiq 
bildirib ki, xarici tələbələrin aktiv 
şəkildə universitetimizə cəlb 
edilməsi və ölkəmizdə ali mək-

təblər arasında xarici tələbələrin 
tədris prosesinin təşkili, o cüm-
lədən yataqxana ilə təmin ol-
unması imkanlarına görə ATU 
ön sıralardadır. Burada, həmçi-
nin əcnəbi tələbələr üçün də 
güzəştlər edilib. 

Universitetimizin hazırda 
dünyanın bir çox qabaqcıl ali 
tibb məktəbləri ilə əməkdaşlıq 
sazişlərinin olduğunu vurğulayan 
O.İsayev söyləyib ki, ən mühüm 
addımlardan biri ATU-nun 
tədris proqramlarının beynəlx-
alq akkreditasiyadan keçməsi 
məqsədilə Qazaxıstanda yerləşən 
Akkreditasiya və Reytinq üzrə 
Müstəqil Agentliklə (Independent 
Agency For Accreditation and 
Ratıng - IAAR) müqavilə imzalan-
ması olub: “Universitetimizin 
tədris proqramlarının akkredi-
tasiyadan keçməsi diplomların 
dünyada tanınma coğrafiyasının 
genişləndirilməsi baxımından 
olduqca əhəmiyyətlidir. Bu 
agentlik MDB ölkələri içərisində 
Dünya Tibb Təhsili Federasiyası 
(World Federation of Medical 
Education –WFME) tərəfind-
ən tanınan ilk qurumdur. IAAR 
tərəfindən akkreditasiya olunan 
universitetlər və tədris proqram-
ları Dünya Tibb Təhsili Federasi-
yasının akkreditasiyanı əldə etmiş 
sayılırlar. Ölkə rəhbərinin müvafiq 
Sərəncamı ilə “2019-2023-cü illər 
üçün Azərbaycan Respublikasında 
ali təhsil sisteminin beynəlxalq 
rəqabətliliyinin artırılması üzrə 
Dövlət Proqramı” təsdiq edilib. 
Bu proqram çərçivəsində Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Qazi və Ankara 
universitetləri ilə birgə müvafiq 
işlər aparılır. Pandemiya dövründə 
ATU-nun tələbə və gənc müəllim 
heyətinə həmin universitetlərin 
onlayn dərslərində iştirak etmək 
imkanı yaradılıb. Bu proqramın 
mühüm istiqamətlərindən biri də 
dünyanın nüfuzlu ali təhsil müəs-
sisələrində doktorantura təhsili 
alan vətəndaşlarımızın dəstəklən-
məsidir ki, universitetimiz bu pros-

esdə aktiv iştirak edir. ATU hazırda 
dünyanın 90-a yaxın elm və təhsil 
qurumları ilə əməkdaşlıq edir”. 

Məruzəçi sonda vurğulayıb ki, 
genişlənməkdə olan beynəlxalq 
əməkdaşlıq sahəsində fəaliyyətin 
idarə olunmasının təkmilləşdi-
rilməsi, sistemləşdirilməsi və 
faydalı əlaqələrin daha da inkişaf 
etdirilməsi əsas hədəflərdəndir. 

İclasda çıxış edən Əczaçılığın 
texnologiyası və idarəçiliyi kafe-
drasının müdiri, professor Məh-
bubə Vəliyeva, ATU-nun Tədris 
Stomatoloji Klinikasının direktoru 
Mahir Səfərov və başqaları hesa-
batı müsbət qiymətləndirməklə 

yanaşı, rəhbərlik etdikləri qurum-
larda tətbiq olunan yeniliklərdən 
də söhbət açıblar. Natiqlər, 
həmçinin beynəlxalq əlaqələrimi-
zlə bağlı öz mövqelərini açıqlayıb, 
eləcə də mövcud problemlərin 
həlli istiqamətində təkliflərini dilə 
gətiriblər. 

Çıxışları yekunlaşdıran professor 
G.Gəraybəyli hesabatı 
qənaətbəxş hesab 
etdiyini bildirib və 
hər bir ali məktəb-
də xarici tələblərin 
sayının çox olmasının 
onun beynəlxalq 
aləmdə nüfuzunun 
göstəricisi kimi qəbul 
edildiyini deyib. Əsas 
diqqəti ATU-nun 
beynəlxalq münasi-
bətlərinə yönəldən 
universitetin rəhbəri 
müəllimlərin ingilis 
dilini mənimsəməsini 
önə çəkib və gələcək-
də əcnəbi tələbələrin 
sayının daha da artırıl-
ması istiqamətində 
səmərəli addımların 
atılmasının vacibliyini 
vurğulayıb: “Xarici 
tələbələrin sayının 
2800-dən çox olması 
fərəhləndirici haldır. 
Çünki bu, ATU-nun 
nüfuzunun göstəricisi 
olmaqla yanaşı, həm 
də universitetin fəali-
yyətinə maddi baxım-
dan müsbət təsir edir. 
Ona görə də həm 
xarici tələbələrimizin 
sayını çoxaltmalı, 
həm də bizimlə 
əməkdaşlıq edən 
ölkələrin coğrafiyasını 
genişləndirməliyik. 
Çünki ölkəmizdə təh-
sil alan hər bir əcnəbi 
tələbə bu müddət 
ərzində Azərbaycanın 
tarixini və mədəni-
yyətini öyrənir, sonra 

da dünyada ölkəmiz-
in təbliğatçısına 
çevrilir. Sevindirici 
haldır ki, artıq bizə 
müraciət edən xarici 
tələbələrin sayının 
çox olmasını nəzərə 
alıb, onların arasında 
seçim apara bilirik. 
Təbiidir ki, bizdən 
də dərsin keyfiyyəti, 
tədris vəsaitlərinin 
müasirliyi tələb 
olunur və nəticədə 
rəqabət prinsipi işə 
düşür”. 

Rektor qeyd edib ki, əgər əv-

vəllər bütün diqqət professional 
biliklərə yönəldilirdisə, indi dil 
bilikləri də xüsusi əhəmiyyət 
daşıyır: “Müxtəlif dövlətlərin 
nümayəndələri, o cümlədən 
ölkəmizdəki səfirləri ilə 
görüşlərimdə onlar haqlı olaraq 
həmvətənlərinin Azərbaycanda 
ingilis dilində təhsil almaq istə-
diklərini bildirirlər”. 

Tədris prosesinin zamanın 
tələbləri səviyyəsində qurul-
masının, beynəlxalq əlaqələrin 
genişləndirilməsinin prioritet 
istiqamətlər olduğunu vurğu-
layan professor Gəray Gəraybəyli 
nəzərə çatdırıb ki, gələcəkdə 
işə qəbul olunan hər bir mütəx-
əssisin ümumi biliyi ilə yanaşı, 
ingilis dili biliyi də yoxlanılmalıdır: 
“İngilis dili kurslarının hazırlığına 
başlamışıq və inanıram ki, bu, 
müəllimlərimizin dil biliklərinin 
təkmilləşməsində mühüm rol 
oynayacaq. Qarşımızda duran 
digər məsələ beynəlxalq pro-

qramlarda bizim müəllim-tələbə 
heyətinin aktiv iştirak etməsi, 

dünyanın qabaqcıl qurumları 
ilə daha yaxın əlaqələr yarat-
mağımızdır. Burada deyildiyi kimi, 
artıq 90-a yaxın qurumla əmək-
daşlıq əlaqələrimiz var. Ürəkaçan 
haldır ki, bu rəqəm yalnız imzalan-
mış sənədləri əks etdirmir, onlar 
real həyatda işləyir və fayda 
gətirir”. 

Rektor əlavə edib ki, bizim 
istəyimizdən asılı olmayaraq 
zaman, onunla bərabər isə günün 
tələbləri dəyişir. Ona görə də 
universitetdə bəzi kafedraların 
birləşdirilməsi və yaxud bağlanıl-
ması mümkündür. 

Gündəlikdə duran bir sıra müx-
təlif məsələlərə də münasibət 
bildirən Böyük Elmi Şura dərslik, 
dərs vəsaitləri və metodik və-
saitlərin nəşrini təsdiqləyərək, 
müsabiqə məsələlərini həll 
etməklə öz işini başa çatdırıb.

M.ƏLƏKBƏRLİ

Universitetimizdə 49 ölkədən 2801 tələbə və rezident təhsil alır
Böyük Elmi Böyük Elmi 
Şurada əsas Şurada əsas 
diqqət beynəlxalq diqqət beynəlxalq 
əlaqələrin əlaqələrin 
gücləndirilməsinə gücləndirilməsinə 
və tədrisin müasir və tədrisin müasir 
dünya səviyyəsinə dünya səviyyəsinə 
uyğun qurulmasına uyğun qurulmasına 
ayrılıbayrılıb

Azərbaycan Tibb Univer-
siteti Böyük Elmi Şurasının 
növbəti iclası keçirilib. 
İclası açan ATU-nun rek-
toru, professor Gəray 
Gəraybəyli ilk olaraq Ailə 
təbabəti kafedrasının 
müdiri, professor Mustafa 
Salihovun uzun sürən ağır 
xəstəlikdən sonra dün-
yasını dəyişdiyini bildirib 
və mərhumun xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib. 

Görkəmli alim, Azərbaycan Tibb 
Universitetinin İnsan anatomiyası 
və tibbi terminologiya kafedrasının 
məsləhətçi-professoru, əməkdar elm 
xadimi, “Şöhrət” ordenli Vaqif Bilas 
oğlu Şadlinskiyə Rusiya Elmlər Akade-
miyasının (REA) xarici üzvü diplomu 
təqdim olunub. 

Qeyd edək ki, V.Şadlinski 2014-cü ildə 
Azərbaycandan olan digər alimlərlə 
birgə səsvermə yolu ilə REA-nın üzvü 
seçilib. İndiyədək Rusiyanın bu ali elm 
qurumunun 450 xarici üzvü olub. Xarici 
üzvlər səsvermə yolu ilə müəyyənləşir, 
Rusiya prezidenti tərəfindən təsdiq 
edilir.

Professordan aldığımız məlumata 
görə, tibb üzrə REA-nın akademiki 
diplomu 4 azərbaycanlı alimə təq-
dim olunub. Onlar Azərbaycan Milli 
Onkologiya Mərkəzinin baş direktoru, 
akademik Cəmil Əliyev, ATU-nun Onko-
loji Klinikasının direktoru, Onkologiya 
kafedrasının müdiri, akademik Əhliman 
Əmiraslanov və ATU-nun Normal fizi-
ologiya kafedrasının müdiri, professor, 
AMEA-nın müxbir üzvü Arif Məmmə-
dovdur. 

Qeyd edək ki, professor V.Şadlinski 
Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslararası 
Elmlər Akademiyasının da akademiki-
dir. Uzun illər ərzində ölkəmizdə tibb 
təhsilinin inkişafında, eləcə də ali təh-
silli peşəkar tibbi kadrların hazırlanma-
sında böyük əməyi olan Vaqif müəllim 
həm də ölkəmizin ictimai həyatında 
aktiv iştirak edir. Belə ki, o, Nəsimi ra-
yon Ağsaqqallar Şurasının sədridir. 

Rusiya Elmlər Akademiyasının xarici 
üzvü diplomunun təqdim olunması 

münasibətilə dəyərli alimlərimizi təbrik 
edir, onlara cansağlığı və yeni-yeni nai-
liyyətlər arzulayırıq

Azərbaycanlı alimlərə Rusiya EA-nın xarici 
üzvü diplomu təqdim olunub
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İm ta han Mər kə zi nin mü di ri Ül-
kər Cə fə ro va bil di rib ki, baş lı ca 
priori tet ob yek tiv li yin və şəf af ı ğın 
qo run ma sı, tə lə bə və müəl lim ün-
siy yə ti nin mi ni mu ma en di ril mə si dir. 

