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ƏvvəlcəVətənuğrundacanın
dankeçmiş,qəhrəmancasınahə
lakolmuşşəhidlərimizinxatirəsi
birdəqiqəliksükutlayadedilib.
Dövlətimizinbaşçısıbildiribki,

bizqisasımızıdüşməndəndöyüş
meydanındaaldıq.Şəhidlərimizin
qanıyerdəqalmadı.
Prezidentinsözlərinəgörə,ta

rixiZəfərdənsonrailkdəfədirki,
dünyaazərbaycanlıları toplaşır,
qurultaykeçirirvəümumiyyətlə
Zəfəradıxalqımızaçoxyaraşır:
“SizburayaZəfəryoluiləgəlmi
siniz,qurultayınadıZəfərqurul
tayıdır.Hazırdaölkəmizinmüx
təlifyerlərində,ilknövbədə,azad
edilmişərazilərdəZəfərmuzeylə
riinşaedilir.BundansonraAzər
baycanxalqımüzəffərxalqkimi
əbədiyaşayacaq,bundansonra
bizimdövlətimizqalibdövlətkimi
yaşayacaq.Bu,böyükxoşbəxt
likdirhamımızüçün,Azərbay
candayaşayanlar,Azərbaycan
vətəndaşlarıüçün,xaricdəyaşa
yanazərbaycanlılarüçün.Butari
ximissiyanıhəyatakeçirənbizim
qəhrəmanövladlarımıztarixqar
şısında,xalqqarşısında,Vətən
qarşısındamisilsizxidmətlərgös
tərmişlər.Müstəqillikdövründə
yetişəngənclər,vətənpərvərlik
ruhundayetişəngənclərbutarixi
hadisəni,tariximüjdəniAzərbay
canxalqınabəxşetmişlər”.
Ölkəbaşçısıxatırladıbki,ulu

öndərHeydərƏliyevintəşəbbüsü
iləilkqurultay2001ciildəkeçiril
mişdir:“Uluöndərdərinməzmun
luçıxışında,eynizamanda,təbii
ki,Qarabağproblemiiləbağlıöz
fikirlərinibildirmişdirvədemişdir
ki,Azərbaycanözərazibütövlü
yünübərpaedəcək, işğalaltın
daolantorpaqlar işğaldanazad
ediləcəkvəAzərbaycanxalqıöz
dədəbabatorpaqlarınaqayıda
caqdır.Bizuluöndərindavam
çılarıbusözlərigerçəyəçevirdik
vəVqurultayahazırlıqişləribaş
layarkənmənəməruzəedildivə
məndedimki,buqurultaymütləq
Şuşadakeçirilməlidir.Əminəmki,
qurultayiştirakçılarıdabunaçox
müsbətyanaşıblarvəböyükhə
vəsləŞuşaya,qədim,bizimmə
dəniyyətimizinpaytaxtıolanŞu
şayagəlmişlər.
Qarabağ münaqişəsinin həll

edilməsiPrezidentkimimənim
üçünbaşlıcavəzifəidi.Vəzifəyə
seçildiyimilkgündənbugünəqə
dərbuməsələninhəllivəpost
münaqişədövrününAzərbayca
nınxeyrinəinkişafetməsimənim
üçünbaşlıcavəzifədirvəbütün
güclərsəfərbəredilmişdir.Bizha
mımızhəmAzərbaycandaya
şayanAzərbaycanvətəndaşları,
həmdədünyaazərbaycanlıları
birnöqtəyəvururduq,birhədəfə
çatmaqüçünçalışırdıq.Mənde

yirdimki,bizhərbirimizhərgün
bumüqəddəsgünüyaxınlaşdır
malıyıq,özəməyimizlə, işimizlə,
hərəözyerindəvətorpaqlarımı
zınişğaldanazadolunmasından
dahavacibvəalivəzifəyoxidi.
Məhzbunagörəorduquruculu
ğusürətləaparılmışdır,bunagörə
Azərbaycanmüasirorduyamalik
olmuşdur,bunagörəgəncnəsil
vətənpərvərlik,düşmənənifrət,
Vətənəsədaqətruhundatərbiyə
olunurdu,bunagörəiqtisadiisla
hatlaraparılmışdır.Bizimbütün
işlərimizin,apardığımızsiyasətin,
atdığımız addımların fövqündə
bumüqəddəsgünüyaxınlaşdır
maqvəbugünügörməkamalı
dururdu.Bizbunaözgücümüzlə
nailolduq.Azərbaycanxalqı30il
davamedənmənasızdanışıqlar
əvəzinəözgücünüortayaqoydu,
ədalətibərpaetdi,beynəlxalqhü
ququbərpaetdivəbütündünya
yasübutetdiki,bizböyükxalqıq
vəheçvaxtbuxalq,Azərbaycan
xalqıişğallabarışmaqfikrindəde
yildi”.
Prezident İlhamƏliyev bildi

ribki,30 iləyaxındavamedən
danışıqlar,sadəcəolaraq, işğa

lıəbədiləşdirmək,Ermənistanın
işğalçılıqsiyasətinipərdələmək
vəbizibuacıvəziyyətləbarışdır
maqməqsədigüdürdü:“Əlbəttə,
biz heç vaxt buna razı olabil
məzdikvəVətənmüharibəsində
göstərdiyimiziradə,qətiyyət,dö
yüşmeydanındakıqəhrəmanlıq
bunubirdahagöstərdi.Biztəkcə
Ermənistanlamüharibəaparma
mışıq.Biztəkcədünyaermənili
yiiləmüharibəaparmamışıq,biz
Ermənistanınhimayədarları ilə
müharibəaparmışıqvəbumüha
ribədəQələbəqazanmışıq.Ona
görəbuQələbənintarixiəhəmiy
yətidahaböyükdür.Bizsübutet
mişikki,ölüməgetməyəhazırıq,
öldüvar,döndüyoxdur.Müstə
qillikdövründəvətənpərvərlikru
hundayetişəngənclərimizVətən
uğrundaölüməgedirdilər.
İkinciQarabağmüharibəsində

həlakolanlarınböyükəksəriyyə
tigəncnəslinnümayəndələriidi.
OnlarınheçbiriQarabağdaolma
mışdı,budiyarıgörməmişdilər,
ammaonlarınqəlbindəyaşayan
milliruh,ədalətvəVətənsevgisi
onlarıölüməaparırdı.Bizbütün
dünyayasübutetdikki,XXIəsrdə
necəmüharibəaparmaqlazımdır,
ləyaqətləmüharibəaparmaqla
zımdır,müasirüsullarlamüharibə

aparmaqlazımdırvəcəmi44gün
ərzindəErmənistanordusutama
miləməhvedilmişdir.Ermənis
tanordusundamüharibəzama
nıkütləvifərarilikhökmsürürdü,
onlarınözlərininetirafınagörə,
10minfərariolmuşdur.Azərbay
canOrdusundabirdənədəfəra
riolmamışdır.Budur,xalqımızın
böyüklüyü,xalqımızınqələbəyə
inamı,xalqiqtidarbirliyivəbütün
dünyaazərbaycanlılarınınbirliyi.
Mənbilirəmki,sizvəsizinkimi
xaricdəyaşayanmilyonlarlaazər
baycanlıhərəözölkəsindəhəm
müharibəningedişatınıyaxından
izləyirdiniz, eyni zamanda, öz
çıxışlarınızda,özşərhlərinizdə,
sosialşəbəkələrdəvədigər im
kanlardanistifadəedərək,Azər
baycanınhaqqsəsini,haqqişini
yaşadığınızölkələrinictimaiyyəti
nəçatdırırdınız.Bunabugündə
ehtiyacvar.Çünkimüharibəba
şaçatsada,bizəqarşıolanərazi
iddialarıhələkibaşaçatmayıb.
Mənəminəmki,budabaşaça
tacaq.Əminəmki,bizpostmü
haribə dövründə göstərdiyimiz
səylər nəticəsində və bundan
sonragöstərəcəyimizsəylərnə

ticəsindəErmənistanınvədünya
erməniliyininAzərbaycanaqarşı
ərazi iddialarınıdaaradangötü
rəcəyik”.
Dövlətimizinbaşçısımüharibə

ninsonhadisələrininməhzbura
daŞuşadabaşverdiyiniyada
salıb:“Sıldırımqayalaradırmaşa
raqbizimqəhrəmanəsgərlərimiz,
zabitlərimizdeməkolarki,əlbə
yaxadöyüşlərdəburada topla,
tankla,artilleriya iləsilahlanmış
Ermənistanordusunaqalibgəldi
lər.ŞuşaZəfərindənsonrafaktiki
olaraqErmənistancəmibirgün
dirəniş,əgərbunadirənişde
məkmümkündürsə,göstərməyə
cəhdetmişdirvənoyabrın9da
artıqkapitulyasiyaaktınıimzala
mağahazırolduğunubildirmişdir.
Biz müharibəni də ləyaqətlə

aparmışıq,postmüharibədövrün
dədəözümüzüləyaqətləaparı
rıq.Artıqpostmünaqişədövrünün
nəticələri haqqında danışmaq
olar.BugünŞuşayagələnhərbir
insan,hərbirazərbaycanlıgörür
ki,ŞuşaAzərbaycanşəhəridir.
Əgərbuşəhərermənilərəmən
subolsaydı,bugünəqoyardılar
mı?Sadəcəolaraq,bizim təbii
sərvətlərimiziistismarediblərvə
təkcəŞuşayox,bütündigərşə
hərlərdəeynivəziyyətdədir.Ta

mamilədağılmışAğdamıxarici
ekspertlər,jurnalistlərXirosimaya
bənzədirlər.Bəli,Xirosimaatom
bombasınəticəsindəməhvedildi.
Ağdamvədigərşəhərlərerməni
vandallığınəticəsindəməhvedil
di.BirinciQarabağmüharibəsi
dayanandansonra30ilərzində
binalarıdaşdaşsöküb,daşıyıb
satmışdılarvəbeynəlxalqtəşki
latlarınhesabatlarındabu,var.
Qəbirləriqazırdılar,ölülərinqızıl
dişləriniçıxarırdılar.Yəni,Ermə
nistanvəermənixalqıbuvəhşi
liyəgörədünyamiqyasındarəzil
oldu.Onagörəgələnhərqonaq,
azadedilmiş torpaqlaragedən
hərqonaqermənivəhşiliyinigö
rürvəgörməlidir.Görməlidirki,
biz təkcə işğalçını yox, faşist
ləriməhvetdik.OnlarınBirinci
Qarabağmüharibəsində, İkinci
Qarabağmüharibəsində,ikimü
haribəarasındakıdövrərzində
bütünəməlləri faşistəməlləridir.
BizCənubiQafqazı faşizmdən
xilasetdik.Ancaqhələdəfaşiz
mintəzahürləribaşqaldırır,hələ
dəErmənistandabəzi dairələr
vədünyaerməniliyi,xariciölkə
lərdəyaşayanermənilərbizihə
dələməyəçalışırlar.Ammaİkinci
Qarabağmüharibəsinintarixçəsi
onlarınyadındançıxmamalıdır.
Hərkəsbilməlidir,bugünAzər
baycanOrdusuistənilənvəzifəni
icraedəbilər”.
Prezident vurğulayıb ki, biz

bundansonraancaqvəancaq
güclənəcəyik vəpostmüharibə
dövrü bunu bir daha göstərdi:
“Həm ərazilərin bərpası, həm
beynəlxalqmüstəvidəaddımla
rımızbizimgücümüzügöstərdi.
Çünkipostmüharibədövrüçox
həssasbirdövrdürvəartıq ilya
rımkeçəndənsonra taməmin
liklədeməkolarki,bizbuçətin
sınaqdandaşərəfləçıxdıq.Apa
rıcıbeynəlxalqtəşkilatlarpostmü
haribəreallıqlarınıqəbuletdilər.
BMT,hansıki,Şuşadabeynəl
xalq tədbir keçirmişdir.Avropa
İttifaqıhazırdaAzərbaycanEr
mənistanarasındanormallaşma
prosesindəçoxfəal iştirakedir.
ATƏT,hansıki,çoxyaxşıbaşa
düşürMinskqrupuartıqyoxdur.
Qonşuölkələrinhamısı,böyük

dövlətlərpostmünaqişəreallıqla
rınıqəbuletmişlər.Yəni,bizartıq
bumərhələnikeçdikvəbundan
sonraAzərbaycanErmənistan
əlaqələrininnormallaşmasımə
sələsi gündəlikdədir. Yenə də
bugündəliyibizortayaqoyduq.