Qeyd olu nub ki, mər kəz ləş miş 
qay da da ke çi ri lən kol lek vium nə-
zər də tu tu lan 3 kol lek vium dan 2-ci-
si dir. Bu qiy mət lən dir mə za ma nı 
tə lə bə nin işi nə heç kim mü da xi lə 

edə bil mir. O da diq qə tə çat dı rı lıb 
ki, bü tün fa kül tə lər üz rə ən aşa-
ğı nə ti cə xa ri ci tə lə bə lə rə aid dir. 
Həm çi nin ara lıq qiy mət lən dir mə nin 
nə ti cə lə ri qey ri-ix ti sas fən lə ri üz-
rə yük sək, ix ti sas fən lə ri üz rə isə 
aşa ğı olur. 

Ara lıq qiy mət lən dir mə nin üs tün-
lü yü on da dır ki, tə lə bə nə ti cə lə ri 
kom pü ter va si tə si lə öy rə nir. Bu 
sor ğu ilk növ bə də im ta han qa ba ğı 
ha zır lı ğın əsas gös tə ri ci lə rin dən 
bi ri dir. Əv vəl lər bə zi tə lə bə lər kö-
mək çi va si tə lər dən is ti fa də et mə-
yə cəhd gös tə rir di sə də, ar tıq be lə 
hal lar yox dur. Çün ki kə nar mü da-
xi lə nin qar şı sı nə za rət çı lər tə rə fin-
dən vax tın da alı na raq araş dı rı lır, 
uni ver si tet rəh bər li yi nə mə lu mat 
ve ri lir. Nə ti cə də ara lıq qiy mət lən-
dir mə nin tə ləb lə ri ni po zan tə lə bə-
lə rin ca vab la rı sı fır la nır.

Tə lə bə ça lı şır ki, mü da xi lə üçün 
özü nə ye ni va si tə lər tap sın. Am ma 
İm ta han Mər kə zi də daim öz işi ni 

tək mil ləş di rir, ən ye ni va si tə lər lə 
qa baq la yı cı təd bir lər gö rür. İn for-
ma si ya Sis tem lə ri nin Təş ki li və 
İda rəet mə Mər kə zi tə rə fin dən xü-
su si bir kod ha zır la na raq İm ta han 
Mər kə zi nə təq dim olu nub. Bu ko-
dun tət bi qin dən son ra tə lə bə im ta-
ha na ya yu xa rı, ya da aşa ğı zal da 
da xil ola bi lər. Kə nar dan mü da xi lə 
isə qey ri-müm kün dür. 

Tət biq edi lən ye ni lik lə rin im ta han 
pro se si nə müs bət tə si ri vur ğu la nıb. 
Qeyd edi lib ki, müəl lim tə lə bə nin 
qiy mə ti ni, da va miy yət gös tə ri ci si ni 
də yi şə bil məz. Tə lə bə lər test lə rə 
proq ra ma uy ğun sual la rın sa lın dı-
ğı nı, ara lıq qiy mət lən dir mə pro se-
si nin çox ra hat keç di yi ni de yib lər. 

İm ta ha na nə za rət qru pu nun rəh-
bə ri Pə ri İsa qo va pro se sin cid di 
nə za rət də sax la nıl dı ğı nı söy lə yib. 
Pro se sə müs bət tə sir edən əsas 
amil lər dən bi ri də im ta han cəd və-
li nin də qiq lik lə tər tib edil mə si dir. 
Məhz bu nun nə ti cə si dir ki, im ta-

han za ma nı heç bir sıx lıq mü şa hi-
də olun mur. Ey ni fən dən im ta han 
ve rən tə lə bə lə rin ya na şı otur ma sı 
hal la rı na da rast gə lin mir. 

İc ti mai sə hiy yə fa kül tə si nin aka-
de mik məs lə hət çi si Nailə Məm-
mə do va, Əc za çı lıq fa kül tə si nin 
aka de mik məs lə hət çi si El nu rə 
Ata ki şi ye va, Sto ma to lo gi ya fa kül-
tə si nin aka de mik məs lə hət çi si Gül-
xa nım Əli ye va və nə za rət çi Al bert 
Zə ki za də də ara lıq qiy mət lən dir-
mə nin təş ki li, apa rıl ma sı ilə bağ lı 
fi kir lə ri ni bö lü şüb lər. 

ATU-nun İn ti zam Ko mis si ya sı nın 
səd ri, do sent Zül fü qar Mu sa bə yov 
bü tün sa hə lər də ol du ğu ki mi, im ta-
han pro se sin də də ni zam-in ti zam 
qay da la rı na cid di riayət olun ma sı-
nın va cib li yi ni vur ğu la yıb. Ko mis-
si ya səd ri pro se si iz lə yər kən apar-
dı ğı mü şa hi də lə rin on da müs bət 
təəs sü rat ya rat dı ğı nı de yib və bu 
is ti qa mət də gö rü lən iş lər dən məm-
nun lu ğu nu ifa də edib. 

Rek tor bil di rib ki, ATU-da İta li ya 
Ri no lo ji Cə miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
təş kil olun muş bu konq res Azər bay-
can Res pub li ka sı Sə hiy yə Na zir li yin-
də də akk re di ta si ya olu nub: “İki gün 
da vam edə cək bu konq res də müx tə lif 
təş ki lat lar dan olan mü tə xəs sis lər ri-
no lo gi ya sa hə si ilə bağ lı mə ru zə lər və 
təq di mat lar la çı xış edə cək lər. Həm-
çi nin “Yu xu da nə fəs da yan ma la rı” 
ad lı tə lim kur su nun can lı cər ra hiy yə 
əmə liy ya tı da nü ma yiş et di ri lə cək. Bu 
mü na si bət lə İta li ya nın məş hur ri no-
loq la rı, İta li ya Ri no lo ji Cə miy yə ti nin 
səd ri və üzv lə ri uni ver si te ti mi zə də vət 
olu nub lar”. 

Pro fes sor G.Gə ray bəy li Bey nəl-
xalq Oto ri no la rin qo loq lar Cə miy yə ti 
Fe de ra si ya sı nın sa biq pre zi den ti və 
İda rə He yə ti nin üz vü, İta li ya Ri no lo ji 
Cə miy yə ti nin fəx ri pre zi den ti, oto ri no-
la rin qo lo gi ya ka fed ra sı nın mü di ri, pro-
fes sor De si de rio Pas sa li nin rəh bər li yi 
ilə İta li ya nın müx tə lif uni ver si tet və kli-
ni ka la rın dan təş rif gə tir miş qo naq la rı 
konq res iş ti rak çı la rı na təq dim edib. 
On la ra konq res də çı xış və iş ti rak la rı-
na gö rə ATU-nun pro fes sor-müəl lim 
he yə ti adın dan tə şək kü rü nü bil di rib. 

Rek tor, həm çi nin konq re sin 2020-ci 
il də ke çi ril mə li ol du ğu nu, am ma pan-
de mi ya sə bə bin dən bu gün baş tut du-
ğu nu diq qə tə çat dı rıb, təd bi rin yük sək 
sə viy yə də təş ki li nə gö rə konq re sin 
pre zi den ti, pro fes sor Əzi za ğa Ta lı-

şins ki yə min nət dar lı ğı nı ifa də edib. 
Pro fes sor Əzi za ğa Ta lı şins ki çı xı-

şın da bu təd bi rin təş kil olun ma sın da 
əsas məq sə din ri no lo gi ya nın müasir 
prob lem lə ri ni mü za ki rə et mək lə ya na-
şı, hər iki öl kə nin ri no loq la rı ara sın da 
məh sul dar dialoq ya rat maq dan iba rət 
ol du ğu na diq qət çə kib. O, konq re-
sin el mi proq ra mı nın Azər bay can 
oto ri no la rin qo loq la rı və İta li ya ri no lo ji 
cə miy yət lə ri tə rə fin dən bir gə təq dim 
edi lə cə yi ni, ri no lo gi ya sa hə sin də bir 
sı ra möv zu la rın mü za ki rə olu na ca ğı nı 
bil di rib. Təd bi rə bey nəl xalq sə viy yə də 
ta nın mış mü tə xəs sis lə rin də vət olun-
du ğu nu qeyd edən Ə.Ta lı şins ki hər iki 
öl kə nin oto ri no la rin qo loq la rı nın tib bin 
bu sa hə si nin in ki şa fı na töh fə ve rə-
cək lə ri nə əmin li yi ni vur ğu la yıb. 

Növ bə ti çı xış çı isə ita li ya lı qo naq, 
pro fes sor De si de rio Pas sa li olub. 
Onun söz lə ri nə gö rə, 120 öl kə nin 
təm sil olun du ğu Bey nəl xalq Oto ri no-
la rin qo loq lar Cə miy yə ti Fe de ra si ya-
sı nın əsas fəaliy yət is ti qa mət lə rin dən 
bi ri xalq lar ara sın da gö rüş və mü za ki-
rə lə ri in ki şaf et dir mək dir: “Bu təd bi rin 
di gər lə rin dən fərq li və xü su si lə gənc 
həm kar la rım üçün fay da lı ola ca ğı na 
əmi nəm. Çün ki on lar xəs tə lə rin müali-
cə si və sağ lam lı ğı üçün bu ra dan ye ni 
mə lu mat lar öy rə nə cək lər”. 

Təd bi rin rəs mi his sə si ba şa çat dıq-
dan son ra gün də li yə ke çi lib. Ro ma 
Ka to lik Uni ver si te ti nin qu laq, bu run, 
bo ğaz xəs tə lik lə ri üz rə pro fes so ru, 
İta li ya Ri no loq lar Cə miy yə ti nin baş 
ka ti bi Giulio Ce sa re və ATU-nun oto-
ri no la rin qo lo gi ya ka fed ra sı nın do sen-
ti, tibb üz rə fəl sə fə dok to ru Cab bar 
Cə li lo vun sədr li yi ilə mə ru zə çi lə rə söz 
ve ri lib. 

İki gün da vam edən təd bir də 
ita li ya lı alim lər dən pro fes sor Giulio 
Ce sa re nin “Bu run pa to lo gi ya la rı nın 
yer li müali cə sin də tib bi ava dan lıq la-
rın tət bi qi nin ef ek tiv li yi”, pro fes sor 

De si de rio Pas sa li nin “Bu ru nun vi rus 
in fek si ya sı nın və CO VID-in qar şı sı-
nın alın ma sın da qli ser ri zi nin tət bi qi”, 
Os pe da le San Ca mil lo Oto ri no la rin-
qo lo ji Kli ni ka sı nın mü di ri, pro fes sor 
Gian lu ca Bel lo çi nin “Bu run po lip lə ri”, 
S.Ma ria Del la Mi seicor dia Uni ver si te-
ti nin cər ra hi ix ti sas lar de par ta men ti-
nin mü di ri, pro fes sor Mar ko Piemon-
te nin “İn vert (çev ril miş) pa pil lo ma”, 
Ro ma Uni ver si te ti nin La Sa pien sa 
tibb fa kül tə si nin pro fes so ru Ma ria 
Pia Vil la nın “Pe diat rik OSA. Yu xu 
ap neosu, uşaq lar da ri no pa ti ya lar”, 
Tu rin Hu ma ni tar Cel li ni İns ti tu tu nun 
pro fes so ru Mauri zio Ca ta la ni nin 
“Funk sional cər ra hiy yə”, Fu ro zi non 
Hos pi ta lı nın Qu laq, bu run, bo ğaz 
şö bə si nin mü di ri, pro fes sor And rea 
Mar zet ti nin “Al ler gik ri ni tin cər ra hi 
müali cə si”, San Ja so po Hos pi ta lı nın 
Azien da USL Tos ca na Mər kə zin də 
pnev mo lo gi ya böl mə si nin mü di ri, pro-
fes sor An to nio San na nın “Ri no-bron-

xial sind rom” və di gər möv zu lar da 
et dik lə ri çı xış lar yer li mü tə xəs sis lə rin 
ma ra ğı na sə bəb olub. 

Azər bay can alim lə rin dən ATU-nun 
oto ri no la rin qo lo gi ya ka fed ra sı nın 
mü di ri, pro fes sor Və fa Pə na hianın 
“Bu run po li po zu nun cər ra hiy yə si-
nin in ki şaf ta ri xi”, hə min ka fed ra nın 
pro fes so ru Əzi za ğa Ta lı şins ki nin “Ri-
no gen or bi tal ağır laş ma lar”, ATU-nun 
al ler qo lo gi ya ka fed ra sı nın mü di ri, pro-
fes sor La lə Al lah ver di ye va nın “Lo kal 
al ler gik ri ni tin diaq nos ti ka sı və müali-
cə si nin müasir as pekt lə ri”, ATU-nun 
üz-çə nə cər ra hiy yə si ka fed ra sı nın 
mü di ri, pro fes sor Çin giz Rə hi mo vun 
“Diş lə min po zul ma sı olan xəs tə lər də 
yu xa rı tə nəf üs yol la rı nın mor fo lo gi ya-

sı nın və ziy yə ti və on la rın kor rek si ya sı 
yol la rı”, ATU-nun Təd ris Cər ra hiy yə 
Kli ni ka sı nın plas tik və re konst ruk tiv 
cər ra hiy yə üz rə mü tə xəs si si, pro-
fes sor Va qif Qə lən dər li nin “Bu run 
böl gə sin də ya ra nan de for ma si ya la ra 
re konstrk tiv və es te tik ya naş ma lar” 
möv zu sun da, o cüm lə dən ATU-nun 
do sent lə ri Ni gar Sul ta no va və Ta hi rə 
Pə na ho va, Si lah lı Qüv və lə rin Baş Kli-
nik Hos pi ta lı nın oto ri no la rin qo lo gi ya 
böl mə si nin rə si El nur Ək bə rov, Ba kı 
Sağ lam lıq Mər kə zi nin hə kim-oto ri no-
la rin qo lo qu Pər viz As la nov, Pre zi dent 
Ad mi nist ra si ya sı ya nın da Xü su si 
Müali cə Sağ lam lıq Komp lek si nin 
oto ri no la rin qo lo qu Ay dın Ta li şins ki və 
baş qa la rı nın mə ru zə lə ri öz ak tual lı ğı 
ilə se çi lib. 

Proq ram çər çi və sin də pro fes sor 
D.Pas sa lin “Yu xu da nə fəs da yan ma-
la rı” ad lı tə lim kur su ke çib və iş ti rak çı-
lar can lı əmə liy ya tı iz lə yə bi lib. 

Təd bir çər çi və sin də xa ri ci qo naq-

la ra ital yan di li nə tər cü mə olun muş 
Azər bay can klas sik şair lə ri nin müd rik 
kə lam la rın dan iba rət ki tab lar, su ve nir-
lər hə diy yə edi lib. 

Son da iş ti rak çı la rın möv zu la rı nə 
də rə cə də mə nim sə dik lə ri ni müəy yən 
et mək üçün im ta han ke çi ri lib. Nə ti cə-
lər mü tə xəs sis lər tə rə fin dən yük sək 
qiy mət lən di ri lib və iş ti rak çı la ra ser ti fi-
kat lar ve ri lib. 

Təd bir ba şa çat dıq dan son ra 
ita li ya lı pro fes sor De si de rio Pas-
sa lin bi zim lə söh bə tin də dil bar ye ri 
sə bə bin dən in di yə dək azər bay can lı 
alim lə rin bu sa hə də ki fəaliy yə ti və 
el mi araş dır ma la rı ilə ta nış ola bil mə-
mə sin dən təəs sü fü nü bil di rib: “Elə əv-
vəl lər də bi zim üçün çə tin olub. Çün ki 

el mi əsər lər, apa rı lan araş dır ma lar 
rus di lin də qə lə mə alı nıb. Am ma in di 
biz bir çox öl kə lər də bu cür konf rans-
lar, konq res lər təş kil edi rik. Hə min 
öl kə lər dən bi ri də Azər bay can dır. 
Müx tə lif öl kə lə rin mü tə xəs sis lə ri ilə 
or taq məx rə cə gəl mək üçün da ha 
uy ğun mü za ki rə lə rə üs tün lük ve rir, 
təc rü bə mü ba di lə si apa rı rıq”. 

“Gə lə cək də bu sa hə də azər bay-
can lı mü tə xəs sis lə rin ha zır lan ma sı və 
ya hə kim lə rin tək mil ləş di ril mə si üçün 
han sı sa bir pla nı nız var mı” sualı nı isə 
D.Pas sa lin “elə ke çi ri lən bu konq res lə 
gə lə cək də nə zər də tu tu lan mü tə-
xəs sis ha zır lı ğı nın tə mə li nin qoy muş 
ol duq. El mi-prak tik sa hə də əla qə lə-
ri mi zi da ha da ge niş lən di rə bi lə rik” 
- şək lin də ca vab lan dı rıb.

Qeyd edək ki, ATU-nun rek to ru, 
pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li bey-
nəl xalq konq re si nin iş ti rak çı la rı ilə 
gö rü şüb. Rek tor qo naq la ra Azər bay-
ca nın ali tibb təh si li ve rən ye ga nə 

uni ver si te ti, həm çi nin öl kə miz də 
sə hiy yə sa hə sin də apa rı lan is la hat lar 
ba rə də da nı şıb. O, I Azər bay can-İta li-
ya Bey nəl xalq Ri no lo ji Konq re si nin bu 
sa hə ilə bağ lı ye ni lik lə rin və prob lem-
lə rin mü za ki rə si ilə ya na şı, həm də iki 
öl kə nin mü tə xəs sis lə ri ara sın da əla-
qə lə rin qu rul ma sı ba xı mın dan önəm li 
ol du ğu nu vur ğu la yıb.

P ro fes sor De si de rio Pas sa li rəh-
bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti adın-
dan konq re sin təş ki li ilə bağ lı Azər-
bay can tə rə fi nə, ATU-ya tə şək kü rü nü 
çat dı rıb, mü tə xəs sis lər ara sın da bu 
cür gö rüş və mü za ki rə lə rin hər iki 
tə rəf üçün fay da lı ola ca ğı na əmin li yi ni 
bil di rib.

Q.ABDULLAYEV

I Azərbaycan-İtaliya Beynəlxalq Rinoloji Konqresi keçirilib 

Aprelin 6-da Azərbaycan 
Tibb Universitetinin Tədris Cər-
rahiyyə Klinikasında I Azərbay-
can-İtaliya Beynəlxalq Rinoloji 
Konqresinin açılış mərasimi baş 
tutub. Konqresin fəxri prezi-
denti, ATU-nun rektoru, profes-
sor Gəray Gəraybəyli tədbirdə 
açılış nitqi ilə çıxış edib. 

ATU-nun Tərbiyə işləri üzrə prorektoru, İntizam Komissiyasının 
sədri, dosent Zülfüqar Musabəyov və komissiyanın üzvləri – İc-
timai səhiyyə fakültəsinin dekanı, professor Anar Ağayev, Uşaq 
xəstəlikləri kafedrasının müəllimi Qoşqar İsmayılov universitetin 
İmtahan Mərkəzində olublar. Burada keçirilən aralıq qiymətlən-
dirmə prosesini izləyən komissiya üzvləri intizam qaydalarına 
necə əməl edilməsi, eyni zamanda tətbiq olunan yeniliklərlə 
maraqlanıblar. 

Tədbir çərçivəsində italiyalı professor Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında əməliyyat icra edib

İntizam Komissiyasının üzvləri aralıq qiymətləndirmə prosesini izləyibİntizam Komissiyasının üzvləri aralıq qiymətləndirmə prosesini izləyib
İmtahan Mərkəzində kənar müdaxilənin qarşısı alınır, araşdırılır və 
universitet rəhbərliyinə məlumat verilir
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- Tağı müəllim, ATU-nun inzi-
bati-təsərrüfat işlərindən söhbət 
açanda ilk növbədə nələrə diqqət 
yetirilməlidir? Böyük inzibati re-
sursa malik universitetin mad-
di-texniki bazasının möhkəmlən-
dirilməsi necə tənzimlənir?

- Azərbaycan Tibb Universiteti 
yaxşı elmi, maddi-texniki bazaya, 
innovativ təchizata malik müasir 
təhsil ocağıdır. İnzibati-təsərrüfat 
məsələlərinə cavabdeh hissəyə 
universitetin gündəlik həyatının 
maddi-texniki təminatı funksiyaları 
həvalə edilib. Maddi-texniki bazanın 
yenilənməsi və təchizi kafedraların 
və digər strukturların rəhbərlərinin 
müraciətləri əsasında həyata keçi-
rilir. Universitetin həm tədris ilinin 
əvvəlində, həm də tədris prosesi za-
manı müxtəlif avadanlıqlar və digər 
ləvazimatlarla təmini, yenilənməsi 
dövlət satınalma üsulu ilə nizam-
lanır. 

Təhsil proqramının inkişafı üçün 
otaq (auditoriya) fondunun mad-
di-texniki təchizatının təhlili bu 
təminatın Dövlət Təhsil Standar-
tının tələblərinə tam uyğunluğunu 
göstərdi. Tədris prosesinin yüksək 
səviyyədə həyata keçirilməsi üçün 
universitetin kifayət qədər imkanları 
var. Belə ki, ATU-da müasir texniki 
avadanlıqla təchiz olunmuş prak-

tik məşğələ və mühazirə otaqları, 
kitab xanalar və kitabxana fondu, 
idman zalları və idman meydança-
ları, tələbələr üçün nəzərdə tutu-
lan kifayət qədər yataqxana fondu 
mövcuddur. Bütün obyektlər yanğın 
təhlükəsizliyi qaydalarına və sani-
tar-gigiyenik normalara uyğundur. 
ATU-nun idman kompleksində bə-
dən tərbiyəsi və idman üçün lazımi 
qurğular yerləşdirilib. 

Universitet 5 yataqxanaya malik-
dir və bu yataqxanalar tələbələrin 
yaşayışı üçün lazımi avadanlıqlarla 
təchiz edilib. Yataqxanaların 1-ci 
mərtəbələrində yerləşən oxu zal-
larında tələbələrin tədris prosesinə 
hazırlaşa bilmələri üçün müvafiq 
şərait yaradılıb. ATU-nun əsas 
tədris korpusunda tam təchizatlı 
yeməkxana, digər tədris binaların-
da və yataqxanalarda isə bufetlər 
fəaliyyət göstərir. 

Universitetin ka-
fedraları və tədris 
bölmələri kompüter 
avadanlığı, eləcə də 
internetə çıxışla təmin 
olunub. ATU-nun bütün 
yataqxanaları da inter-
netə qoşulub. 

- Prorektorluğun 
nəzdində hansı şö-
bələr fəaliyyət göstə-
rir və fəaliyyəti daha 
tez nəzərə çarpan tə-
chizat şöbəsinin işini 
necə qiymətləndirir-
siniz?

- Azərbaycan Tibb Universite-
tinin inzibati-təsərrüfat hissəsinə 
Təsərrüfat və təchizat, Ümumi və 
kadrlar, Nəşriyyat və poliqrafiya 
şöbələri daxildir. Bundan başqa, 
“Təbib” İdman Klubunun tədris id-
man kompleksində tələbələrin və 
əməkdaşların asudə vaxtlarında 
müxtəlif seksiyalarda məşğul ol-
masına lazımi şəraitin yaradılması 
işlərinə nəzarət, nəşriyyat işinin 
və mətbəə fəaliyyətinin  həyata 
keçirilməsinə rəhbərlik, universi-
tetin kitabxana fondunun moder-
nləşdirilməsi işinin təşkili, eləcə 
də tender və invertarizasiya ko-
missiyalarına rəhbərlik işləri bizim 
struktur tərəfindən həyata keçirilir. 