Bütünağrılıməqamlarabaxma
yaraq, işğala,edilmişbuvəhşi
liklərə baxmayaraq, bölgənin
gələcəyinaminəbizhesabedirik
ki,bunaehtiyacvarvəsülhgün
dəliyi təqdimetdikvəErmənis
tandanhərhansıbircavabgəl
mədi.Beynəlxalq təşkilatlarda
deməkolarki,bunaoqədərdə
maraqgöstərmədilər.Onagörə
bizkonkretolaraqbeşprinsipdən
ibarəttəklifirəlisürdükvəErmə
nistanbubeşprinsipiqəbuletdi.
Beləliklə,Ermənistanrəhbərliyi
rəsmənbəyanetdiki,Azərbay
canınərazibütövlüyünü tanıyır
və Azərbaycana hər hansı bir
ərazi iddiasıyoxdurvəgələcək
dədəolmayacaq.Hesabedirəm
ki,bu,postmünaqişədövrüüçün
vacibməqamdırvəbizməhzbu
beşprinsipəsasındadanışıqları
aparmaqfikrindəyik.
Hazırda ikiölkəninxarici işlər

nazirləri,nazirlikləri işçiqrupları
formalaşdırırvəhesabedirəmki,
yaxıngələcəkdəkonkretdanışıq
larabaşlamaqlazımdırvədanı
şıqlarıçoxuzatmaqlazımdeyil.
Çünkiməhzbeşprinsipəsasın
dasülhmüqaviləsiimzalanacaq.
Ona görə müqavilənin mətni
tezlikləhazırlanabilər, imzalana
bilərvəbeləliklə,Ermənistanla
Azərbaycanarasındaəlaqələr,
ocümlədəndiplomatikəlaqələr
yaradılabilər.Butəklifi irəlisür
məkləbirdahabizxoşniyyətimi
zigöstəririkvəyenədədeyirəm,
uzaqgörənlikgöstəririk.Ermənis
tandahərdənbirbaşqaldıranre
vanşistqüvvələrbilməlidirlərki,
bu,Ermənistanüçünyeganəçı
xışyoludurvəbəlkədəsonşans
dır.Əgərbundanimtinaetsələr,
ondabizdəErmənistanınərazi
bütövlüyünütanımayacağıq,bu
nurəsmənbəyanedəcəyik.İkinci
Qarabağmüharibəsininnəticə
lərininəzərəalaraqErmənistan
tərəfiyaxşıbaşadüşməlidirki,bu
addımnəyəgətiribçıxaracaq”.
Dövlətbaşçısıbildiribki,Şuşa

dakeçirilənqurultayınçoxböyük
tariximənasıvar.BugünAzər
baycanyenidövrəqədəmqoyub:
“Bugünalnımızaçıqdır,bugün
üzümüzgülür, bugünbaşımız
dikdirvəhəmişəbeləolacaq.Biz
öztorpağımızdayıq,butorpaqda
möhkəmdayanmışıqvəheçkim
heçvaxtbutorpaqlardanbizitər
pədəbilməz.

Ya şa sın Şu şa! Ya şa sın Qa ra-
bağ! Ha mı mız bir lik də: Qa ra-
bağ Azər bay can dır!”
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Aprelin 22-23-də Şuşa 
şəhərində Dünya Azərbay-
canlılarının V Qurultayı 
– Zəfər Qurultayı keçirilib. 
Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev 
qurultayın açılış mərasi-
mində geniş nitq söyləyib.
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Uni ver si te tin rek to ru, pro fes sor Gə ray 
Gə ray bəy li çı xış edə rək, 2020-ci il sent-
yab rın 27-də baş la yan, 44 gün da vam 
edən və iş ğal al tın da kı əra zi lə ri mi zin 
azad olun ma sı ilə nə ti cə lə nən Və tən 
mü ha ri bə si ni ta ri xi mi zin ən par laq sə-
hi fə si, ha mı mı zın qü rur mən bə yi ki mi 
də yər lən di rib: “Azər bay can xal qı öz li-
de ri nin - mü zəf fər Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi al tın da bü tün 
dün ya ya öz gü cü nü və mü ba riz li yi ni 
gös tər di. Hə min gün lər də pre zi dent 
İl ham Əli yev yal nız hərb mey da nın da 
mü zəf fər sər kər də ki mi de yil, həm də 
dip lo ma tik cəb hə də ol duq ca uğur lu 
fəaliy yət nü mu nə si or ta ya qoy du, in for-
ma si ya mü ha ri bə sin də Azər bay ca nın 
haqq sə si ol du, cə sa rət lə bü tün təz yiq-
lə rə si nə gər di. 

44 gün də Azər bay can Or du su bü tün 
dün ya ya sü but et di ki, dö yüş mey da nın-
da zə fə ri tək cə tank lar la, top lar la de yil, 
həm də ağıl la və sar sıl maz inam la qa-
zan maq olar”. 

Dö yüş lə rin iki cəb hə də get di yi ni xa-
tır la dan rek tor, həm düş mən lə üz-üzə 
apa rı lan ön cəb hə də ki, həm də ya ra lı la-
rın hə ya tı nı xi las et mək uğ run da hə kim-
lə rin apar dı ğı dö yüş lər dən söh bət açıb. 
Hə kim lə ri mi zin bu mü ha ri bə nin hər iki 
cəb hə sin də qa lib ol ma ğı ba car dıq la rı nı 
qü rur his si ilə ya da sa lıb: “Təəs süf ki, 
it ki lə ri miz də az ol ma dı. Azər bay ca nın 

3 mi nə ya xın igid oğ lu tor paq la rı mı zın 
azad lı ğı uğ run da ca nı nı qur ban ve rə-
rək şə hid lik zir və si nə yük səl di, min lər lə 
hərb çi miz ya ra lan dı. Tibb iş çi lə rin dən 
159 nə fər ya ra lan dı, 42 nə fər isə xid mə ti 
və zi fə lə ri ni ye ri nə ye ti rər kən qəh rə-
man ca sı na şə hid ol du. On lar dan 9-u 
hə kim, 7-si feld şer, 26-sı sa ni tar dır. Və-
tən mü ha ri bə si nin ye ga nə xa nım şə hi di 
Arəs tə Ba xı şo va da tibb iş çi si idi. Və tən 

mü ha ri bə sin də hər bi tibb per so na lı öz 
və zi fə bor cu nu la yi qin cə ye ri nə ye tir di”. 

Pro fes sor G.Gə ray bəy li dö yüş mey-
da nın da qəh rə man lıq gös tə rən tibb 
xid mə ti iş çi lə ri nin ək sə riy yə ti nin ATU-
nun ye tir mə lə ri ol du ğu nu vur ğu la yıb: 
“Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin tə-
lə bə, pro fes sor-müəl lim he yə tin dən, 
ey ni za man da mə zun la rı mız dan Bi rin ci 
və İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə lə rin də iş ti-
rak edən lər olub. Bu gün vax ti lə Bi rin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə si iş ti rak çı la rı nın xa ti-
rə si ni əbə di ləş di rən abi də nin üzə rin də 
apa rı lan ye ni dən qur ma iş lə rin dən son ra 
açı lı şı na top laş mı şıq. Bu ra da uni ver si-
te ti mi zin həm 3 Mil li Qəh rə ma nı nın, 

həm Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin 9 
nə fər şə hi di nin, həm də İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin də şə hid ol muş 18 hə kim 
və feld şer lə ri mi zin ad la rı əbə di həkk 
olu nub. On lar uni ver si te ti mi zin hər bi 
tibb fa kül tə si nin və di gər fa kül tə lə rin 
mə zun la rı dır. 

İl lər ötə cək, nə sil lər də yi şə cək, am ma 
Azər bay can xal qı heç za man öz qəh rə-
man la rı nı unut ma ya caq! Bu abi də də 

uni ver si te ti mi zin çox min li müəl lim-tə-
lə bə he yə ti nə şə hid mə zun la rı mı zı hər 
gün xa tır la da caq. Al lah şə hid lə ri mi zə 
rəh mət elə sin, qa zi lə ri mi zə can sağ lı ğı 
ver sin!”

Nə si mi ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş-
çı sı Asif Əs gə rov bu nə cib ad dı ma gö rə 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin rek-
to ru, pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li yə və 
uni ver si te tin rəh bər li yi nə tə şək kü rü nü 
bil di rib. Üzə rin də qəh rə man öv lad la rı-
mı zın ad la rı həkk olun muş bu abi də nin 
uni ver si tet tə lə bə lə ri, pro fes sor-müəl-
lim he yə ti üçün mü qəd dəs zi ya rət gah 
ye ri ola ca ğı nı vur ğu la yıb. “Şə hid lər öl-
mür, on la rın mü qəd dəs ru hu ya şa yır” 

– de yən ic ra baş çı sı bü tün şə hid ailə lə-
ri nin qü rur la, ba şı dik gəz mək haq qı ol-
du ğu nu bil di rib: “Biz bu gün həm də ona 
gö rə qü rur lu yuq ki, ar tıq bu abi də nin 
önün də qəh rə man xalq ol du ğu mu zu 
dü şü nü rük. Bir müd dət əv və lə dək tor-
paq la rı mı zın 20 faizi ni er mə ni ter ror-
çu la rı iş ğal et di yin dən, be lə abi də lə rin 
qar şı sın da nis gil li idik. Ey ni za man da ulu 
ön də ri miz Hey dər Əli ye vin iş ğal al tın da 

qa lan tor paq la rı mı zın azad ola ca ğı ba-
rə də də fə lər lə ver di yi bə ya nat la rı eşi-
dir dik. Ali Baş Ko man da nı mız, bö yük 
sər kər də miz İl ham Əli yev bey nəl xalq 
tri bu na lar dan Qa ra ba ğa qa yı da ca ğı mı-
zı bü tün dün ya ya çat dı rır dı. Nə ha yət, 
xal qı mız pre zi den tin və or du nun ət ra-
fın da bir lə şə rək bö yük qə lə bə qa zan dı. 
Bu gün o mü qəd dəs tor paq la rı mız da 
azan sə si ni, döv lət him ni mi zi eşit mək, 
üç rəng li bay ra ğı mı zı dal ğa lan dır maq 
bö yük fə xa rət dir”.     

Abi də nin açı lış mə ra si min də çı xış 
edən ka pi tan Şöh rət Qa sı mo vun hə yat 
yol da şı Tür kan Qa sım za də də öz ailə si 
və bü tün şə hid ailə lə ri adın dan şə hid 

hə kim lə rin xa ti rə si ni əbə di ləş dir di yi 
üçün Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
rəh bər li yi nə tə şək kü rü nü çat dı rıb. O, 
Azər bay ca nın 44 gün lük mü ha ri bə ni şə-
hid lə ri mi zin ca nı ba ha sı na şan lı zə fər lə 
ba şa vur du ğu nu de yib: “Bi zim qəh rə-
man hə kim lə ri miz də bir əlin də yar dım 
çan ta sı, bir əlin də si lah la vu ruş du lar. Bu 
gün on la rın yox lu ğu ilə ba rış maq çə tin-
dir, an caq xal qı mı zın şə hid lə rə ver di yi 

də yə ri gör mək biz şə hid ailə lə ri nə bö-
yük tə səl li dir. Şə hid lə ri mi zin mil li ruh da 
tər bi yə olun ma sın da tə bii ki, bu ra da kı 
müəl lim lə rin də ro lu bö yük dür. Mən on-
la ra da bu çə tin və şə rəf li yol da uğur lar 
ar zu la yı ram. İna nı ram ki, bun dan son-
ra da gənc lə ri mi zi məhz və tən pər vər 
ruh da tər bi yə edə cək, qəh rə man şə-
hid lə ri mi zi on la ra ta nı da caq lar. Bü tün 
şə hid lə ri mi zin ru hu şad ol sun”.