Qeyd etdiyiniz kimi, Təsərrüfat 
və təchizat şöbəsinin işi hamının 
diqqət mərkəzindədir və cüzi ça-
tışmazlıq dərhal nəzərə çarpır. El-
çin Əlizadənin rəhbərlik etdiyi bu 

şöbə ATU-nun təsərrüfat və məişət 
işlərinə, əsaslı və cari təmirə ca-
vabdehdir. Şəhərcikdə yerləşən bi-
naların və yataqxanaların fasiləsiz 
istiliklə təmin olunmasına nəzarət, 
kafedra və digər strukturların ava-
danlıq, kompüter və texnika, digər 
ləvazimatlarla təchizatı və yenilən-
məsi, qaydalara uyğun istifadəsi 
və istismarı, vaxtaşırı profilaktika 
işləri və inventarizasiya komissi-
yasının fəaliyyətində iştirak etməsi 
məhz bu şöbənin üzərinə düşür. 
Hesab edirəm ki, Təsərrüfat və 
təchizat şöbəsi çətin və məsuliy-
yətli işlərin öhdəsindən bacarıqla 
gəlir və fəaliyyətini müasir dövrün 
tələblərinə uyğun qura bilir.

- Universitet şəhərciyində apa-
rılan təmizlik və abadlıq işlərini 
qənaətbəxş hesab etmək olar-
mı? 

- Bəli, gündəlik olaraq univer-
sitetin ərazisində və binalarında 
komendantların nəzarəti altında 
Təsərrüfat və təchizat şöbəsinin 
işçiləri tərəfindən abadlıq və tə-
mizlik işləri aparılır. Şəhərcikdə 
mütəmadi olaraq asfaltlama, ya-
şıllaşdırma, binaların fasadlarının 
yenilənməsi işləri yerinə yetirilir, 
ərazinin işıqlandırılması işləri isə 
universitetin mühəndislərinin nə-
zarəti altında həyata keçirilir. Bu 
işlərin icrasının qənaətbəxş hesab 
edilməsi ilə yanaşı, onların daha 
da təkmilləşdirilməsi təklifi aidiyya-
tı əməkdaşların nəzərinə çatdırılır.

- Yaxın gələcəkdə hansısa iri 
həcmli təmir-tikinti işləri nəzər-
də tutulubmu? Qarşıda yerinə 
yetirilməsi vacib olan hansı və-
zifələr durur?

- Hal-hazırda 192 tələbənin rahat 
şəraitdə yaşayışı üçün 9 mərtəbəli, 

96 otaqlı tələbə yataqxanasının 
əsaslı təmir işlərinin aparılmasına 
dair layihə-smeta sənədləri hazır-
lanır. Ümidvaram ki, 2023-2024-
cü tədris ilinin başlamasına qədər 
həmin yataqxana tələbələrin isti-
fadəsinə veriləcək. Bildiyiniz kimi, 
universitetimizin 4 saylı yataqxa-
nasında uzun illər idi ki, məcburi 
köçkünlər yaşayırdı. Onlar yaşa-
yış şəraitlərinin yaxşılaşdırılması 
məqsədi ilə Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən yeni inşa edilmiş şəhər-
ciyə köçürüldülər. Artıq boşaldılmış 
həmin binanın yerində daha uzun 
müddətli perspektivdə universitetin 
Əsaslı kitabxanası üçün binanın 
inşası nəzərdə tutulub. 

- Maraqlı müsahibəyə görə 
təşəkkür edir, işlərinizdə uğur-
lar arzulayırıq. 

- Təşəkkür edirəm.

Prorektor Tağı Əhmədov: Təsərrüfat və təchizat şöbəsi 
çətin və məsuliyyətli işlərin öhdəsindən bacarıqla gəlir

ATU innovativ təchizata malik 
müasir təhsil ocağıdır

Müsahibimiz Azərbaycan 
Tibb Universitetinin İnziba-
ti-təsərrüfat işləri üzrə pro-
rektoru Tağı Əhmədovdur.

Günümüzdə insanları narahat 
edən əsas problemlərdən biri də 
autizm sindromudur. Azyaşlılar ara-
sında yayılmış bu sindrom evində 
körpə böyüdən hər bir valideyndə, 
təbii olaraq, təlaş yaradır. Bu təlaşın 
səbəbi isə 2-3 yaşlı uşaqların nitq 
və davranışında, psixi inkişafında 
yaşanan problemlərə bəzi hallarda 
autizm sindromu diaqnozunun 
qoyulmasıdır.   

Valideynlərin əksəriyyəti uşaqda au-
tizm əlamətlərini müəyyənləşdirmək-
də çətinlik çəkdiyindən, mütəxəssisə 
gec müraciət edir. Nəticədə proble-
min aradan qaldırılması çətinləşir. Bəs 
valideyn ilk növbədə nələri bilməli-
dir və hansı halda övladında autizm 
əlamətlərinin olmasından şübhələn-
məlidir? 

Bu suallara aydınlıq gətirmək 
məqsədilə tanınmış uşaq psixiatrı, 
ATU-nun Psixiatriya kafedrasının assis-
tenti İkram Rüstəmova müraciət etdik.

Mütəxəssis bildirdi ki, autistik spektr 
pozuntusu özünü əsasən 3 yaşa qədər 
olan dövrdə büruzə verir: “Diqqətli 
valideynlər bu əlamətləri 1 yaşa qə-
dər olan dövrdə də hiss edirlər. Bəzi 
valideynlər isə əksər hallarda deyir-
lər ki, yaşyarıma, 2 yaşa qədər hər 

şey normal idi, uşaq sonradan 
qapanmağa başladı. Əslində belə 
deyil. Təməl əlamət uşağın sosi-
al ünsiyyət bacarıqlarının yaşa 
uyğun olmamasıdır. Əgər 3 yaşa 
qədər olan uşağın sosial ünsiy-
yət bacarıqlarında yaşa uyğun-
suzluq varsa, doyurucu bir göz 
təması qurmursa, adını çağıran-
da reaksiya vermirsə, qarşılıqlı 
oyun oynaya bilmirsə, diqqətini 
bir tərəfə yönəldəndə baxmırsa 
və barmaqla göstərmək hərəkəti 
yoxdursa, autizm əlamətlərindən 
şübhələnməyə əsasımız var. Uşa-
ğın jest hərəkətlərindən, mimika-
sından da bu əlamətləri sezmək 
mümkündür”. 

Doktor bəzi valideynlərin “uşaqda 
problem təkcə danışmamasıdır” qə-
naətində olmasına da aydınlıq gətirdi: 
“Mən o valideynlərə deyirəm ki, lal 
adam da danışmır, amma əllə, qolla, 
gözlə, bədənlə özünü izah edir. Yəni 
bu uşaqlarda təməl məsələ nitq prob-
lemi deyil, sosial ünsiyyət bacarıqla-
rının zəifliyidir. Təbii ki, bir çox yan 
əlamətlər də ola bilər. Çünki bu uşaq-
ların əksəriyyətində nitq yaşa uyğun 
inkişaf etmir. Hətta nitqi inkişaf edən 
uşaqlarda da bəzən exolaniya, yəni 
eyni cümləni təkrarlaması və ya 2-ci, 
3-cü şəxsdə danışıq şəklində ifadələr 
işlətməsi halları ilə də qarşılaşırıq. 
Amma əksəriyyətinin nitqində inkişaf 
problemi olur. Başqa bir əlamət ma-
raq dairəsi ilə əlaqədardır. Daha çox 
öz ehtiyacları daxilində olanlara ma-
raq göstərirlər. Bir də onlarda barmaq 
ucunda yerimək, fırlanmaq, tullanmaq, 
sağa-sola sallanmaq, dala-qabağa 
gedərək əyilmək və ya bir nöqtə, bir 
xətt üzərində, bəzən divarın dibi ilə o 
tərəf, bu tərəfə getmək kimi təkrarla-
yıcı hərəkətləri çox sıx görürük”.

Əvvəllər sadalanan əlamətləri da-
şıyan uşaqlara autizm, atipik autizm, 
Asperger sindromu kimi diaqnozlar 
qoyulduğunu vurğulayan İ.Rüstəmov 
bildirdi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşki-
latının daha müasir, yeni təsnifatı nəşr 
olunsa da, tam praktikaya keçməyib. 
Ancaq Amerika Psixiatriya Assosiasi-
yasının təsnifatına görə, artıq bu di-

aqnozlar birləşdirilərək “autistik spektr 
pozuntusu” adını alıb: “Çünki bunları 
bir-birindən ayırmaq çox çətindir. Au-
tistik spektr bir aralıq deməkdir. Yəni 
bu uşaqlar yuxarıda saydığım əsas 
simptomlarla “buradan burayadək” 
bu spektrdə yer alırlar”.

Uşağa yalnız 2 yaş yarımı tamamla-
nandan sonra diaqnoz qoya bildiklə-
rini söyləyən həkim-psixiatr diqqətə 
çatdırdı ki, o dövrə qədər dəqiq di-
aqnoz qoya bilməsək də, müəyyən 
şübhələr əsasında bir yaşdan eti-
barən müdaxiləyə başlayırıq: “Autizm 
spektr pozuntusunun müalicəsinin 
əsas metodikası psixo-pedaqoji rea-
bilitasiyadan ibarətdir. Fiziki motori-
kanın inkişafı üçün uşaqları müxtəlif 
məşğələlərlə müalicə etməyə çalışırıq. 
Dərman müalicəsi məsləhət görülmür. 
Preparatlar daha çox yanaşı problem-
lərə görə yazılır. Məsələn, uşağın 
yuxu, davranış pozuntusu və s. kimi 
faktorlar varsa. Amma ünsiyyət baca-
rıqları, zehni xüsusiyyətlərin problem-
ləri üçün dərman müalicəsi birmənalı 
şəkildə yoxdur. Təəssüf ki, bəzi uşaq 
nevroloqları nitqi açan, beyni inkişaf 
etdirən dərmanlardan istifadə edirlər. 
Amma bunların heç biri dünyada isbat 
edilmiş elmi əsasa söykənmir. Dərman 

meyvə-tərəvəz deyil ki, gen-bol istifa-
də edək”. 

İkram Rüstəmov qeyd etdi ki, pa-
tologiyanın erkən aşkarlanması çox 
önəmlidir: “Bu baxımdan valideynlərin 
maarifləndirilməsi olduqca əhəmiy-
yətlidir. Erkən diaqnozun qoyulma-
sında əsas məsuliyyət sahə həkim-
lərinin, sahə pediatrlarının üzərinə 
düşür. Erkən yaşında uşağın ünsiyyə-
tində, nitqində nəsə yolunda deyilsə, 
artıq bir mütəxəssisə yönləndirərək 
diaqnostikanı axıra çatdırıb dəqiqləş-
dirmək, gərəkdirsə müdaxiləyə baş-
lamaq çox ciddi və həyati əhəmiyyət 
kəsb edən məsələdir”. 

İ.Rüstəmov bu patologiyanın “qır-
mızı bayraqlar” adlandırılan əlamətlər 
toplusuna da toxunaraq dedi ki, uşaq-
larda bu topluya aid göz təmasının qu-
rulmaması müşahidə edildikdə, ciddi 
və erkən müayinə zəruridir: “Vaxtın-
da üstünə düşülərsə, bu uşaqların bir 
çoxunun tam düzəlmə ehtimalı var. 
Belə nümunələr çoxdur. Bəzən çox 
az dəyişən, çox zəif düzələn uşaqlar-
la da qarşılaşırıq. Erkən müdaxilədən 
sonra mütləq şəkildə bir irəliləyiş gö-
rürük. Burada qaranlıq nöqtələr çox 
olduğundan, konkret proqnoz vermək 
mümkün deyil. Amma əminliklə deyə 
bilərik ki, erkən müdaxilə həyatı xilas 
edir. Gec, xüsusilə də 6 yaşdan son-
ra müdaxilələrin effekti, təsiri isə çox 
azdır”. 