Tədbirdə universitetin profes-
sor-müəllim heyəti, tələbələr, şəhid 

ailələrinin üzvləri iştirak ediblər. Şəhid 
məzunların adları həkk olunmuş abidə-
nin önünə tər güllər düzülüb.

Arif MƏMMƏDLİ

Re zi den tu ra və ma gist ra tu ra şö bə-
si nin mü di ri, pro fes sor Mə la hət Sul ta-
no va se mi na rın gənc mü tə xəs sis lər 
üçün çox fay da lı ola ca ğı na əmin li yi ni 
ifa də edib.

Trav ma to lo gi ya və or to pe di ya 

ka fed ra sı nın mü di ri, do sent Cə fər 
Nə sir li də se mi nar da çı xış edə rək, son 
dövr lər də in san lar da bö yük na ra hat-
lıq do ğu ran xəs tə lik lər dən bi ri nin art-
roz ol du ğu nu söy lə yib. İn di yə dək 60-
65 yaş lar da rast gə li nən bu xəs tə li yin 
gü nü müz də da ha da gənc ləş di yi ni 
təəs süf lə qeyd edib: “Ana dan gəl mə 
bə zi qü sur lar dan son ra əmə lə gə lən 
bu xəs tə lik gənc lər də də bö yük 
prob lem lər ya ra dır. Bu əmə liy yat la rı 
tez ləş dir mək üçün zə ru ri təd bir lə rə 
eh ti yac var. Ona gö rə də bu sa hə nin 
pe şə ka rı olan pro fes sor Em re Toğ-
ru lun zən gin təc rü bə si ilə ta nış lı ğın 
re zi dent lər lə ya na şı, prak tik hə kim-
lər, trav ma to loq lar, or to ped lər üçün 
də fay da lı ola ca ğı nı dü şü nü rəm”. 

Bun dan son ra Tür ki yə Bud-Diz 
Art rop las ti ka Dər nə yi nin baş qan 
yar dım çı sı, Or to pe dia Ke mik Ek lem 
Xəs tə lik lə ri Xəs tə xa na sı nın sa hi bi 
və dok to ru, pro fes sor Em re Toğ ru-
lun “Bud-ça naq oy naq en dop ro tez 
əmə liy yat la rın da baş ve rən səhv lər” 

və “Spe si fik pa to lo ji çə tin lik lə ri olan 
ayaq lar da en dop ro te zin uy ğun-
lan ma sı” möv zu la rın da mə ru zə si 
din lə ni lib. O, mo dern or to pe di ya da 
or top las ti ka, xü su si lə bud-ça naq 
oy na ğı or top las ti ka sı haq qın da mə-
lu mat ve rib, bud-ça naq oy na ğı ilə 
bağ lı de tal la rı açıq la yıb. Da ha son ra 
çə tin və prob lem li və ziy yət lər də 
bu əmə liy yat la rın ne cə apa rıl ma sı 
ba rə də öz təc rü bə si ni re zi dent lər lə 
bö lü şüb. 

Ar tıq dün ya da po pul yar olan 
ro bot cər ra hiy yə sin dən də söh bət 
açan pro fes sor Em re Toğ rul, əgər 
xəs tə nin bud-ça naq oy na ğın da bir 
prob lem var sa, ye ri şi po zu lub sa, 
ax sa yır sa, aya ğa qal xa və otu ra bil-
mir sə, prob le mi pro tez cər ra hiy yə si 
ilə ne cə müali cə et mə yin nü mu nə-
lə ri ni diq qə tə çat dı rıb. O, bud-ça naq 
oy na ğı qı rı lar sa, uşaq lar da bu his sə-
də çı xıq olar sa, ki rəc ləş mə ya ra nar sa 
nə et mək la zım gəl di yi ni də əmə liy-
yat şə kil lə ri üzə rin də əya ni gös tə rib. 
Həm çi nin ic ra olu nan əmə liy yat lar 
za ma nı or ta ya çı xan prob lem lə rin 
ən müasir üsul lar la ara dan qal dı rıl-
ma sı yol la rın dan da nı şıb.

Se mi nar da Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni-
ka sı nın baş hə ki mi, pro fes sor Ra miz 
Po lu xov və re zi dent lər üz rə mə sul 
şəx si, as sis tent Na miq Xə li lov da 
iş ti rak edib lər. 

Ma raq lı dis kus si ya şə raitin də 
ke çən se mi nar ər zin də pro fes sor 
E.Toğ rul möv zuy la əla qə dar ona 
ün van la nan çox say lı sual la rı ca vab-
lan dı rıb.

ATU-nun şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılışı olub 

Türkiyəli professor öz təcrübəsini rezidentlərlə bölüşüb

Professor Gəray Gəraybəyli: Universitetimizin şəhidlərinin adları burada əbədi həkk edilibProfessor Gəray Gəraybəyli: Universitetimizin şəhidlərinin adları burada əbədi həkk edilib

Emre Toğrulun bud-çanaq endoprotez əməliyyatları ilə bağlı məruzələri maraqla qarşılanıbEmre Toğrulun bud-çanaq endoprotez əməliyyatları ilə bağlı məruzələri maraqla qarşılanıb

Bu günlərdə Azərbaycan 
Tibb Universitetində şəhid 
məzunların xatirəsinə ucal-
dılmış abidə kompleksinin 
açılışı olub. Tədbiri ATU-nun 
Hərbi tibb fakültəsinin rəi-
sinin baş köməkçisi, mayor 
Yaqub Qasımov açaraq məra-
sim iştirakçılarını salamlayıb.

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında rezidentlər üçün 
növbəti ənənəvi seminar keçiri-
lib. Seminar iştirakçılarını sa-
lamlayan klinikanın direktoru, 
professor Surxay Hadıyev ustad 
dərsi keçmək üçün qardaş Tür-
kiyədən dəvət olunmuş profes-
sor Emre Toğrula təşəkkürünü 
bildirib. Həm Türkiyədə, həm 
də Avropada yaxşı tanınan yük-
sək səviyyəli mütəxəssisin iş 
qrafikinin sıx olmasına baxma-
yaraq, öz bilik və bacarıqlarını 
tələbələrlə, gənc həkimlərlə 
bölüşməsindən məmnunluğu-
nu dilə gətirib.

Təhsil Tələbə Krediti 
Fondunun nümayəndələri 
ilə Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin nümayəndələri 
arasında görüş keçirilib. 
Tanışlıq məqsədilə təşkil 
olunan görüşdə həm də iki 
qurum arasında əməkdaşlıq 
məsələlərinin istiqamətləri 
müzakirə olunub.

ATU-nun Tədris və müalicə 
işləri üzrə prorektoru, profes-
sor Sabir Əliyev tələbələrin 
təhsil haqqının ödənilməsi 
üçün kredit fondunun yara-
dılmasının çox əhəmiyyətli 
olduğunu bildirib. Professor 
S.Əliyev qeyd edib ki, Prezi-
dentin 17.11.2021-ci il tarixli 
fərmanının icrası ilə bağlı 
Tibb Universitetində işçi qrup 
yaradılıb. Artıq 60-dan çox 
tələbə təhsil haqqının ödənil-
məsi üçün kredit alınması ilə 
bağlı komissiyaya müraciət 
edib.

Təhsil Tələbə Krediti 

Fondunun sədr müavini Bəhruz 
Əzimov qurumun fəaliyyəti 
haqqında görüş iştirakçılarını 
məlumatlandırıb. Qeyd edib ki, 
artıq 2021-2022 tədris ilinin payız 
semestri fondun yaratdığı portal 
üzərindən kreditlə bağlı müra-
ciətlər qəbul olunub. B.Əzimov 
Təhsil Tələbə Krediti Fondunun iş 
prinsiplərini təbliğ etmək məqsə-
dilə ali məktəblər və tələblərlə 
silsilə görüşlər keçirildiyini də 
bildirib.

Görüşdə ATU-nun Tədris şöbə-
sinin müdiri, dosent Kamandar 
Yaqubov, I Müalicə-profilakti-
ka fakültəsinin dekanı, dosent 
Elşad Novruzov, İctimai səhiyyə 
fakültəsinin dekanı, professor 
Anar Ağayev, Stomatologiya 
fakültəsinin dekanı, dosent Səid 
Əhmədov, Əczaçılıq fakültəsinin 
dekanı, dosent Fərəh Mədətli, 
baş mühasib İlqar Mehrabov, 
aparıcı mühasib Məlahət Gülləri, 
mətbuat xidmətini rəhbəri Günel 
Aslanova iştirak edirdilər.

Təhsil Tələbə Krediti Fondunun 
nümayəndələri ilə görüş keçirilib
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Onunsözlərinəgörə,müasiren
doskopikmüayinəmetodlarıtibbin
mühümbölmələrdənbiridir.Nor
malda hər bir şəxs ildə bir dəfə
həkimendoskopistinmüayinəsin
dənkeçməlidir: “Tibdəbumeto
duntarixinənəzərsalsaqgörərik
ki,Hipokrataqədəruzanır.Müasir
endoskopiyanınəsası isə1805ci
ildəAlmaniyanınFrankfurtşəhə
rindəBozzinitərəfindənəksetdirici
güzgü,cütmənfəzliventralkanyula
vəşamdanibarətolaraqqoyulub.

Təqribən30ilezofaqusunendos
kopiyasırigid,mədəninki isəyarı
yumşaqendoskoplarolmaqüzrə
ikifərqlialətiləicraedilib.1963cü
ildəAmerikaBirləşmişŞtatlarında
ilkdəfəanalyoldanfiberoskopisti
fadəolunub.Texnologiyalarinkişaf
etdikcə,endoskopiyanındaəhatə
dairəsigenişlənir.Tədricənödyol
larıvəpankreaskanalınınendos
kopikdəyərləndirilməsi,endosko
pikultrasonoqrafiya(EUS),kapsul
endoskopiyası,virtualkolonoskopi

yakimimetodlardanistifadəedilir”.
Busahədəkiyeniliklərdənvəiş

prosesindənbəhsedənşöbəmü
diribildirirki,endoskopikqeydlər
monitor sisteminə əlavə edilən
cihazvasitəsilədəyərləndirilirvə
mühafizəedilir: “Buradakompü
terendoskopik tibbi qeyd siste
mindən(Computerizedendoscopic
medicalrecordsystems),(Compu
terisedImageAsistant)istifadəedi
lir.Busistemiləbütünmüdaxilələr
kompüterdəqeydəalınırvəxəstəyə
aidməlumatlar,endoskopikgörün
tülərCDyəköçürülür.Həttabusis
temvasitəsilənəticələrfaksvəya
emailləbaşqalarınadagöndərilə
bilər.Bu texnologiyaendoskopik
görüntülərdənslayd, təqdimatlar,
təlimtədrisvideolarınınhazırlan
masıişinidəyüngülləşdirib.
Onudaqeydedimki,endosko

pikmüdaxilədənəvvəlxəstələrdən
anamnestikməlumatlar toplanılır.
Bütünendoskopikmüdaxilələrse
dasiya şəraitində aparılır. Xəstə
müraciətetdiyizamananestezioloq
tərəfindənönmüayinəaparılırvə
qangöstəricilərinəbaxılır.Qayda

yaəsasən,diaqnostikavəmüalicə
üçünmüraciətedənxəstələrapa
rılacaqmüdaxiləyə icazə verib
verməməkhüququnasahibdirlər.
Həkimxəstəniediləcəkmüdaxilə
haqqındakifayətqədərbaşadü
şəcəyi tərzdəməlumatlandırmalı,
xəstəvəyaxınlarıtərəfindənmü
daxiləyərazılıq forması imzalan
malıdır.Müdaxiləöncəsi,gedişat
zamanıvəsonradanyaranabilə
cəkağırlaşmalar,riskləraydınşə
kildəonlaraizaholunmalıdır”.
SözünədavamedənT.Rzayev

vurğuladıki,şöbədəendoskopiya
nınmüasirdiaqnostikvəmüalicə
üsulları iləxidmətgöstərilir:“Hal
hazırdaənçox icraetdiyimizen
doskopikmüdaxilələrəqidaboru
su,varikozgenişlənmişvenalarının
bandliqasiyasıvəmədəvarikozla
rınınsklerozlaşdırılması,qastroin
testinalyadcisimlərinxaricedilmə
si,ezofaqusdarlıqlarındabujlama
və balon dilatasiya, endoskopik
mukozalrezeksiyalar,mədəçıxı
şıobstruksiyalarındastentlənmə,
perkutanendoskopikqastrostomi
ya,polipektomiyalar,ERXPQ,öd

yollarındandaşlarınxaricedilməsi,
ödyollarınınstentlənməsi,qidabo
rusuvəyoğunbağırsaqstentlən
məsi,mədəyə intraqastrikbotoks
inyeksiyasıvəs.daxildir.
Ezofaqus var i kozları üçün

müalicə seçimləri arasında en
doskopikvarikoz liqasiyası(EVL)
vəendoskopikskleroterapiyasını
qarşılaşdırdıqda,EVLdahatəsir
livəgüvənlidir.Mədəvarikozları
nınmüalicəsindəsklerozlaşdırıcı
sianoakrilatinyeksiyasınınmüsbət
efektiolduğutərəfimizdənqəbul
edilib.Buüsuldaənçox istifadə
etdiyimizsklerozanlarpolidokanol
13%, etanolamin 5% olub. Va
rikozlarıneradikasiyasıüçün24
həftəsonra təkrarmüdaxilə icra
edilir”.
Söhbətəsnasındaendoskopiya

nıntədrisinədədiqqətçəkənhə
kimqeydetdiki,şöbədəaparılan
diaqnostik vəmüalicəmetodları
barədətələbələrimizədaimətraf
lıməlumatverilir.Bundanbaşqa,
buradagəncmütəxəssislərinelmi
tədqiqatprosesinəqoşulmasınala
zımişəraityaradılır.