Arif MƏMMƏDLİ

Autistik spektr pozuntusu 3 yaşa 
qədər özünü büruzə verir
Uşaq psixiatrı İkram Rüstəmov bildirir ki, təməl əlamət uşağın 
sosial ünsiyyət bacarıqlarının yaşa uyğun olmamasıdır
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baycan Tibb Universitetinin 
I Cərrahi xəstəliklər kafedrası-
nın əməkdaşı Tariyel Ömərov 
təmsil edib. 

Çexiya Respublikasından 
OB klinikasının, Piylənmə və 
Metabolik Xəstəliklərin Müali-
cəsi Mərkəzinin rəhbəri, Çarlz 
Universitetinin professoru Mar-
tin Frid “Piylənmənin müalicə-
sində qastrik arteriya emboli-
zasiyasının rolu” mövzusunda 
məruzə ilə çıxış edib. O, rəh-
bərlik etdiyi mərkəzdə apardı-
ğı elmi-tədqiqatlar və  onların 

ikiillik nəticələri barədə tədbir 
iştirakçılarına geniş məlumat 
verib. 

Növbəti məruzəçi isə Fran-
sadan professor Jerome 
Dar gent olub. Onun “Müasir 
endoskopik bariatrik cərrahi 
prosedurlar” mövzusunda çıxış 
da maraqla qarşılanıb. Profes-
sor təmsil olunduğu ölkədə 
çoxsaylı multimərkəzlərdə 
apardığı cərrahi əməliyyatlar 
və əldə etdiyi nailiyyətlər barə-
də iştirakçıları bilgiləndirib. 

Qeyd edək ki, Beynəlxalq 
Piy lənmə Cərrahiyyəsi və 
Meta bolik Xəstəliklər Dərnə-
yində dünyanın 67 ölkəsindən 
nümayəndələr təmsil olunur. 
Dərnəyin rəhbəri 2 ildən bir 
seçki yolu ilə dəyişir. Hazırda 
dərnəyin rəhbəri Avstraliyanın 
Sidney Universitetinin profes-
soru Lilian Codur. Növbəti iki 
ildə isə onu Harvard Univer-
sitetinin Bariatrik və Metabolik 
Cərrahiyyə Bölməsinin rəhbə-
ri, professor Şikott Şikora əvəz 
edəcək. 

Azərbaycan Tibb Universite-
tinin Tədris Cərrahiyyə Klinika-
sının Oftalmologiya şöbəsinin 
müdiri Qurban İsmayılov silsilə 
pulsuz əməliyyat kampaniyala-
rını davam etdirir.    

Bu barədə danışan Q.İsma-
yılov bildirib ki, ehtiyacı olan 
insanlara dəstək məqsədilə hər 
il belə tədbirlər keçirilir: “Bu il 
də təmənnasız aksiyalarımıza 
start verdik. 31 Mart – Azərbay-
canlıların Soyqırımı Günü ilə 
əlaqədar Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə 
iştirak etmiş hərbçilər, qazilər 
və şəhid ailələrinin üzvləri 
üzərində lazer əməliyyatı icra 
olundu. Bu aksiyada bir az fərqli 
seçim apardıq. Belə ki, respubli-
kamızın müxtəlif regionlarından 
olan vətəndaşlarımıza tibb xid-
mət göstərdik”. 

Şöbə müdiri bildirib ki, müxtə-
lif kateqoriyalardan insanların 
seçilərək, tam təmənnasız 
əməliyyat olunduğu kampaniya-
lar ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəylinin dəstəyi ilə 
həyata keçirilir. 

Onun sözlərinə görə, aprelin 
28-də Azərbaycan oftalmologi-

yasının görkəmli nümayəndələ-
rindən olan Zərifə Əliyevanın 
doğum günü münasibətilə tələ-
bələr arasında aksiya keçirilə-
cək: “Mayın 10-da - ulu öndərin 
doğum günündə isə tələblərimiz 
arasında ekzemer lazer əmə-
liyyatlarının icrası nəzərdə tu-
tulub”.

Aprelin 1-də Beynəlxalq Piylənmə 
Cərrahiyyəsi və Metabolik Xəstə-
liklər Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə 
növbəti onlayn tədbir baş tutub. 
Bu beynəlxalq tədbirdə bariat-
rik-metabolik cərrahiyyənin müasir 
metodları və piylənmənin müalicə-
sində qastrit arteriya embolizasiya-
sının rolu ilə bağlı aktual məsələlər 
müzakirə olunub.   

Dünyanın 62 ölkəsindən nü-
mayəndələr tədbiri canlı şə-
kildə izləyə bilib. Bu nüfuzlu 
tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan 
Bariatrik və Metabolik Cər-
rahlar Dərnəyinin sədri, Azər-

Əməkdaşımız beynəlxalq tədbirdə 
ölkəmizi təmsil edib

Şəhid ailə üzvləri və qazilərə təmənnasız 
oftalmoloji xidmət göstərilib

“İnterstisial boru ha-
miləliyi uşaqlıqdan kənar 
(ektopik) hamiləliyin çox 
nadir rast gəlinən forma-
larından biridir. Bütün 
ektopik hamiləliklərin 4-6 
faizini təşkil edir. Çoxillik 
laparoskopik cərrahiyyə 
təcrübəmdə 10-a yaxın 
belə patologiyaya rast 
gəlmişəm”. Bunları bizə 
açıqlamasında ATU-nun 
Tədris Cərrahiyyə Klinika-
sının həkim-ginekoloqu, 
cərrah-endoskopist Fər-
had Sultanov söyləyib.  

Həkim bildirib ki, interstisial boru ha-
miləliyində döl yumurtası uşaqlıq boru-
su və uşaqlıq boşluğu arasında yerləşir. 
Bu patologiyada döl yumurtası yatağı 
boru hamiləliyin digər formalarından 
fərqli olaraq uşaqlığın divarları ilə əhatə 
olunur ki, bu da onu daha çox möh-
kəmləndirir və qidalanmasını artırır: “Bu 
səbəbdən interstisial hamiləliyin pozul-
ması kəskin qan azlığı, posthemorragik 
və peritoneal şokla nəticələnə bilir. Bu 
patologiyanın əməliyyatdan öncə diaq-
nostikası çox vaxt mümkün olmur. Ona 
görə də bu boru hamiləliyi ektopik ha-
miləliyin digər formalarından daha təh-
lükəlidir. Burada təcili cərrahi müdaxilə 
tələb edilir. Əməliyyatın məqsədi uşaq-
lıq borusu ilə birlikdə döl yumurtasının 
yatağının pazvarı götürülməsi və uşaqlıq 
divarının ikiqat tikişlə bərpa olunması-
dır”.

F.Sultanov bu problemin müxtəlif sə-
bəblərdən (hormonal, boru peritoneal, 
infeksiya, anatomik və s.) ortaya çıxdı-
ğını deyib və qeyd edib ki, heç bir qadın 
uşaqlıqdankənar hamiləlikdən sığorta-
lanmayıb: “Bəzən interstisial hamiləliyin 
laparoskopik üsulla aradan qaldırılması 
əks göstəriş kimi təqdim edilir. Bu fikir-
lərə xaricdə də rast gəlmək mümkündür. 
Bu yaxınlarda iştirak etdiyim, Fransanın 
Klermon-Ferran şəhərinin Beynəlxalq 
Cərrahi Endoskopik Mərkəzində keçi-
rilən treninqdə professor Jan Lue Pouly 
öz çıxışında laparoskopik üsulla bu əmə-
liyyatın icrasının əks göstəriş olduğunu 
bildirdi. Professorun sözlərinin əksinə, 
mən bu əməliyyatı məhz laparoskopik 
yolla icra etdiyimi dedim. Bu da treninq 

Təhlükəli ginekoloji 
əməliyyat uğurla icra edilir
Fərhad Sultanov: “Heç bir qadın uşaqlıqdankənar 
hamiləlikdən sığortalanmayıb” 

iştirakçılarının marağına səbəb oldu. 
Əməliyyatın icrası haqqında iştirakçıla-
ra geniş məlumat verdim. Bildirdim ki, 
qanaxmanın həddən artıq çox olması 
səbəbindən əməliyyatın əsas məqsə-
di döl və döl yatağının götürülməsi və 
uşaqlıq divarının tez bir zamanda bərpa 
olunmasıdır. Endoskopik ginekologiya 
sahəsində dünya üzrə tanınmış cərrah 
professor Revaz Boçorişvili mənim irəli 
sürdüyüm fikri dəstəkləyərək, əməliy-
yatın cərrahın cəld laparoskopik tikiş 
qoyma texnikası və bacarığından asılı ol-
duğunu bildirdi. Nəticədə bu əməliyyat 
“əks göstəriş” deyil, “nisbi əks göstəriş” 
olaraq qiymətləndirildi”.

Mütəxəssis bu problemlə rastlaşan qa-
dınların gələcəkdə ana ola bilməsinin 
mümkünlüyü barədə də danışıb: “Bu-
nun üçün ikinci uşaqlıq borusu var. Lakin 
ikinci boruda da problem olduqda, belə 
qadınlar süni mayalanma üsulu ilə ana 
ola bilərlər. Onu da bildirim ki, kiçik inva-
ziv orqansaxlayıcı əməliyyatlardan olan 
laparoskopik əməliyyat uşaqlıqdankənar 
boru hamiləliyinin digər formalarında 
uşaqlıq borusunun saxlanılmasını müm-
kün edir. Əməliyyat zamanı ya boru sa-
ğılaraq (milking), ya da çərtilərək (tubo-
tomiya) döl yumurtası xaric edilir. Bu da 
laparoskopik üsulun üstünlüklərindən 
biridir”.

Məlumat üçün qeyd edək ki, Fərhad 
Sultanov Azərbaycanda ginekologiyada 
endocərrahi əməliyyatları həyata keçir-
məyə başlayan ilk həkimlərdən biridir. 
Bu sahədə böyük təcrübəyə malik bir 
mütəxəssis kimi o, bütün əməliyyatları 
uğurla icra edir.

ATU-nun bir sıra qocaman ka-
fedraları kimi, Dermatovene-
rologiya kafedrasının da yaşı 
100 ildən çoxdur. Kafedranın 
dünəni, bu günü - keçdiyi bir 
əsrlik inkişaf yolu haqda bizə 
kafedra müdiri, t.e.d., profes-
sor Fərid Mahmudov ətraflı 
məlumat verib. İlk öncə bu 
elm sahəsi barədə danışan 
professorun sözlərinə görə,  
“dermatoveneroloq” ifadəsi 
“dermatoloq” və “venero-
loq” sözlərinin birləşməsin-
dən əmələ gəlib. Bunlardan 
birincisi dəri həkimi, ikincisi 
isə zöhrəvi xəstəliklər həkimi 
deməkdir. Eyni sahənin hə-
kimləri olduğu üçün adətən 
onlara “dermatoveneroloq” 
deyə müraciət edirlər. Müali-
cə obyekti isə dəri və zöhrəvi 
xəstəliklərdir. 

F.Mahmudov bildirib ki, Də-
ri-zöhrəvi xəstəliklər kafedrası 
Azərbaycan Dövlət Universiteti-
nin tibb fakültəsində ilk kafedra-
lar sırasında - 1921-ci ildə təşkil 
edilib. 1930-cu ildə isə həmin tibb 
fakültəsinin əsasında Azərbaycan 
Tibb İnstitutu  yaradılıb. Burada 
ilk illərdə Azərbaycan və rus dil-
lərində paralel tədris aparılan iki 
dəri-zöhrəvi xəstəliklər kafedrası 
təşkil olunub. 1969-cu ildə onlar 
vahid kafedrada birləşdirilib, 1987-
ci ildən isə dermatovenerologiya 
kafedrası adlandırılıb.