“Nəzərdə tutulanları başa “Nəzərdə tutulanları başa 
çatdırsaq, inqilab etmiş çatdırsaq, inqilab etmiş 

olacağıq”olacağıq”
Direktor,tibbüzrəfəlsəfədoktoru

MahirSəfərovklinikabarədəümu
miməlumatverərək,bizəbələdçilik
etdi:“TədrisStomatolojiKlinika
AzərbaycanTibbUniversitetinin
əsasistiqamətvericiklinikalarından
biridir.Məqsədimizklinikamızın
səviyyəsiniuniversitetimizinadına
layiqhəddəçatdırmaqdanibarətdir.
Sevindiricihaldırki,universitetimiz
buyaxınlardabeynəlxalqakkredita
siyadankeçib.Budabizəklinikamı
zıbeynəlxalqsəviyyəyəuyğunlaş
dırmağaimkanverir”.
Direktorklinikadaxeyliyenilik

vədəyişikliklərbaşverdiyini,buna

görəATUnunrekto
ru,professorGəray
Gəraybəyliyəkollektiv
adındantəşəkkürünü
bildirdi:“Rektorumuz
həkimlərimizintək
milləşməsi,tələbələ
rimizinyüksəksavad
vəbiliyəmalikolması
üçünəlindəngələni

edir.Bizdəöznövbəmizdəçalışırıq
ki,klinikamızınresurslarıdaxilində
xalqımızınxidmətindədayanaq.
Məqsədimizodurki,stomatologiya
nınsəviyyəsini,həkimvətələbələ
rimizinnüfuzunudahadaqaldıraq.
Universitetimizinakkreditasiyadan
keçməsiklinikamızıbeynəlxalqsə
viyyəyəuyğunqurmağımızatəkan
verir.Eynizamandatələbələrimizin
biliksəviyyəsiniqaldırmaqhaqqın
dadüşünməliyik.Gələcəkdəbəzi
stomatolojixəstəliklərinmüalicəsi,
plastikəməliyyatlarınaparılması,
cərrahikonstruktivişləringörülməsi
iləbağlıplanlarımızvar.Görüləcək
işlərləbağlıAvropanınmüxtəlif
ölkələrindətəhsilalmışvəkurskeç

miştəcrübəlimütəxəssislərdəvət
etmişik.Nəzərdətutduqlarımızı
başaçatdırıbortayaçıxarabilsək,

sözünəslmənasındainqilabetmiş
olacağıq”.

Yeni avadanlıqlar Yeni avadanlıqlar 
stomatoloqların işini xeyli stomatoloqların işini xeyli 

asanlaşdırıbasanlaşdırıb
Klinikadaquraşdırılanyeni

avadanlıqlardəqiqmüayinəyə
imkanverməkləyanaşı,stomato
loqlarınişinidəxeyliasanlaşdırıb.
Onlardanbiristomatologiyadaən
müasirmüayinəmetoduhesab
olunanPLAMEQA3DCLASS
rəqəmsalrentgenaparatıdır.Bu
aparatvasitəsiləhəkimlərxüsusi
proqramlarlaağızboşluğunun
vəkəlləsümüyününüznahiyə
sindəyerləşənhissələrintam
müayinəsiniaparmaqimkanları
əldəedib.Onlarhəmtədris,həm
dəişprosesindəbuproqramdan
maksimumyararlanırlar.Pasiyen
tinağızboşluğu“skanotağı”nda
tamşəkildəskanolunurvəyeni
yaradılmışrəqəmsaltexnikilabo
ratoriyayaötürülür.Laboratoriyada
lazımikonstruksiyalarhazırlanırvə
həkiməgöndərilir.
Klinikanınkonfranszalınada

başçəkdik.Gələcəkdəburada
müxtəliftədbirlərin,masterklas
larınkeçiriləcəyidiqqətimizə
çatdırıldı.
Yenitəşkilolunmuşcərrahiyyə

şöbəsindəisəhərşeyhazırdır.
Buradaüzçənəcərrahiyyəsinə
aidolankiçikəməliyyatlarınaparıl
ması,ağızınselikliqişası,para
tontozxəstəliklərininmüalicəsində
tətbiqolunacaqmetodlarınhəyata
keçirilməsinəzərdətutulur.
Rentgenotağındarentgentex

nikMəlahətQuliyevabizikom
pütertomoqrafiyacihazıilətanış
etdi.Finlandiyaistehsalıolanbu
aparatlaağızboşluğuiləbağlıla
zımiinformasiyanınəldəedilməsi
mümkündür.

Tədris Mərkəzində Tədris Mərkəzində 
tələbələr üçün hər cür şərait tələbələr üçün hər cür şərait 

yaradılıbyaradılıb
Klinikadaötənilinsentyabrın

danTədrisMərkəzininbazasında
rəqəmsaltexnikilaboratoriya
fəaliyyətgöstərir.Laboratoriyailə
biziklinikanındirektormüaviniAzər
Qaragözovtanışetdi:“Ənmüasir
avadanlıqlarlatəchizolunanbu
laboratoriyasontexnologiyalara
əsaslanır.Dişlərinölçüsüxüsusi
aparatlagötürülür.Ağızboşluğunun
şəkliskanedilirvəlaboratoriyaya
ötürülür.Buradarəqəmsalformat
damodelləşdirməyerinəyetirilir.
Müvəqqətikonstruksiyalarhazır
lanır.Əyanigörüntüsü,estetikliyi
pasiyentəgöstərilir.Onunzövqünə
uyğunolaraq,lazımidəyişiklikedilir

vəsonrafreyzaparatınagöndərilir”.
Tələbələrinpraktikvərdişlərə

yiyələnməsiüçünTədrisMərkəzin
dəfantomotaqlarıdatəşkilolunub.
Buradatələbələrəfantommodellər
üzərindədişlərinyonulmasıvə
plomblamaqaydalarıöyrədilir.
Klinikadakıstomatolojikabinetlə

rin,deməkolarki,90faizindəəsaslı
təmirişləriaparılıb.Hərbirkabinet
yeniavadanlıqvəzəruriaparatlarla
təchizolunub.Həkimstomatoloq
FidanHacızadəvədigərstomato
loqlarsöhbətimizzamanıyaradılan
şəraitdənrazıqaldıqlarınıbildirdilər.
İnsanlarayüksəksəviyyəlitibbi

xidmətgöstərməküçünmüasir
səviyyədəqurulmuşvəzövqlətəmir
edilmişklinikadanxoşhisslərlə
ayrıldıq.

Qabil ABDULLAYEV

Tədris Stomatoloji Klinikada müasir avadanlıqlar quraşdırılıb

Azərbaycan Tibb Universitetinin 
ilk klinikası olan Tədris Stomatolo-
ji Klinika 20 ilə yaxındır fəaliyyət 
göstərir. Klinikanın əsas fəaliyyət 
istiqaməti əhaliyə yüksək səviy-
yəli stomatoloji xidməti təmin 
etmək üçün ixtisaslı həkim-sto-
matoloq kadrlar hazırlamaqdır. 
Bununla yanaşı, klinikada tədris 
və elmi-tədqiqat işlərinin aparıl-
ması da nəzərdə tutulub. Sto-
matologiya fakültəsinin bütün 
profil kafedraları, əsasən, burada 
yerləşir. Klinikada tələbə və rezi-
dentlərin stomatoloji sahədə bilik 
və bacarıqlara yiyələnməsi üçün 
hər cür şərait yaradılıb. 

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Endoskopiya şöbəsi 
beynəlxalq standartlara uyğun əməliyyatların aparılmasına 
imkan verən ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Burada 
yeni rəqəmsal texnologiyalı avadanlıqlar sayəsində bir sıra 
patalogiyaların diaqnostikasında fərqli imkanlar əldə etmək 
mümkündür. Haqqında söhbət açdığımız sahə haqda daha 
ətraflı məlumat əldə etmək, burada hansı metodlardan istifadə 
edildiyini öyrənmək məqsədilə şöbənin müdiri, dosent Tanrı-
verdi Rzayevə müraciət etdik.

Xəstələrin müayinə və müalicəsi, tələbələrin isə öyrənməsi üçün 
burada hər bir şərait var

Müasir endoskopiyanın tarixi qədim dövrlərdən başlayırMüasir endoskopiyanın tarixi qədim dövrlərdən başlayır
Dosent Tanrıverdi Rzayev deyir ki, Tədris Cərrahiyyə Klinikasında ən 
müxtəlif əməliyyatlar icra olunur
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Hamiləlikdövrününçoxməsu
liyyətlibirdövrolduğunubildirən
IIMamalıqginekologiyakafed
rasınınmüdiri,professorHicran
Bağırovarezidentlərüçünbelə
tədbirlərin artıq ənənə halını
aldığını qeydedib, iştirakçıla
ramövzununaktuallığıbarədə
məlumatverib.TCKnındirektor
müavini,professorDavudPəna
hovuniversitetdəaparılantədris
prosesinindövrüntələblərisə

viyyəsinəqalxmasıüçünməq
sədyönlü işlərinbundansonra
dadavamlıolacağınıbildirib.O,
belətədbirləringələcəkdətək
cəmamaginekoloqlarındeyil,
ümumiyyətləalidərəcəlibütün
tibbmütəxəssisləriningündəlik
fəaliyyətindəözmüsbəttəsirini
göstərəcəyinivurğulayıb.
SonraIIMamalıqginekologiya

kafedrasınındosenti,t.e.d.Şəy
mənQədimovanın“Hamiləlikdə

dərmanpreparatlarınınistifadəsi”
mövzusundaməruzəsidinlənilib.
Məruzəçihamiləliyinhərhansı
bir dövründə müəyyən təsir
lərnəticəsindədöldəvəyaxud
embriondamorfoloji,biokimyəvi
vəyahərnövpsixipozğunlu
ğunbaşverəbiləcəyinideyib.
O,qeydedibki,tibbdəbunate
ratogenlikdeyilirvəonuntəsiri
embrionik,fetal inkişaf,ananın

patofiziolojivəembrionunge
netikxüsusiyyətlərikimibirçox
faktordanasılıdır: “Dərmanlar,
kimyəvimaddələrvəradiasiya
teratogenmaddələrin1%nitəş
kiledir.Canlıdoğuşların23%
dəanadangəlməmalformasyalar
görülür.İnsandahamiləlikmüd
dətitəxminən267gündürvəfetal
inkişafnöqteyinəzərindən3dövr
ayırdedilir:Budövrdədərman
larınteratogentəsiriyüksəksə
viyyədəolduqda,embrionunölü
münəsəbəbolur.Əkstəqdirdə,
rüşeymzədələnmədənöznormal
inkişafınıdavametdirəbilir”.
Sözünədavamedənməruzəçi

bildiribki,ananınaldığıdərman
dozasınıncəmi15 faizisüdə
keçsədə,laktasiyadövründədə
dərmanistifadəsinədiqqətetmək
lazımdır:“Körpəninqaraciyərinin
dərmanlarıyavaşmetabolizəet
məsi,böyrəkfunksiyalarınınhə
ləkifayətqədərinkişafetməmiş

olmasıvəilkhəftələrdəplazma
da,dərmanınzülallarabağlanma
nisbətininaşağıolmasısəbəbiy
lədərmantoxumalardayüksək
konsentrasiyayaçataraqdaha
şiddətli təsirgöstərirvəbucür
azmiqdarlarbelə,zərərliolabilir.
Hamiləlikdövründəetibarlıolan
birdərmanəmizdirmədövrün
dəzərərliolabilər,çünkikörpə
anadanmüstəqilolaraqdərmanı

metabolizəvəeliminasiyaedir”.
Ş.Qədimovanındediyinəgö

rə,piydəəriyənvəmetabolizm
dənsonraaktivformayaçevrilən
Dvitaminibağırsaqdakalsiumun
sorulmasəmərəliliyiniartırmaqla
yanaşı,həmdəminerallaşmaya
vəsümüklərinböyüməsinəsə
bəbolur:“Yalnızqidarasionun
danalınanbirçoxvitaminlərdən
fərqliolaraq,Dvitamini,həmçinin
günəşşüasınıntəsirizamanıen
dogenşəkildəcəmləşir.Dvita
minininçatışmazlığınınənçox
hamiləlikdövründəbaşvermə
siehtimallarıgetdikcəözəksini
tapmağabaşlayır.Buxüsusilə
yüksəkriskqrupuna,məsələn,
günəşlihavadaazvaxtkeçirən
qadınlaraaiddir.Anadabuvita
minindefisiti təzədoğulankör
pədə skeletin homeostazına,
anadangəlməraxitəvəkörpədə
sınıqlarınolmasınagətiribçıxa
rabilər”.

Rezidentlər üçün növbəti seminarda tibb elmləri doktoru 
Şəymən Qədimova çıxış edib 

Hamiləlik dövründə dərmanlardan necə 
istifadə etmək lazımdır?

Aprelin 13-də ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasın-
da rezidentlər üçün  “Hamiləlikdə dərman preparatla-
rının istifadəsi” mövzusunda seminar keçirilib. Semi-
narı açan ATU TCK-nın rezidentlər üzrə məsul şəxsi, 
Uşaq cərrahlığı kafedrasının assistenti Namiq Xəlilov 
rezidentlərin elmi və praktik təcrübələrinin təkmilləş-
dirilməsi üçün klinikada hər cür şəraitin olduğunu, on-
ların bilik və təcrübələrinin artırılmasında belə tədbir-
lərin  böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini söyləyib.

Azərbaycan Tibb Universitetinin II Müa-
licə-profilaktika fakültəsində dekan 
seçkisi keçirilib. Tədbiri Tədris və müalicə 
işləri üzrə prorektor, professor Sabir 
Əliyev açıb.    

Professor 2016-cı ildən adıçəkilən fakültə-
nin dekanı olan dosent İsrail Məhərrəmbəy-
linin fəaliyyətindən söhbət açıb. Onun bu 
illər ərzində universitet həyatında göstərdiyi 
fəaliyyətini, tələbələrə olan münasibətini, 
işgüzarlığını və digər keyfiyyətlərini yüksək 
qiymətləndirib. 

Universitetin elmi katibi, professor Nazim 
Pənahov İ.Məhərrəmbəylinin tərcümeyi-ha-
lı və fəaliyyəti ilə bağlı tədbir iştirakçılarına 
geniş məlumat verib və onun yenidən dekan 
seçilməsi üçün namizədliyinin irəli sürüldü-
yünü bildirib. 

İ.Məhərrəmbəyli çıxış edərək, yüksək qiy-
mətə görə minnətdarlığını bildirib və seçilə-
cəyi təqdirdə, görəcəyi işlər barədə danışıb. 

Daha sonra professor Elçin Ağayevin səd-
rliyi ilə Səsvermə Komissiyası formalaşdırı-
lıb. Gizli səsvermə yolu ilə 268 nəfər lehinə, 
2 nəfər isə əleyhinə olmaqla İ.Məhərrəmbəy-
li yenidən II Müalicə-profilaktika fakültəsinin 
dekanı seçilib. 

II Müalicə-profilaktika 
fakültəsində dekan 
seçkisi keçirilib

İr si xəs tə lik lə rin Azər bay can da 
ge niş ya yıl dı ğı nı söy lə yən mü tə-
xəs sis, bu nu qo hum ev li lik lə ri nin 
çox ol ma sı ilə əla qə lən dir di. Ge ne-
ti ka nın biz də ay rı ca fənn ki mi təd-
ris olun ma ma sın dan təəs süf lən-
di yi ni de yən Adi lə Çer nik-Bü lənd 
diq qə tə çat dır dı ki, ge ne tik xəs tə-
lik lər həm də so sial xəs tə lik lər dir: 
“Be lə xəs tə lə rin ana-ata la rı hə mi şə 
hə kim lər lə tə mas da ol ma ğa məh-
kum dur. Elə xəs tə lik lər var ki, uşaq 
ana dan olan dan ona düz gün diaq-
noz qo yul sa, əvə ze di ci te ra pi ya ilə 
müali cə si müm kün dür. Yə ni uşa-
ğın bə də nin də ol ma yan fer ment 
ona vu ru lur və nə ti cə də o, nor mal 
hə yat sü rə bi lir. İlk növ bə də be lə 

xəs tə lik lə rin kli nik əla mət lə ri ni bil-
mək la zım dır. Adə tən be lə uşaq la rı 
nev ro loq ya nı na apa rır lar. Ona 
gö rə də bu əla mət lə ri nev ro loq lar 
da ha yax şı bil mə li dir lər. On la rı da 
biz ye tiş dir mə li yik”.

Adi lə Çer nik-Bü lənd bil dir di 
ki, ən ağır ir si xəs tə lik lər dən bi ri 
mu ko po li sa xa ri doz dur: “Dün ya da 
na dir xəs tə lik lər dən he sab edi lən 
mu ko po li sa xa ri doz çox təəs süf ki, 
Azər bay can da na dir xəs tə lik de yil. 
Bu xəs tə li yin özü nə məx sus əla-
mət lə ri var. Be lə xəs tə lə rin bə də ni 
tük lü, qaş la rı, kip rik lə ri qa lın, saç la-
rı uzun, bu run yə hə ri ba tıq olur, əl 
bar maq la rı bir qə dər içə ri yə tə rəf  
əyi lir (kok tik əl)”.

Adi lə xa nım bu xəs tə lik dən 
şüb hə lən dik də, xəs tə nin ana liz 
nü mu nə si ni spe si fik yox la ma ya 
gön dər dik lə ri ni de di. Qeyd et di ki, 
si dik ana li zi bu xəs tə li yin olub-ol-
ma ma sı nı, qan ana li zi isə xəs tə li yin 

ti pi ni gös tə rir: “Be lə xəs tə lə rin 
or qa niz min də en zim fer men ti 
ol mur. Or qa nizm də mu ko po li-
sa xa rid lə rin mü ba di lə si po zu lur, 
par ça lan ma mış, tam yan ma mış 
mad də lər li zo so mon lar da top la nır. 
Nə ti cə də sü mük lər əyi lir, kü rək də 
qoz bel lik ya ra nır. Qur ler, Hun ter, 
San fi lip po, Mor kio, Ma ro to-la mi, 
Şe ye və Slay sind ro mu bu ir si xəs-
tə li yin əsas növ lə ri dir. Bu xəs tə-
lər məş hur “Notr-Dam kil sə si nin 
qoz be li” əsə rin də ki Qva zi mo do ya 
ox şa dıq la rın dan, xəs tə li yə onun 
adı nı qo yub lar. Be lə xəs tə lər yal nız 
son mər hə lə də hə min for ma ya 
dü şür lər”. 

Hə ki min söz lə ri nə gö rə, hər bir 
növ də konk ret bir fer ment ça tış-
maz lı ğı mü şa hi də olu nur. Ona 
gö rə də xəs tə li yin hər bir ti pi nə 
uy ğun ça tış ma yan fer ment xəs tə-
yə vu ru lur. La kin bu müali cə ömür-
lük da vam et mə li dir. Bu na dir rast 
gə li nən xəs tə li yin müali cə si nin də 
çox ba ha ol du ğu nu söy lə yən hə-
kim məs lə hət gö rür ki, uşaq la rın da 
be lə ir si xəs tə lik olan va li deyn lər 
növ bə ti də fə uşaq göz lə yən də, 
müt ləq ge ne tik ana liz dən keç sin-
lər və yal nız risk ol ma dı ğı hal da 
ikin ci uşa ğı dün ya ya gə tir sin lər. 

Hə kim kli ni ki əla mət lə ri ey ni olan 
ra xit və ra xi tə bən zər xəs tə lik lə ri 
bi ri-bi rin dən fərq lən dir mə yin va-
cib li yi ni də söy lə di. Bil dir di ki, ra xit 

bir ya şı na qə dər sü rət lə boy at-
maq da olan kör pə nin xəs tə li yi dir: 
“Mə sə lən, 3 ki lo çə ki ilə do ğu lan 
uşa ğın çə ki si bir ya şın da10 ki lo ya 
ça tır. Bu, ra xit dir, am ma ir si de yil, 
sü rət lə bö yü mək də olan uşaq 
or qa niz mi nin pa to lo gi ya sı dır. Be lə 
uşaq lar da vi ta min D çat mır. Me şə-
də hey van lar da qış da ra xit olur lar, 
yay da Gü nəş şüası qə bul edə rək 
dü zə lir lər. Uşaq la rı mız da qış da ra-
xit olur, ha va ya çı xa ran da vi ta min 
D qə bul edib sa ğa lır lar. Am ma yaş-
ya rım, iki yaş da olan uşaq da ra xi tin 
bü tün əla mət lə ri var sa, ar tıq ra xit 
de yil, ra xi tə bən zər xəs tə lik dir. 
Sa hə hə kim lə ri 1 ya şın dan yu xa rı 
uşaq lar da ra xi tin əla mət lə ri ni mü-
şa hi də et dik də, müt ləq mü tə xəs-
sis ya nı na gön dər mə li dir lər”.

Onun söz lə ri nə gö rə, hi po ti reoz 
xəs tə li yi nin də ir si və ir si ol ma yan 
növ lə ri var. Ana dan gəl mə və qa za-
nıl mış xa rak ter li ola bi lər. Ana dan-
gəl mə for ma uşaq do ğu lan dan 
dər hal son ra sk ri ninq tes ti va si tə-
si lə aş kar la nır. Bu xəs tə lik za ma nı 
qal xan va ri və zin funk si ya sı ol mur 
və ya xud çox zəif olur. Əla mət lə ri 
gö bə yin gec düş mə si, do ğu lan dan 
son ra ək sər uşaq lar da rast gə li nən 
və bir həf tə yə ke çib ge dən sa rı-
lı ğın bir ay çək mə si, sə sin xı rıl tı lı 
ol ma sı dır. Bü tün bun lar hə ki min 
gö zün dən qaç ma ma lı dır. Düz-
gün diaq noz qo yu lar sa, müali cə si 

müm kün dür. Am ma xəs tə öm rü 
bo yu dər man qə bul et mə li dir. 
Bu xəs tə lik də so sial xəs tə lik dir. 
Əgər müali cə olun maz sa, də rin 
əq li ge ri li yə sə bəb olar və əlil lik lə 
nə ti cə lə nər”. 