Pedaqoji fəaliyyətə toxunan pro-
fessor qeyd edib ki, kafedranın iş 
planı günün tələbləri səviyyəsində 
qurulur və tədris-metodik prosesin 
təkmilləşdirilməsi, tədrisin keyfiy-
yətinin yüksəldilməsi, ixtisaslı el-
mi-pedaqoji kadrların hazırlanma-
sına böyük diqqət yetirilir. Hazırda 
bu kafedra yerləşdiyi 3 bazada 
(Respublika Dəri-Zöhrəvi Mərkə-

zi, 3 saylı Uşaq Dəri-Zöhrəvi Dis-
panseri və “Paramed” QSC Lazer 
dermatologiyası klinikası) fəaliyyət 
göstərir. Müalicə-profilaktika, sto-
matologiya, hərbi tibb və ictimai 
səhiyyə fakültələrinin tələbələri 
üçün dərslər Azərbaycan, ingilis 
və rus dillərində aparılır.

Müsahibimizin dediyinə görə, 
tələbələrlə yanaşı, kafedrada bir 
çox xarici ölkələrdən (Türkiyə, İran, 
Pakistan, İordaniya və s.) gələn 
rezidentlər də təhsil alır. Bundan 
əlavə, Azərbaycanın və eləcə də 
yuxarıda adıçəkilən ölkələrin tibb 
müəssisələrinin həkimləri burada 
həm də təcrübə keçir.

Kafedranın elmi fəaliyyətinin 
tədris planında nəzərdə tutulmuş 
prinsiplərə uyğun həyata keçirildi-
yini diqqətə çatdıran F.Mahmudov 
bildirib ki, kafedranın əməkdaş-
ları dəri xəstəliklərinin (infeksion, 
xroniki, allergik, nadir dermatoz-
lar, limfoproliferativ xəstəliklər) 

və CYYİ-ın (xlamidiya, qonokokk, 
herpetik infeksiyalar, sifilis və s.) 
müxtəlif problemlərini əhatə edən 
elmi-tədqiqat işlərinə cəlb olunur-
lar. Aparılan tədqiqatların nəticələri 
dissertasiyalarda, jurnal məqalələ-
rində, tezislərdə, monoqrafiyalarda, 
metodik tövsiyələrdə öz əksini ta-
pır: “Kafedra təşkil edildiyi vaxtdan 
indiyədək əməkdaşlar tərəfindən 
10 doktorluq və 35 namizədlik dis-
sertasiyası müdafiə olunub. Hazır-
da Dermatovenerologiya kafedra-
sında 4 tibb üzrə elmlər doktoru və 
4 tibb üzrə fəlsəfə doktoru alimlik 

dərəcəsinə iddia dissertasiyaları 
yerinə yetirilir. Kafedrada son 3 ildə 
3 dərs vəsaiti – “Dəri və zöhrəvi 
xəstəliklər”, “Venerologiya”, “Vene-
reology” çapdan çıxıb və 3 dərslik 
nəşrə hazırlanıb: “Dermatologiya”, 
“Дерматовенерология”, “Derma-
tology”. Eləcə də yerli jurnallarda 
32, xarici jurnallarda isə 3 məqalə 
çap edilib, 18 tezis və 1 metodik 
tövsiyə dərc olunub”.

Kafedranın ştat tərkibi haqqın-
da da məlumat verən professorun 
sözlərinə görə, hazırda burada 
21 əməkdaş çalışır. 

Dermatovenerologiya kafedrasında həkimlər təcrübə keçir 
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Azərbaycan Tibb Universitetində tədrisin keyfiyyə-
tinin daha da yaxşılaşdırılması, müəllim-tələbə mü-
nasibətlərində yaranan hansısa problemlərin aradan 
qaldırılması və tələbələrin üzləşdiyi çətinliklərin yolu-
na qoyulmasında dekan tələbələrin rolu danılmazdır. 
Onlardan biri Hərbi tibb fakültəsinin tələbə dekanı Əli 
Sultanzadədir. 

Əli adıçəkilən fakültə-
nin 4-cü kursunda oxu-
yur. Olduqca aktiv tələ-
bələrdəndir. Gördüyü 
işlərlə bağlı qəzetimizə 
danışan Ə.Sultanzadə 
deyir ki, sonuncu tədris 
ilinin əvvəlindən tələbə 
dekan seçilib. Tələbə yol-
daşlarının tədrislə bağlı 
problemlərinin aradan 
qaldırılması üçün əlindən 
gələni edir: “Öncə üzləş-
dikləri problemlə ma-
raqlanıram, çalışıram ki, 
qaydasına qoyum, buna 
nail ola bilməyəndə, ko-
mandirlərimə məlumat verirəm. Onların köməyi ilə məsələ öz 
həllini tapır. Onu da qeyd edim ki, kurslar üzrə ayrı-ayrılıqda gö-
rüşlər keçirir, motivasiyaedici söhbətlər edirəm. Bunun sayəsində 
bəzi tələbələr zərbəçi və əlaçı olublar. Məsələn, tələbələrdən biri 
onunla apardığım danışıqlardan həvəslənərək, dərslərinə daha 
ciddi hazırlaşırdı ki, indi o, əlaçılar sırasındadır. Sevindirici haldır 
ki, ötən semestr 4-cü kursda oxuyanların heç birinin akademik 
kəsri olmayıb. Aramızda heç zəif oxuyan da yoxdur. Əksəriyyəti 
zərbəçi və əlaçıdır”.

Ə.Sultanzadə fakültənin rəisi, tibb xidməti polkovniki Cingiz 
Əlləzovun, rəis müavini, tibb xidməti polkovniki Məharət Rzayevin 
mütəmadi olaraq kurslar üzrə iclaslar təşkil etdiyini, tələbələrlə 
daim əlaqədə olduqlarını bildirdi. Hərbi həkim ixtisası hazırlığı 
kurslarının rəsi, tibb xidməti polkovniki Anar Mehrəliyevin tələ-
bələrə göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışdı: “Komandirlərimiz 
bizə valideyn qayğıkeşliyi ilə yanaşırlar. Tələbələrimizin əksəriy-
yəti rayonlardan gələnlərdir. Yataqxanada qalırlar, ailələrindən 
uzaq olurlar. Komandirlərimiz tələbələrlə elə rəftar edir, elə xoş 
münasibət göstərirlər ki, onlar ailələrindən uzaqda olduqlarını 
hiss etmirlər. Məsələn, Çingiz müəllim tələbələrlə görüşəndə, 
təkcə onların təhsillə bağlı çətinlikləri ilə deyil, eyni zamanda şəxsi 
problemləri ilə də maraqlanır, aradan qaldırmağa çalışır. Və ya 
tələbə bir gün dərsə gəlməyəndə, Məharət müəllim onunla əlaqə 
saxlayır, bunun səbəbi ilə maraqlanır. Problemi varsa, yoluna qo-
yulur. Eləcə də tələbələrin gecələməsi üçün yataqxanada yerlər 
öncədən təşkil olunur ki, tədris başlayanda əziyyət çəkməsinlər”.

Tələbə dekan onların hərtərəfli yetişməsində, vətənpərvər-
lik ruhunun daha da güclənməsində komandirlərinin müstəs-
na rolu olmasından da bəhs etdi: “Mənim təhsil aldığım fakültə 
vətənpərvərlərin toplandığı bir məkandır - desəm, yanılmaram. 
Fakültəmizin son illərdəki inkişafı, müdavim və kursantların Vətən 
müharibəsində göstərdikləri fəallıq və qəhrəmanlıqlar göz qaba-
ğındadır. Hər kəs zəfərimiz naminə əlindən gələni etdi, fədakarlıq 
göstərdi. Sevinirəm və özümü xoşbəxt sanıram ki, qələbəmizin 
əldə olunmasında bizlərin də payı oldu.

Hamıya bəllidir ki, şəhid hərbi həkimlərin əksəriyyəti döyüş 
meydanında yaralılara yardım edən zaman dünyalarını dəyişiblər. 
Halbuki, onları heç kim döyüş meydanına atılmağa məcbur etmə-
mişdi. Turqut Xəlilbəyli, Şöhrət Qasımov, Adil Əfəndiyev və digər 
hərbi həkimlərimiz Vətənin darda olduğunu görüb, könüllü şəkil-
də qaynar nöqtələrdə yaralılara tibbi yardım göstərir, təxliyəsi ilə 
məşğul olurdular. Bu da ilk öncə universitetdə müəllimlərimizin 
bizə aşıladığı vətənpərvərlik hissindən, bizi bir şəxsiyyət kimi 
yetişdirmələrindən irəli gəlir”.

Ə.Sultanzadə universitetdə hər ay keçirilən Elmi Şuranın ic-
laslarında iştirak etdiyini və orada səslənən yeni fikirlər, qəbul 
olunmuş qərarlar barədə tələbələri məlumatlandırdığını diqqətə 
çatdırdı. O, tələbələrin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün 
bəzi planları olduğunu, ölkənin bir sıra rayonlarına səyahət turları 
təşkil etməyi düşündüyünü söylədi. Arzulardan biri də Şuşaya və 
işğaldan azad olunmuş digər ərazilərimizə tələbə yoldaşları ilə 
səyahət etməkdir.

Qabil ABDULLAYEV

“Komandirlərimiz bizə 
valideyn qayğısı göstərir”
Tədris prosesi və universitetin ictimai həyatında 
tələbə dekanların özünəməxsus rolu var

Ar tıq on bir ayın sul ta nı Ra ma-
za nı ya şa yı rıq. İnanc lı in san lar bu 
ay da oruc tu tub, iba dət lə məş ğul 
olur lar. Bu ay mü səl man alə min də 
hər kə sin du ru laş dı ğı, saf aş dı ğı, 
gü nah la rın ba ğış lan dı ğı, mər hə-
mət his lə ri nin oyan dı ğı, duala rın 
qə bul edil di yi və bə rə kət ayı he-
sab olu nur. Oruc tut ma ğın in san-
lar üçün di ni-mə nə vi əhə miy yə ti, 
fə zi lət lə ri ilə bağ lı çox ya zı lıb, 
çox de yi lib. Onun tib bi tə rə fi isə 
hə kim lə rin, loğ man la rın diq qə ti ni 
çə kib, or qa niz mə xey ri və zi ya nı 
araş dı rı lıb. 

Orucluğun insan orqanizminə təsir-
ləri ilə bağlı fikirlərini öyrənmək üçün 
ATU-nun III Daxili xəstəliklər kafedra-
sının dosenti Nağdəli Zamanova üz 
tutduq. Dosent orucluğun tibbi tərəfi 
ilə yanaşı, mənəvi-psixoloji aspektləri 
ilə bağlı da maraqlı məqamlar açıqla-
dı: “Bu ayda insanları doğru və düz-
gün yola dəvət edən səmavi kitab - 
Qurani-Kərim nazil olub. Deyərdim ki, 
bu ay təkcə müsəlmanlar üçün deyil, 
həmçinin bəşəriyyətin düşünən, ağıllı 
bütün insanları üçün müqəddəsdir. 
Bu ayın fəziləti haqda çoxsaylı nü-
munələr çəkmək olar. 

Ağır müharibələrin birini qələbə ilə 
başa vuran Məhəmməd peyğəmbəri 
(s.ə) əshabələrindən təbrik edənlər 
olur. Peyğəmbər ən böyük və ağır 
müharibənin qabaqda olduğunu on-
ların diqqətinə çatdırır. Soruşurlar ki, 
o hansı müharibədir? Deyir ki, nəf-
sinizlə cihad etmək. Elə peyğmbəri-
mizin də dediyi kimi, Ramazan həm 
də nəfsimizlə müharibə ayıdır. Bu 
ay insanlar səbrli, dözümlü olmağa 
dəvət edilir. Nəfsi ilə mübarizə etməyi 
bacaran insanda yaxşı hislər, duyğu-
lar formalaşır. O, insanlığı sevir, ət-
rafdakılara xoş münasibət bəsləyir. 
Millətinə və dövlətinə sədaqətli olur, 
pislikləri özünə yaxın buraxmır, ha-
ram qazanca əli bulaşmır və s. Yəni 
mənən təmiz, saf bir insan olur, söz-
ləri ilə əməlləri üst-üstə düşür. Oruc 
insanları çirkin əməllərdən çəkindirir, 
onlarda imanı, təqvanı möhkəmlən-
dirir və s”. 

N.Zamanov orucluğun tibbi tərəflə-
rini də incələdi. Bildirdi ki, ac insanın 
orqanizmində immun cisimciklərinin 
miqdarı çoxalır. Ümumiyyətlə, bütün 

canlılar xəstələndikləri zaman qida-
lanma və sudan imtina edir: “Canlılar 
sağaldıqdan sonra su içməsi və qi-
dalanması normallaşır. Biz ələlxüsus, 
heyvanların xəstələnməsini qidadan, 
sudan imtina etmələri ilə müəyyən 
edə bilirik. Xəstələndikdə insan da 
yeməkdən imtina edir. Ona görə 
xəstələri məcburən yedizdirmək ol-
maz. Belə edəriksə, onların sağalma 
prosesinin ləngiməsinə səbəb oluruq. 
Çünki bu zaman qidalanan xəstənin 
həzm sistemi yüklənir, orqanizm 
həzm prosesi ilə məşğul olur, sanki 
xəstəliklə mübarizə aparması yaddan 
çıxır. Orqanizm ac saxlandıqda isə, 
bütün qüvvələr xəstəliklə mübarizəyə 
səfərbər olunur. Təbii ki, xəstələnən 
şəxslər həkimlər tərəfindən özbaşına 
buraxılmır. Onlara müvafiq müalicə 
də təyin edilir. Elm də sübut edib ki, 
aclıq zamanı xəstəliyə qarşı müba-
rizə aparan anticisimciklərin miqdarı 
qanda artmağa başlayır”. 

Müsahibimiz bəzi xəstəlikləri olan 
inanclı insanların oruc tutmaqda is-
rarlı olduğunu və bunun səhhətlə-
rinə mənfi təsir edib-etməyəcəyinin 
fərqinə varmadıqlarına da toxundu: 
“Quranda da buyurulub ki, xəstələr 
oruc tuta bilməzlər. Amma buna 
baxmayaraq, elə xəstələrə rast gəl-
mişəm ki, xəstəliklərinin dərəcəsini 
nəzərə almadan oruc tutmaq istəyir. 
Belə hallarda bir həkim kimi ziyanlı 
tərəflərini başa salmağa çalışıram. 
Şəkərli diabetli, anemiyalı, vərəmli 
xəstələrə oruc tutmaq olmaz. Belə 
xəstələrin gün ərzində 4-5 dəfə qi-
dalanmaya ehtiyacları olduğundan, 
oruc tutarlarsa, vəziyyətləri pisləşə, 

orucları pozula bilər. Müəyyən yaş 
həddini keçən insanların da oruc tut-
ması məsləhət deyil. Baxın, müəy-
yən yaş həddinə qədər uşaqların da 
oruc tutmasına dində icazə verilmir. 
Amma elə xəstəliyi olanlar da var ki, 
onların oruc tutması vacib və fayda-
lıdır. Məsələn, artıq çəkisi olanların, 
hipertoniyalı xəstələrin oruc tutması 
onların orqanizmlərinə çox fayda verə 
bilər”. 

N.Zamanov oruc tutanların qida-
lanmaya xüsusi fikir verməli olduqla-
rını, iftarda mədəni çox yükləməməyi 
vurğuladı: “Yüngül yeməklərə üstün-
lük vermək lazımdır. Az yağlı şorba-
lar, meyvə-tərəvəzlər, ağartı məh-
sulları qəbul etsələr, daha yaxşı olar. 
Bu zaman mədə yüklənməz, həzm 
prosesi normal gedər, gecə rahat ya-
tarlar. Amma imsakda ağır yemək-
lərlə qidalanmaq olar. Çünki insan 
gündüz hərəkətdə olduğu üçün qəbul 
edilən yemək daha rahat həzm edilə 
bilər. Bəzən oruc tutanlar gün ərzində 
susamamaq üçün çoxlu maye qəbul 
edirlər. Bu cür hallara da yol vermək 
olmaz. Hər kəs sübh tezdən acqarına 
bir stəkan isti su qəbul etsə, fayda-
sını görər. İmsakda yeməyin miqda-
rını artırmaq olsa da, çox duzlu və 
şirin qidalardan qaçmaq lazımdır ki, 
susuzluqdan əziyyət çəkməyəsən. 
Elə hipertonik xəstələr də qidalanma 
zamanı ağır, duzlu və yağlı yemək-
lərdən uzaq durmalı, imsak zamanı 
həkimlərin təyin etdiyi dərmanlarını 
qəbul edib, sonra yeməklərini yemə-
lidirlər. 

Onu da deyim ki, bəzi insanlar 
orucu tutandan sonra yatmağa üs-
tünlük verirlər. Amma unudurlar ki, 
ağır qidalar qəbul edən insan hərəkət 
etməlidir”. 

Özünü praktik sağlam hesab edən 
və oruc tutmaq istəyən şəxslərə 
istəklərini reallaşdırmamışdan öncə 
həkim müayinəsindən keçməyi məs-
ləhət görən N.Zamanov orucluğun 
insanları daha səbrli, təmkinli etdi-
yini də bildirdi: “Səbr bizə tibdə də 
lazımdır. Həm həkimlərə, həm də 
xəstələrə. Odur ki, bu ayda oruc tu-
tan inanclı insanların hər birinə səbr, 
dözüm, iradə arzu edirəm”. 

Allah tutulan orucları, edilən duaları 
qəbul etsin!

Mütəxəssis deyir ki, bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə Mütəxəssis deyir ki, bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə 
oruc tutmaq çox faydalıdır oruc tutmaq çox faydalıdır 

Orucluqda necə qidalanaq? 

ATU həkimlərinin və rezindetlərinin 
iştirakı ilə baş tutub. Müayinələr Qu-
zanlı qəsəbəsində yerləşən Ağdam 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Ba-
kının müxtəlif dövlət və özəl xəstəxa-
nalarında çalışan kardioloq, onkoloq, 
radioloq, terapevt, pediatr, nevroloq, 
uroloq və digər ixtisaslar üzrə könüllü 
həkimlər tərəfindən aparılıb. 

Keçirilən müayinələrin nəticələrin-
dən asılı olaraq xəstəlik aşkar edilən 

vətəndaşlara müvafiq müalicə kurs-
ları təyin edilib, yerində məsləhətlər 
verilib, digər patologiya müşahidə 
edilən şəxslər isə ixtisaslaşmış tibb 
müəssisələrinə yönləndirilib. Layihə 
çərçivəsində, həmçinin zəruri dərman 
vasitələri ilə təmin olunan xəstəlik 
aşakarlanmış şəxslərin növbəti mər-
hələdə tam müayinələrdən keçirilmə-
si, müalicəsi və ehtiyac olduqda cərra-
hi əməliyyatları təmin ediləcək.

“Re gional İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi 
(RİİB), Tib bi Əra zi Böl mə lə ri nin İda-
rəet mə Bir li yi (TƏ BİB) və Azər bay can 
Kö nül lü Hə kim lər As so siasi ya sı nın (AK-
HA) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ap re lin 2-də 
Ağ dam və ət raf ra yon lar dan olan şə hid 
ailə lə ri nin üzv lə ri və qa zi lər üçün növ-
bə ti tib bi ak si ya ke çi ri lib.   

Aksiya Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin Ağız, üz-çənə cərra-
hiyyəsi kafedrasının assistenti 
Oqtay Mehdiyevin təşkilatçılığı, 

Növbəti tibbi aksiya Ağdam Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasında keçirilib
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II Uşaq xəstəlikləri  kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın preparato-
ru Arzu xanıma anası 

Solmaz xanımın 
vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.

Normal fiziologiya kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın dosenti 
Gülnarə Vəliyevaya  anası 

 Lira xanımın 
vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.

Qo naq la rı sa lam la yan ATU-nun 
Təd ris və müali cə iş lə ri üz rə pro-
rek to ru, pro fes sor Sa bir Əli yev de-
yib ki, de ba tın məq sə di gənc lər də 
na tiq lik mə də niy yə ti nin in ki şaf et-
di ril mə si va si tə si ilə on la rın müs-
tə qil qə rar ver mə pro ses lə rin də, 
ic ti mai ak tual lıq kəsb edən mə sə-
lə lər də, döv lət gənc lər si ya sə ti nin 
hə ya ta ke çi ril mə sin də iş ti ra kı nı tə-
min et mək dən iba rət dir. O, “Və tən-
daş Cə miy yə tin də De bat” İB-nin 
“Mil li de bat proq ra mı” çər çi və sin də 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
De bat klu bu nun da fəaliy yət gös-
tər di yi ni vur ğu la yıb və iş ti rak çı la ra 
uğur lar di lə yib. 

“Və tən daş Cə miy yə tin də De-
bat” İB-nin səd ri Ül viy yə Axun do va 
rəh bər lik et di yi təş ki lat haq qın da 
mə lu mat ve rə rək bil di rib ki, küt lə vi 
la yi hə lər dən bi ri olan “Mil li de bat 
proq ra mı” de bat me to do lo gi ya sı 
yo lu ilə gənc lə rin və ye ni yet mə-
lə rin fər di in ki şa fı na və maarif-

lən mə si nə yö nə lən öl kə sə viy yə li 
proq ram dır. Təş ki lat res pub li ka nın 
45 ra yon və bö yük şə hər lə ri ni əha-
tə et mək lə, Ba kı şə hə ri və 13 re-
gional nü ma yən də li yi, 60-dan çox 
de bat klu bu nu özün də bir ləş di rir. 
“Və tən daş Cə miy yə tin də De bat” 
İB fəaliy yət gös tər di yi 23 il ər zin-
də gənc lə rin maarif ən di ril mə si, 
tə şəb büs lə ri nin dəs tək lən mə si və 
döv lət gənc lər si ya sə ti nə dəs tək 
ve ril mə si is ti qa mə tin də min lər lə la-
yi hə, tə lim, təd bir lər hə ya ta ke çi rib.

İn di yə dək proq ram çər çi və sin-
də hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər də 
50 min dən ar tıq gən cin iş ti rak 
et di yi ni de yən İB səd ri bil di rib ki, 
“Mil li de bat proq ra mı” gənc lə rin 
maarif ən di ril mə si və döv lə tin st-
ra te ji sa hə lə rin in ki şa fı kur su na 
dəs tək ve ril mə si məq sə di gü dür. 
O qeyd edib ki, fi na lı ke çi ri lən “Ba-
kı Gənc lər De bat Fo ru mu”nda 16 
ali təh sil müəs si sə si, 36 ko man-
da (Azər bay can və rus böl mə si 
üz rə), 300-dən çox tə lə bə iş ti rak 
edib. La yi hə nin hə də fi ali təh sil 
sis te min də təd ri sin key fiy yə ti nin 
yük səl dil mə si, ye ni lik çi mü hi tin ya-
ra dıl ma sı və qlo bal kadr ba za rı nın 
tə ləb lə ri nə ca vab ve rən sa vad lı və 
pe şə kar mü tə xəs sis lə rin ye tiş di ril-
mə si olub.