Mü sa hi bi miz ir si xəs tə lik lə rin 
yal nız xro mo som lar və gen lər lə 
əla qə dar ol du ğu na diq qət yö nəl-
də rək töv si yə lə ri ni ver di: “Bi rin ci si, 
qo hum ev li lik lə ri nin ta ma mi lə 
əley hi nə yəm. Am ma ar tıq bu cür 
ev li lik baş ve rib sə, ge ne tik xəs tə-
lik lə rin müayi nə si müt ləq dir. Çün-
ki cüt lük lə rin ailə üzv lə ri nə qə dər 
sağ lam ol sa lar da, ir si xəs tə lik lər 
dün ya ya gə lə cək kör pə yə da şı dı ğı 
gen va si tə si lə ke çir. Unut ma yaq ki, 
cüt lük lər ay rı-ay rı lıq da müəy yən 
ir si xəs tə li yin da şı yı cı la rı ol sa lar da, 
sağ lam dır lar. An caq on lar bir lə-
şən də ge ne tik xəs tə li yin əmə lə 
gəl mə eh ti ma lı ço xa lır. Bu sə bəb-
dən qo hum luq mü na si bət lə ri olan 
cüt lük lər müt ləq şə kil də ni kah-
dan əv vəl və ya ha mi lə lik za ma nı 
ge ne tik müayi nə dən keç mə li-
dir lər. Uşaq do ğul duq dan son ra 
isə onun ölü mü nə, fi zi ki qü sur lu 
ol ma sı na sə bəb olan, müali cə yə 
ta be ol ma yan ağır xəs tə lik lə rin 
er kən diaq no zu çox əhə miy yət li-
dir. Ev lən mə yə ha zır la şan hər bir 
cüt lü yün sağ lam öv la da sa hib ola 
bil mə si üçün ge ne tik müayi nə dən 
keç mə si va cib şərt dir”.

Qohum evliliklərində genetik xəstəliklərin müayinəsi mütləqdir
Adilə Çernik-Bülənd: Uşaq anadan olanda düzgün diaqnozun qoyulması Adilə Çernik-Bülənd: Uşaq anadan olanda düzgün diaqnozun qoyulması 
müstəsna əhəmiyyətə malikdirmüstəsna əhəmiyyətə malikdir

Məşhur bir deyim var: 
“Sağlamsansa xoşbəxtsən, 
borcun yoxdursa varlısan”. 
Bu mənada hər bir insanın öz 
sağlamlığının qayğısına qal-
ması təbiidir. Eyni zamanda, 
heç kimin hansısa xəstəlikdən 
sığortalanmaması da faktdır. 
Xüsusilə də, məsum körpələ-
rin bəzən xəstə doğulması 
və müəyyən xəstəliklərdən 
əziyyət çəkməsi cəmiyyətdə 
həmişə haqlı narahatlıq doğu-
rur. Ən böyük narahatlıq isə 
uşaqlar arasında yayılan irsi 
xəstəliklərlə bağlıdır. Bu nara-
hatlığımızı uzun illər xaricdə 
çalışaraq genetika sahəsində 
böyük təcrübə qazanmış hə-
kim-genetik, ATU-nun II Uşaq 
xəstəlikləri kafedrasının as-
sistenti Adilə Çernik-Büləndlə 
bölüşdük. 
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Son bir ayda həkimlər uşaqlarda qusma, yük-

sək hərarət və ishalla müşahidə edilən virusun 
yayılması ilə bağlı əhalini xəbərdar edirlər. 
Rotavirus adlanan bu infeksiya uşaqlarda 
aşkarlanarsa, ona uyğun müalicənin aparılması 
tövsiyə olunur. Xəstəliyə daha çox 5 yaşa qədər 
olan uşaqlarda rast gəlindiyini deyən mütəxəs-
sislər simptomların bir həftədən bir aya qədər 
davam edə bildiyini söyləyirlər.   

Hazırdaepidemiya şəklindəolanbu
virushaqqındabirqədərgenişməlumat
almaqüçünATUnunIIuşaqxəstəlikləri
kafedrasınındosentiSevdaMəmmədova
yamüraciətetdik.Həkimpediatrrotavirus
infeksiyasının9tipiolduğunu,insanlarda
onun3tipinə,uşaqlardaisədahaçoxA
tipinərastgəlindiyinibildirdi.Viruslarmik
roskopaltındatəkərəoxşadıqlarınagörə
rotovirusadlandırılıb(latın.rota–təkər).
Onunsözlərinəgörə,buvirusilknövbədə
mədəbağırsağınselikliqişasınızədələyir
vəözünümüxtəlifəlamətlərləbüruzəve
rir:“Olabilsinki,bəzihallardauşaqsəhər
tezdəndurarkənürəkbulanma,qusmabaş
versin.Birneçəsaatdansonrahərarət
yüksələ,dahasonraqarınnahiyəsində
ağrılar, ishalbaşlayabilər.Bəzihallarda
uşaqboğazındaağrılarınolmasındanda
şikayətlənir.Başqabirəlamət:uşaqsüst
dür,halsızdır,arabirqarnındaağrılarınol
duğunudeyir,birdəfəqusuntusu,biriki
dəfədəishalıolub.Müəyyənəlamətlərinə
görərotavirusinfeksiyasınaəhaliarasında
“bağırsaqqripi”dədeyirlər”.
S.Məmmədovaqeydetdiki,rotavirus

infeksiyasınayoluxmamüxtəlifyollarla,
məsələn,havadamcıyolu,çirkliəllərvə
yasu,yuyulmamışmeyvəvətərəvəzlər
vasitəsilə baş verir. İnfeksiyamənbəyi
uşağın təmasdaolduğuəşyalardaola
bilər:qablar,oyuncaqlar,kitablar.Rotavi
rusunəlamətləriiləinfeksionqastroente
ritinəlamətləriçoxoxşardır.Onagörədə
valideynuşaqlardailkinəlamətlərmüşa
hidəedəndəözbaşınamüalicəyəbaşla
mamalıdır:“Çünkionlarbununrotavirus
infeksiyası,yoxsabakterialqastroenterit
olduğunuqarışıqsalabilərlər.Ənyaxşısı,
ilksaatlardahəkiməmüraciətedərəkdiaq
nozudəqiqləşdirməkvədüzgündiaqnoz
əsasındamüalicəyəbaşlamaqlazımdır.

Təəssüfki,bəzivalideynləruşaqdaishal
başlayankimiantibiotik“təyinedirlər”.Hət
tainternetdəoxuduğuhansısasimptomun
onunuşağındakıəlamətlərləeyniolduğu
nudüşünərəközbaşınamüalicəaparan
valideynlərvar.Beləhallaraqətiyyənyol
verməkolmaz.Unutmamalıyıqki,simp
tomlareyni,müalicələr isəmüxtəlif ola

bilər.Rotavirusinfeksiyasındasusuzlaşma
getdiyinəgörədahaçoxsuelektrolitba
lansınınormayasalmaqvacibdir.Halsızlıq,
dərivəselikliqişalarınquruluğu,gözlə
rinçüxuradüşməsi,yanğıhissi,südəmər
körpələrdəisəböyükəmgəyinbatıqol
masısusuzlaşmanınəsasəlamətləridir.
Həruşağaantibiotikverməkdoğrudeyil.
Yalnızətraflıklinikmüayinəvəlaborator
analizlərinnəticələrindənsonramüalicə
təyinolunmalıdır”.
Buinfeksiyanınhəmdəmövsümixarak

terdaşıdığınıvurğulayanmütəxəssisonu
dabildirdiki,xəstəliyininkubasiyadövrü
12saatdan12günəkimi,kəskindövrü
67gün,ağırformalarda1014günçəkə
bilər.Üçüncümərhələisəbərpadövrüdür
ki,45gün,ağırlaşmalardansonra1014
günolur:“Simptomlarbaşlayankimi,hə
kiməmüraciətedilərsə,ağırlaşmalarolma
yacaq.Ağırlaşmalaragətiribçıxaranəsas
səbəbhəkimnəzarətindənkənaraparılan
səhvmüalicələrdir.Birdəuşağınimmun
sistemininvəziyyətinəzərəalınmalıdır.İm
munsistemizəif,yanaşıxəstəlikləriolan
uşaqlardarotavirusaşkaredilərsə,yun
gülformadaolsabelə,həkimmüdaxiləsi
mütləqdir”.
Əslində,rotavirusunyüngülvəağırfor

masındanasılıolmayaraq,bütünhallarda
həkiməmüraciətetməyinzəruriliyinibil
dirənmüsahibimizinsözlərinəgörə,bəzən
uşağınvəziyyətiniodərəcəyəçatdırırlar
ki,şöbəyəyox,reanimasiyavəintensivte
rapiyaşöbəsinəyerləşdirməklazımgəlir.
O,eynizamandaxatırlatdıki,xəstəliyin

ortavəağırformalarındamüalicəmütləq
xəstəxanaşəraitindəaparılmalıdır:“İm
munsistemininhəddindənartıqzəifliyi
səbəbindənbəziuşaqlardaishal,süstlük,
yuxululuqhallarıolsada,hərarətçoxyük
səlmir.Bəzivalideynlərin“Qızdırmayox
dursa,yaxşıolar”yanaşmasıyanlışdır.

Çünkionlarqızdırmadançoxqorxurlar.
Lakin,qızdırmabirmüdafiəreaksiyası
dır.Onagörədəqızdırmanınolmaması
iləmüşahidəedilənəlamətlərdahaçox
narahatlıqyaratmalıdır”.
S.Məmmədova onu da vurğuladı ki,

sadəgigiyenaqaydalarınaəməletməklə
xəstəliyinqarşısınıalmaqmümkündür:

“Uşaqlarhəryeməkdənəvvələllərinisa
bunlayumalıdır.Alınmıştərəvəzvəmey
vələremaledilməlidir.Ammaaxarsualtın
dayumaqkifayətdeyil,dahasonraqaynar
suiləyaxalanmalıdır.Uşağırotavirusdan
qorumaqüçünsuhəttafiltrasiyadankeç
səbelə,qaynanmamışsuiçməsinəicazə
verilməməli, istifadəolunansuqayna
dılmışolmalıdır.1yaşdan3yaşaqədər
olanuşaqlarhaqqındadanışarkən,teztez
döşəmədəsürünən,ağızlarınaoyuncaq
vuran uşaqlarda yoluxmanın qarşısını
almaqdahaçətindir.Birincisi,mütəmadi
olaraqdezinfeksiyavasitəsindənistifadə
etməkləotağınnəmtəmizlənməsiniapar
maqlazımdır.İkincisi,bütünoyuncaqlar
körpəyəverilməzdənəvvəlyuyulmalıdır.
Bununlayanaşı,valideynlərətövsiyəm

odurki,xəstəliyinilkəlamətlərinigörəndə
uşağıbağçayavəyaməktəbəgöndərmə
sinlər,dərhalhəkimləməsləhətləşsinlər.
Həkimtəyinatıolmadanantibiotiklərinis
tifadəsiyolverilməzdir.Hərbirvalideyn
ilknövbədəuşağınınsağlamlığıbarədə
düşünməlidir.Bununüçünisəəndoğru
vəyeganəseçimvaxtındahəkiməmü
raciətdir”.

A.KAMRANOĞLU

Son vaxtlar yayılmış “bağırsaq qripi”nə qarşı nə etməli?

İstənilən ailədə tərəflərin fərdi xüsusiyyətləri ilə 
yanaşı, fiziki əlaqə də önəmli yerlərdən birini tutur. 
Uzun illər ərzində Azərbaycanda cütlüklər intim 
həyatları ilə bağlı problemləri üzə çıxarıb həll etmək 
əvəzinə, bunu ayıb sayaraq ayrılmağa, boşanmağa 
üstünlük veriblər. Həkimlər isə bu sahədəki prob-
lemlərin bir çoxunun müalicə və əməliyyat yolu ilə 
tamamilə aradan qaldırıla biləcəyini deyirlər.  

Bu yaxınlarda Azərbaycan Tibb Universitetinin Təd-
ris Cərrahiyyə Klinikasında icra olunan əməliyyat da 
gənc bir ailənin şəxsi münasibətlərini xilas edib. ATU-
nun II Mamalıq-ginekologiya kafedrasının həkimi, 
t.ü.e.d. Nərgiz Şəmsəddinskayanın sözlərinə görə, 30 
yaşlı xanım cinsi əlaqə zamanı diskomfort hiss etməsi 
ilə bağlı həkimə müraciət edib: “Qadın həm də sidik 
saxlamamasından şikayət edirdi. Müayinə zamanı 
xəstədə uşaqlıq yolunun ön-arxa divarının sallanması 
aşkar olunduğuna görə, bu problemin əməliyyat yolu 
ilə aradan qaldırılmasına qərar verildi. Müvafiq klinik 
müayinələrdən sonra əməliyyat aparıldı”.

Həkim bildirir ki, belə əməliyyatlar adətən saatya-
rım davam edir və xüsusi riskli deyil. Xəstələrin rea-
bilitasiyası da rahat olur. Sadəcə ilk 10 gün ərzində 
oturmada problemlər olur. Əməliyyatdan 2 ay sonra 
cinsi əlaqəyə icazə verilir.

Doktorun sözlərinə görə, bu növ əməliyyatlar üçün 
müraciətlər çoxdur. Uşaqlıq yolunun ön-arxa divarının 
sallanması hər yaş kateqoriyasına uyğun xanımlarda 
müşahidə olunur. Bu hallara qəbizliyi, xroniki öskürə-
yi olan, kökəlib-arıqlayan qadınlarda daha çox rast 
gəlinir. Belə xəstələr adətən cinsi əlaqədən həzz ala 
bilmirlər, anorqazm yaşayırlar. Bu tip əməliyyatlardan 
sonra 95% xəstələrdə təbii hisslər bərpa olunur ki, bu 
da ailələrdəki problemlərin həllinə kömək edir”.

Ailələri dağılmaqdan 
qoruyan əməliyyat
Nərgiz Şəmsəddinskaya: Uşaqlıq yolunun 
ön-arxa divarının sallanması ciddi 
problemlərin səbəbidir

Məlum olduğu kimi, Günəş 
bütün canlıların və bitki alə-
minin yaşam mənbəyidir. 
Yaz-yay aylarında Günəş Yer 
kürəsinə daha da yaxınlaşır 
və onun şüaları getdikcə 
yandırıcı olur. Bu səbəbdən 
də insanlar bu aylarda sərin 
yerlərə, kölgəliklərə üstünlük 
verir. Amma bəzən fəsadlar-
dan qaçmaq mümkün olmur. 
ATUnundermatovenerologiya

kafedrasınındosentiSəbinəƏh
mədovadeyirki,Günəşşüasına
həssaslığınartmasınəticəsində
dəri reaksiyasıGünəşəqarşı
allergiyayaranır: “Statistikaya
görə,dünyadainsanlarıntəxmi
nən20%ibuxəstəlikləqarşıla
şır.DərininGünəşəreaksiyası
gözlənilməzolabilər,çünkibu,
immunsisteminultrabənövşəyi
şüayareaksiyasıdır.Məsələon
dadırki,immunitetsistemimizdə
yişmişhüceyrələriyadkimiqəbul
edir.Günəşşüasınıntəsirialtında
dəridəyişir,qıcıqlandırıcıobyekt

olanallergenlətəmasdadəri
vədaxiliorqanlarınhüceyrə
ləri tərəfindənhasilolunan
histaminmaddəsi sərbəst
çıxır.Beləliklə,histaminha
silatıüçüntətikləyicimexa
nizmolan“antigenanticisim”
kompleksi meydana gəlir.
Buprosesnəticəsindədəri
reaksiyaları səpgi, qızartı,
piqmentləkələrivəqaşınma
şəklindətəzahüredir”.
Onunsözlərinəgörə,Gü

nəşə,xüsusəndəyazGünə
şinəqarşıallergikreaksiya
bədəninhərhansıbirhissə
sindəbaşverəbilər.Lakin
dahaçoxaktivşəkildəinsol
yasiyayaməruzqalanyerlər
dəmüşahidəolunur:“Üz,boyu
nunönvəarxasəthləri,dekolte,
əlvəayaqlarda fotodermatitin
simptomları irsiolabilər.Həm
çininəlavəfaktorların,məsələn,
dərmanvasitələrininvəyadəri
ilətəmasdaolanfloranınmüəy
yəntəsirialtındabaşverəbilər.
Fotodermatitinaydınnümunəsi
kimiçəməndermatitinigöstər

məkolar.Yazyayçiçəklənmə
dövründəbirçoxçəmənbitkiləri
xüsusimaddələrfurokumarinlər
ifrazedir.İnsanallergeninyaxın
lığındaolduqda,bunlardəriüzə
rinəçökür.Eynizamandaultra
bənövşəyişüanıntəsirindən,ona
həssasolanbəziinsanlardadəri
qızartısıvəsəpgilərəmələgələ
bilər.Səpgilərgüclüqaşınmailə
müşayiətolunur.Dərireaksiyası

özündənsonrauzunmüddətli
piqmentasiyaqoyur.İnsolya
siyadanəvvəldəriyə tər
kibindəeozin,paraamino
benzoyturşusu,berqamot,
dazıotu, qızılgül,müşk və
səndəlağacıyağları,şüyüd
vəcəfərisuyu,borvəsalisil
turşusu, fenollar,civəpre
paratlarıolankrem,ətirvə
digərkosmetikvasitələrtət
biqedilərsə,onunGünəşə
reaksiyasıfotodermatitbaş
verəbilər”.
Həkimbildirir ki, dərinin

Günəşə reaksiyası, Gü
nəşşüasınındalğauzunlu
ğuvəaktivliyiyüksəkolan
yazmövsümündə istənilən

insanda inkişafedəbilər: “Ən
çoxGünəşallergiyasıbirincidə
rifototipinə(avropoidirqi)sahib
olaninsanlardavədərininmüda
fiəmexanizmlərixeyliaşağıolan
kiçikyaşlıuşaqlardabaşverir.
Eləcədəilboyusolyaridənsuiis
tifadəedənpasiyentlərdəyazyay
dövründəfotodermatitin inkişaf
riskiçoxyüksəkdir.Fotodermatitə

bəziantibiotiklər(doksisiklin,tet
rasiklin),sitostatiklər,qeyriste
roidiltihabəleyhinəpreparatlar
(ibuprofen,aspirin)vəkimyəvi
vasitələrsəbəbolur.Bundan
əlavə,bəzitərəvəzbitkilərivə
bütünnövsitrusmeyvələriGünə
şəqarşıhəssaslıqyaradabilər.
Dərininqızartısıvəiltihabı,dəri

örtüyününqabıqlanmasıvəirin
ciklərşəklindəsəpgilər,müxtəlif
intensivlikdəqaşınmavəgöynə
mə, yüksəkhərarət, halsızlıq,
başgicəllənmə fotodermatitin
yerlivəümumisimptomlarıdır.
Göstərilənbusimptomlardərhal
deyil, insolyasiyadanbir neçə
saatsonrayaranabilər.Günəş
nəqədəraktivolsa,reaksiyabir
oqədərkəskinolacaq.Günəş
aktivliyininmaksimalsaatların
da suyadavamlı vəqoruyucu
kremlərdənistifadəetməkməs
ləhətdir”.
S.Əhmədovaqeydedirki,Gü

nəşə qarşı dəri reaksiyasının
yüngülhallarımüalicəolmadan
ötüb keçsə də, ağır hallarda
zədələnmişnahiyələrəsteroid
kremlərsürtülürvəantihistamin
preparatlartəyinedilir.Simptom
larındərininGünəşəreaksiyası
vəyabaşqaxəstəliyəaidolması
nıisəyalnızhəkimtəyinedəbilər.

Yaz Günəşi dəridə allergiya riski yaradır 

Həkim deyir ki, bu virus ilk növbədə mədə-bağırsağın selikli qişasını zədələyir Həkim deyir ki, bu virus ilk növbədə mədə-bağırsağın selikli qişasını zədələyir 

Səbinə Əhmədova: “Günəş aktivliyinin maksimal saatlarında suya davamlı və qoruyucu kremlərdən istifadə etmək məsləhətdir”
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Tələbə tribunasıTələbə tribunası

Uşaqlıq illərimdən daim axtarış içərisin-
də olmuşam. Tək bir istəyə bağlı qalmaq-
dansa, müxtəlif sahələrlə maraqlanmağı, 
onları araşdırmağı çox sevmişəm və hələ 
də sevirəm. 6 il sərbəst güləşlə və eyni 
zamanda rəssamlıqla məşğul olmuşam, 
boş vaxtlarımda mümkün qədər çox kitab 
oxumağa, fərqli musiqilər dinləyib həmin 
an hiss etdiklərimi kağıza köçürərək fərqli 
hekayələr yazmağa çalışmışam. 

Ədəbiy yata, 
rəssamlığa olan 
marağıma bax-
mayaraq, həyat 
elə gətirdi ki, 
özümü A zər-
b ayc a n  T i b b 
Universitetində 
tapdım. Əksər 
tə lə b ə lə r də n 
fərqli  olaraq, 
uşaqlıqdan xə-
yalını qurma-
sam da, hətta 
zaman-zaman 
seçimimlə bağlı şübhələrə düşsəm də, dönüb 
geriyə baxanda heç də peşmançılıq duymuram. 
Əksinə, yaxşı ki, bu sahəni seçmişəm. Tibb elə bir 
sahədir ki, burada edə biləcəklərimiz, imkanları-
mız daha çoxdur. 

Tibbdə məni daha çox çəkən istiqamət isə 
psixiatriyadır. Çünki bəziləri sadəcə divarı görür, 
psixiatrlar isə divarın arxasını. Araşdırmağa və ye-
niliklərə çox açıq bir ixtisas olduğundan diqqətimi 
cəlb edir. Mənim üçün bu sahədə işlər görmək də 
çox həyəcanverici olar. Ümumi götürsək, bütün 
fənlər üzrə dərslər nəzəri baxımdan yüksək sə-
viyyədə keçirilir. Düşünürəm ki, universitetimizdə 
nəzəri biliklərə önəm verildiyi dərəcədə praktik 
biliklərə də önəm verilməlidir. Müxtəlif dövlət-
lərdə, məsələn, qardaş ölkə Türkiyədəki kimi 
məcburi stajların, növbələrin olmasını, xəstələrlə 
daha çox vaxt keçirməyi digər tələbələr kimi mən 
də çox istərdim. Bütün bunlarla yanaşı, tələbələ-
rin sadəcə elmi fəaliyyətlə məşğul olmaları üçün 
deyil, dərsdənkənar boş vaxtlarını daha səmərəli 
keçirə bilmələri, əylənmələri üçün də şərait ya-
radılmasını arzulayardım. Bu cür fəaliyyətlərə 
THİK-in tərkibində olan müxtəlif klub və depar-
tamentlərin gördükləri işlər daxildir. Bunun ən 
bariz nümunəsi kimi, formalaşmasında mənim də 
əməyim olan Teatr klubunun adını çəkə bilərəm. 
Rejissorundan ssenari müəllifinə, işıqçısından ak-
tyor heyətinə kimi tələbələrdən ibarət olan bu 
klubumuz hər semestr yeni bir tamaşa ilə tələbə 
və müəllim heyətindən ibarət tamaşaçıların qarşı-
sına çıxır. İlk tamaşamız “Mahmud və Məryəm”də 
elçi Süleyman paşa, “Nişanlı qız”da Camal rolunu, 
“Təbib” idman klubunun təşkil etdiyi tədbirdə isə 
44 günlük Vətən müharibəsinə həsr olunmuş bir 
səhnəcikdə Komandir rolunu ifa etmişəm və mə-
zun olana qədər bu fəaliyyətimi davam etdirməyi 
düşünürəm. Təbii ki, bu ictimai fəaliyyət heç də 
asan başa gəlmir. Müəyyən çətinliklərlə qarşılaş-
saq da, artıq həm əyləndiyimiz, həm də öyrəndi-
yimiz Teatr klubu bizlər üçün bir məktəbə çevrilib. 
Bu qədər işlər görməyimizə baxmayaraq, hələ də 
bəzi problemlər qalır. İşin böyük bir hissəsini tələ-
bələr öz üzərlərinə götürsələr də, sonda görülən 
işlər haqqında söz deyənlər çox olur. Tələbələrə 
birgə çalışmağı, kollektivçiliyi aşılayan və könüllü 
fəaliyyətə heç bir məcburiyyət qoymayan, əksinə, 
dərslərin, imtahanların stresini üzərimizdən atan 
bu kluba daha çox diqqət göstərilməsini istərdik.