Gənc lər və id man na zi ri nin 
müavi ni İn di ra Ha cı ye va, Mil li 

Məc li sin de pu tat la rı Vü qar İs gən-
də rov və Cə bi Qu li yev, YAP-ın 
Gənc lər Bir li yi nin səd ri Bəx ti yar 
İs la mov və Azər bay can Gənc lər 
Təş ki lat la rı Mil li Şu ra sı nın səd ri 
Azər Əli yev fo rum da çı xış edə rək 
de ba tın tə lə bə lə rin gə lə cək hə ya tı 
üçün əhə miy yə tin dən söh bət açıb-
lar. On lar de bat mə də niy yə ti nin 
gənc lə rin dil qa bi liy yə ti nin ar tı rıl-
ma sın da, na tiq li yi nin zən gin ləş mə-
sin də, gə lə cək pe şə fəaliy yət lə rin-
də və elə cə də bir şəx siy yət ki mi 
for ma laş ma sın da mü hüm rol oy-
na dı ğı nı söy lə yib lər.  Qeyd olu nub 
ki, tə lə bə lər ara sın da şou-de ba tın 
in ki şaf et di ril mə si ic ti mai ak tual lıq 
kəsb edən mə sə lə lər dən dir. Be lə 
təd bir lə rin ke çi ril mə si gə lə cək də 
hər han sı sa hə də ça lış ma sın dan 
ası lı ol ma ya raq, gənc lə rin pe şə-
kar mü tə xəs sis ki mi ye tiş mə si nə 
kö mək edə cək. 

Da ha son ra fo ru mun Azər-
bay can böl mə si üz rə fi nal çı la rı - 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
“Ko ro na Mor tis” və Azər bay can 
Me mar lıq və İn şaat  Uni ver si te ti nin 
“Hər eh ti ma la qar şı” ko man da la rı 
dün ya da və öl kə miz də ak tual olan 
“Döv lət lə rin qlo bal su böh ra nı nın 
həl li is ti qa mə tin də at dı ğı ad dım-
lar özü nü doğ rul dur” möv zu sun da 
can lı de ba ta baş la yıb lar. Fo ru mun 
for ma tı na uy ğun ola raq hər iki ko-

man da üz rə 6 spi ker təs diq və in-
kar möv qe lə ri ni or ta ya qo yub lar. 
Hər bir spi ker öz req la men ti çər-
çi və sin də əsas an la yış, me yar və 
ar qu ment lə ri ni təq dim, tək zib və 
təh lil edib lər.

Son da mün sif lər he yə ti nin 
müəy yən ləş dir di yi qa lib lər elan 
olu nub. Azər bay can böl mə si üz-
rə Azər bay can Me mar lıq və İn-
şaat  Uni ver si te ti nin “Hər eh ti ma la 
qar şı”  ko man da sı, rus böl mə si 
üz rə isə Ba kı Döv lət Uni ver si te-
ti nin “Kat yu şa BQU” ko man da sı 
bi rin ci ye rə la yiq gö rü lüb lər. Di-
gər ko man da la rın fərq lə nən iş ti-
rak çı la rı fi nal çı və ən yax şı na tiq 
no mi na si ya la rı üz rə dip lom lar la 
təl tif edi lib lər.  

Mə lu mat üçün bil di rək ki, uni-
ver si te ti mi zin fi na la qə dər gə lib 
çıx mış “Ko ro na Mor tis” ko man da-
sı nın de bat çı la rı - Yu nis Məm məd-
li və Mə həm məd Məm mə dov da 
mü ka fat çı lar sı ra sın da yer alıb lar. 
On la rın hər iki si nə “Ən yax şı na tiq” 
dip lo mu ve ri lib. 

“Ba kı Gənc lər De bat Fo ru-
mu”nun bağ la nış və mü ka fat lan-
dır ma mə ra si min də iş ti rak çı ko-
man da la rın təm sil et di yi ali təh sil 
müəs si sə lə ri nin rəh bər li yi, gənc-
lər təş ki lat la rı nın sədr və üzv lə ri, 
həm çi nin De bat klub la rı nın nü ma-
yən də lə ri iş ti rak edir di.

Həsənli Zəhra Asiman qızı (qrup 
121A8b), Əsgərova Fatimə Rövşən qızı 
(qrup 21A11b), Nəbiyeva Aytac Ramiz 
qızı (qrup 121A4a),  Quluzadə Elgün Elşad 
oğlu (qrup 161A), Nemətzadə Sona Fərhad 
qızı (qrup 166B), Ağayeva Aysu Azər qızı 
(qrup 167B), Gülmalıyeva Ülkər Bəxtiyar 
qızı (qrup 219A5a), Əliyeva Pəri Rəşid qızı 
(qrup 219A10a), Cabbarlı Lamiyə Cəbrayıl 
qızı (qrup 367B), Quliyev Allahverdi 
Şəfa oğlu (qrup 366A), Rəşidova Nigar 
Azad qızı (qrup 369A), Quluzadə Elgün 
Elşad oğlu (qrup 161A), Hüseynli Aysel 
İlham qızı (qrup 365B), Neciyeva Elmira 
Məhəmməd qızı (qrup 367A), Nemətzadə 

Sona Fərhad qızı (qrup 166B), Ghaffarı 
Paniz Aziz qızı (qrup 717A10), Shahla 
Beitollahi Khameneh Asadollah qızı 
(qrup 717A10), Sanam Ahmadi Havar 
qızı (qrup 717A12), Yıgıt Bedirhan 
Jiya(qrup 520A3b), Xasıyeva Ayət Asəf 
qızı (qrup 519A4b), Al Navaiseh Ahmad 
Mousa oğlu (qrup 518R1a), Mustafa 
Jamal Hameed (qrup 518E1b), Qaralı 
Emin Əfqan oğlu (qrup 717A7), Kahled 
Alidea Saddam  (qrup 119A2b), Kamilli 
Aytən Kəmaləddin qızı (qrup 317A13), 
Saeıd Maradıdarehgorgı Kuımars oğlu 
(qrup 717A13), Seyyedannazemı Mirsaleh 
(qrup 717İ3), Abuk Muhammed Hacı 

oğlu (qrup 362A), Babayeva Nigar İlham 
qızı (qrup 120A2b), Məmmədova Ləman 
Yavər qızının (İctimai səhiyyə fakültəsi, 
tələbə kontingentində qalan) tələbə bileti,  
Nəbiyev Adil Qalib oğlu (qrup 371A), 
Zaid Mustafa Salahaldeen (qrup 518E1b), 
Alı İslam Nashat Al Mufti (qrup 518E1b), 
Miremadi Hamid Seyedreza oğlu (qrup 
180B), Gharebaghi Sahnaz Mohsen qızı 
(qrup 180B), Atayeva Vəzifə Ayar qızı 
(qrup 317A25), Hüseynzadə Lalə Vüqar 
qızının (qrup 317A25) müvəffəqiyyət 
kitabçası və Khodadı Samad Saeıd oğlunun 
(qrup 717İ1) tələbə bileti və müvəffəqiyyət 
kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 Allah rəh mət elə sin!

Ümu mi və tok si ko lo ji kim ya ka-
fed ra sın da uzun il lər fəaliy yət 
gös tər miş Əmək dar müəl lim, əc-
za çı lıq elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Qa yıb ver di Bə şir oğ lu İs kən də ro-
vun 80 ya şı ta mam olub.    

Kafedranın məsləhətçi-professoru Q.İs-
kəndərov 1942-ci il fevralın 1-də Qərbi 
Azərbaycanda, Ermənistanın Qırmızıkənd 
rayonu, Gölkənd kəndində ziyalı ailəsin-
də dünyaya gəlib. 1959-cu ildə Azərbay-
can Tibb İnstitutunun Əczaçılıq fakültə-
sinə daxil olub, 1964-cü ildə oranı bitirib 
və aspiranturada saxlanılıb. 1968-ci ildə 
namizədlik, 1993-cü ildə doktorluq disser-
tasiyasını müdafiə edib. 1967-69-cu illər-
də müəllim, 1969-72-ci illərdə assistent, 
1972-77-ci illərdə baş müəllim, 1977-93-cü 
illərdə dosent, 1993-cü ildən bu günədək 

professor, 1995-2017-ci illərdə isə kafedra 
müdiri vəzifəsində çalışıb. Bundan başqa, 
1973-78-ci illərdə Əczaçılıq fakültəsinin de-
kan müavini, 1978-83-cü illərdə isə dekan 
vəzifəsində işləyib.

Professor Q.İskəndərov yerli və xarici 
mətbuatda dərc edilmiş 328 elmi əsərin, 
o cümlədən 1 dərsliyin, 12 dərs vəsaitinin, 
metodik işləmələrin, səmərələşdirici tək-
liflərin, 8 patentin (6 Avrasiya, 2 Azərbay-
can patenti) müəllifidir. Rəhbərliyi altında 4 
fəlsəfə doktoru hazırlanıb. 3 dissertant öz 
elmi-tədqiqat işlərini onun rəhbərliyi altında 
davam etdirir. 

Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Uni-
versitetində 3 dəfə təkmilləşmə kursu keç-
miş Q.İskəndərov “Səhiyyə əlaçısı” nişanı, 
“Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub, ictimai 
təşkilatlar tərəfindən müxtəlif diplomlara 
layiq görülüb.

Kafedranın əməkdaşları Qayıbverdi 
müəllimi 80 illik yubileyi münasibətilə təbrik 
edir, ona ən gözəl nemət olan cansağlığı, 
uzun ömür, şəxsi və ictimai həyatda uğurlar 
arzulayırlar!

Kafedranın professu: 
- İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)

Kafedraların dosentləri: 
- Allerqologiya və immunologiya kafedrası  - 1 yer
- Psixiatriya kafedrası  - 1 yer 
- Neyrocərrahlıq kafedrası - 1 yer 
- Onkologiya kafedrası  - 2 yer 
- Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrası - 3 yer 
- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- I Daxili xəstəliklər kafedrası  - 1 yer
  

Kafedraların assistentləri: 
- Yoluxucu xəstəliklər kafedrası  - 2 yer (0,75 vahid)
- Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- I Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- II Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 2 yer (0,5 vahid)
- Əczaçılıq kimyası kafedrası  - 1 yer 
- I Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 2 yer
- I Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Oftalmologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Terapevtik stomatologiya kafedrası - 2 yer (0,5 vahid)
- Ortopedik stomatologiya kafedrası  - 1 yer 
- Psixiatriya kafedrası  - 1 yer 
- I Daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası - 2 yer (0,5 vahid)
- Dermatovenerologiya kafedrası - 1 yer
- Ümumi və toksikoloji kimya kafedrası - 2 yer (0,5 vahid)
- Ailə təbabəti kafedrası  - 5 yer 
- Bioloji kimya kafedrası  - 1 yer
 

 Kafedraların baş müəllimləri:  
- Bioloji kimya kafedrası  - 2 yer
- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası - 1 yer
- Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrası - 1 yer

Elmi Tədqiqat Mərkəzi:   
- Toksikologiya şöbəsi (şöbə müdiri)  - 1 yer
- Toksikologiya şöbəsi (kiçik elmi işçi) - 1 yer
- Patoloji proseslərin modelləşdirilməsi və 
  eksperimental terapiya şöbəsi (baş elmi işçi) - 1 yer
- Elektron mikroskopiya şöbəsi (böyük elmi işçi) - 1 yer
- Morfologiya və histologiya şöbəsi (kiçik elmi işçi) - 1 yer
- İmmunologiya şöbəsi (kiçik elmi işçi) - 1 yer

 Elmi Tədqiqat Laboratoriyası: 
- Bioloji kimya kafedrası üzrə elmi tədqiqat
  laboratoriyası (laboratoriya müdiri) - 1 yer
- Bioloji kimya kafedrası üzrə elmi tədqiqat laboratoriyası (baş elmi işçi) - 1 yer
  

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

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

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

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

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

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

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

7. Açıq mühazirənin və ya açıq təcrübi dərsin videoçəkilişinin diski.
8. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.
9. Müvafiq elmi dərəcə diplomu və elmi ad attestatının surəti.
Qeyd: ATU-nun əməkdaşı olmayan mütə xəssislər siyahıdakı 3-cü, 5-ci 

və 7-ci bənddəki sənədlərin əvəzinə, sonuncu iş yerindən verilən xasiy-
yətnamə, işlədiyi klinikadan həkimlik fəaliyyəti barədə arayış və əmək 
kitabçasından çıxarışı təqdim etməlidir.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə
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