Elbəy CABBARLI, 
I Müalicə-profilaktika fakültəsinin IV kurs tələbəsi, 

fakültə üzrə THİK-in sədri

Psixiatriya məni 
daha çox cəlb edir 

Azərbaycan Tibb Universitetində 
tanınmış şair-yazar, nəsr və poetik 
əsərləri ilə geniş oxucu kütləsinin 
rəğbətini qazanmış Eldar İsmayıl 
Böyüktürkün 80 illiyinə həsr olunmuş 
anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə uni-
versitetin professor-müəllim heyəti və 
tələbələri, eləcə də poeziyasevərlər, 
şairin doğmaları, dostları iştirak edib.  

ATU-nun Tədris və müalicə işləri üzrə 
prorektoru, professor Sabir Əliyev çıxış 
edərək Eldar İsmayılın həyat və yaradıcılığı 
barədə tədbir iştirakçılarına geniş məlumat 
verib. Bildirib ki, şair böyük bir nəslin nü-
mayəndəsidir: “Onun babası İsmayıl kişi 
Göyçədə çox böyük nüfuz sahibi olub. Ötən 
əsrin əvvəllərində onlar Göyçənin mərd, 
qorxmaz insanları ilə ermənilərlə qarşı vu-
ruşublar. Mən İsmayıl kişini görmüşəm. O, 
ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi vəhşi-
liklər, mərd oğullarımızın mübarizəsindən 
saatlarla söhbət açardı. Eldar İsmayıl belə 
bir kişinin nəvəsi olub”. 

Professor S.Əliyev E.İsmayılın Azərbay-
canın tanınmış şair və yazıçıları ilə dost-
luq əlaqələrindən, onun əsərlərinə verilən 
yüksək dəyərdən danışıb: “Hələ Göyçədə 
yaşadığı illərdə Azərbaycanın bir çox məş-
hur şair və yazıçıları Eldar İsmayılın qonağı 
olub, onun yaradıcılığı haqqında yüksək 
fikirlər səsləndiriblər. Mən qonaqlardan 
Mirzə İbrahimovu, Bəxtiyar Vahabzadəni, 
Hüseyn Arifi, Yaşar Qarayevi yaxşı xatır-
layıram”. 

Prorektor mərhum söz ustasının 3 is-
tiqamətdə uğurla fəaliyyət göstərdiyini 
diqqətə çatdırıb: şair, yazıçı, jurnalist. Uzun 
müddət Çəmbərək (Krasnoselo) rayon qə-
zetinin Azərbaycan bölməsinin redaktoru 
kimi fəaliyyət göstərən E.İsmayıl sonradan 
uzun illər ATU-nun “Təbib” qəzetinin rəhbəri 
vəzifəsində çalışıb. 

Tədbirin aparıcısı professor İbadulla Ağa-
yev bildirib ki, Eldar İsmayıl Azərbaycanın, 
el-obasının vurğunu olan bir şair idi: “O, 
ədəbiyyatın bütün janrlarına müraciət et-

miş, qələmini uğurla sınamışdı. Eldar İs-
mayıl qələmə aldığı poeziya nümunələri ilə 
oxucusunu düşünməyə, daşınmağa vadar 
edir, onunla birgə qərar verməyə səsləyir: 

Ay qardaş, eloğlu, başına dönüm, 
Ayım da, ilim də Azərbaycandır. 
Mənim məmləkətim, ürəyim, canım,
Ağzımda dilim də Azərbaycandır. 

Professor Surxay Musayev də çıxışında 
Eldar İsmayıl şəxsiyyəti və yaradıcılığından 
söhbət açıb. Onu böyük ürəyə sahib, duy-
ğusal bir insan kimi xatırlayıb. E.İsmayıl baş 
redaktor təyin olunduqdan sonra universi-
tetin mətbu orqanının nəşrində ciddi dönüş 
yarandığını bildirib. 

Qiraət ustası, Xalq artisti Eldost Bayram 
isə şairin “Ey, əlli milyonluq Azərbaycanım”, 
“Bütöv Azərbaycan olmalıyam mən”, “Ana 
Təbriz” şeirlərini səsləndirib. 

Sonra dostlarından - el ağsaqqalı Abbas 
Mazanov, Mahal Əliyev, Etibar Məmmədov 
çıxış edərək ədiblə bağlı maraqlı xatirələri-
ni danışıb, onun poeziyasından nümunələr 
səsləndiriblər. 

“Eldar İsmayıl Böyüktürk ocağı”nın rəh-
bəri Zöhrə Qaraqızı, Qərbi Azərbaycan 

İctimai Birliyinin sədri Mürvət Yusifov öz 
çıxışlarında E.İsmayılın əsərlərində Qərbi 
Azərbaycanda ermənilərin soydaşılarımı-
za qarşı törətdikləri soyqırımı, talanlar kimi 
məqamlardan söhbət açıblar. 

Şairin nəvələri Uğur İsmayıl və Nicat 
Əsədov onun “Bir gün bu dünyada mən 
olmayanda” şerini oxuyublar. Gənc yazar 
Gündüz Əhmədli isə şairin xatirəsinə ithaf 
etdiyi “Yoxluğunu ananda” adlı kitabından 
bəhs edib.

Eldar İsmayıl poeziyasının vurğunu, Tür-
kiyədən təşrif gətirmiş Hacı Abdulla Əm-
rah çıxışında görkəmli ədibin təkcə yara-
dıcılığından deyil, həm də onun vətəndaş 
mövqeyindən, millətsevərliyindən, haqq uğ-
runda mübarizədə prinsipiallığından söhbət 
açıb.

“Təbib” qəzetinin əməkdaşı Arif Məmməd-
li Türkiyə, Almanya, İsveçrə, İspaniyadan, 
Güney Azərbaycandan, Naxçıvandan və 
respublikamızın digər regionlarından ünvan-
lanmış məktublar haqqında məlumat verib.

Sonda ailə üzvləri adından çıxış edən 

Həsən Əhmədov qardaşının xatirəsinə 
göstərilən ehtirama görə ATU-nun rektoru-
na, tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılara 
dərin təşəkkürünü bildirib. 

Qeyd edək ki, Eldar İsmayıl 1942-ci ildə 
Göyçə mahalının Ağbulaq kəndində ana-
dan olub. Bakıya köçəndən sonra Respub-
lika Statistika Komitəsində, Azərbaycan 
Qaçqınlar Cəmiyyətində işləməklə yanaşı, 
«Göyçə» və «Ulu Göyçə» qəzetlərini nəşr 
etdirib. 1997-ci ildən ömrünün sonunadək 
«Təbib» qəzetinin baş redaktoru olub. 2010-
cu ildə Əməkdar jurnalist fəxri adına layiq 
görülüb.

50-dən artıq kitabın müəllifi, Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalist-
lər Birliyinin üzvü olan Eldar İsmayıl Böyük-
türk 20 fevral 2020-ci ildə vəfat edib.

Q.ABDULLAYEV

Eldar İsmayılın 80 illiyinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilibEldar İsmayılın 80 illiyinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib

Şair, yazıçı, jurnalist 

nirləri,onurğabeynisinir
ləri,vegetativsinirsistemi
haqqındatələbələrəpraktik
dərslərkeçdim.Bumüddət
ərzində universitetin kor
puslarındaoldum,həmdə
yazsemestriərzindətədris
prosesi iləyaxındantanış
olabildim.Nigdeiləyana
şı,AnkaraTibbfakültəsinin
Anatomiyakafedrasındadatədrisprose
siniizləmək,bukafedranınəməkdaşları
ilətanışolmaqimkanıqazandım”.
S.Rüstəmovaqeydedibki,səfərçər

çivəsindətəkbətəkgörüşlərdəkeçirilib:
“ProqramçərçivəsindəNiğdeUniversi
tetininrektoru,professorHasanUslu,
Tibbfakültəsinindekanı,professorÜner
Kayabaş,Anatomiyakafedrasınınmüdi

ri,doktor,dekanyardımçısıSelimÇina
roğluvəkafedranınəməkdaşları,bey
nəlxalqəlaqələrüzrəkoordinator,doktor
ÇiğdemŞahin,eləcədəHülyaÜründü,
AnkaraUniversitetindənprofessor,dok
torİbrahimTəkdəmirləgörüşdüm.Gö
rüşlərzamanıuniversitettəmsilçiləriali
məktəblərimizarasındamübadiləproq
ramınıngələcəkdədahagenişvüsətal
masınadairarzularınıbildirdilər”.

Müalicə-profilaktika fakültəsinin İnsan anatomi-
yası və tibbi terminologiya kafedrasının dosenti, 
fakültə üzrə akademik məsləhətçi, tibb üzrə fəlsəfə 
doktoru Sədaqət Rüstəmova Türkiyənin Niğde 
Ömer Halisdemir Universitetində dərs deyib. Bu 
dəvət Türk Dövlətləri İnkişaf Birliyinin Azərbaycan 
və Türkiyə arasında Orhun Mübadilə Proqramı Pro-
tokolu və professor-müəllim heyətinin razılaşdırıl-
mış mobillik proqramı çərçivəsində baş tutub.   
S.Rüstəmovanınsözlərinəgörə,səfərza

manıhəminuniversitetin tədrisprosesi ilə
yaxından tanışolmaq imkanıqazanıb: “İki
həftəərzindəNiğdeÖmerHalisdemirUni
versitetininTibbfakültəsindəIkurslarüçün
mərkəzivəperiferiksinirsistemininanatomi
yası,sinirsistemihaqqındaümumiməlumat,
sinirsistemininquruluşelementləribarədə
mühazirələroxudum.Bundanəlavə,beyin
vəonurğabeynininanatomotopoqrafikqu
ruluşu, inkişafı,yaşxüsusiyyətləri,kəlləsi

Əməkdaşımız Türkiyə universitetində dərs deyib
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İctimai fənlər kafedrasınınkollektivi kafedra-
nın əməkdaşı Nəzakət xanıma 

bacısının 
vəfatından kədərləndiyini bildirirlər və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.

Nevrologiya kafedrasının əməkdaşları kafed-
ranın laborantı Şəlalə Mahmudovaya qaynatası 

Əli Mahmudovun 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.

İahan Hamed Asgar oğlu (qrup 518A4b), İbrahimli Nərmin Anar qızı (qrup 520A2a), Ezulddin Maryam Husham (qrup 180B), 
Orucova Nəzirə Azad (qrup 318R), Hacıyeva Fidan Raman qızı (qrup 221A14b), Ebrahimian Amin Delkhosh oğlu (qrup 788C), 
Abbasova Xatirə Əlqan (qrup 119A2b), Əsgərov Əhməd Rasim oğlu (qrup 220A5a), Aksel İçli Dursun oğlu (qrup 219A8a), Bilalov 
Niyazi Rəşad oğlu (qrup 121R1b), Eroglu Abdulrahımın (qrup 221A12a) tələbə bileti, Al Rahhal Abdulmalek Qusay Hılal (qrup 
518A4b),  Gharsan Ahmed Saeedinin (qrup 717 İ8) müvəffəqiyyət kitabçası, Al Darraji Alı Baqer Banının (qrup 717İ1) tələbə bileti 
və müvəffəqiyyət kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

 Allah rəh mət elə sin!

Bakı şəhər Gənclər və 
İdman Baş İdarəs in in , 
Nəsimi rayon Gənclər və 
İdman İdarəsinin və “Təbib” 
idman klubunun təşkilatçılığı 
ilə aprelin 16-da tələbələr 
arasında badminton turniri 
keçirilib.     
Aprelşəhidlərininxatirəsinəhəsr

olunmuşturnirdəAzərbaycanTibb
Universiteti,AzərbaycanDillərUni
versitetivəAzərbaycanDövlətİq
tisadUniversitetininbadmintonçu
tələbələriözgüclərini sınayıblar.
14oğlanvə12qızarasındakeçi
rilənturnirdəqaliblərmüəyyənlə
şib.QızlararasındayarışdaGilsha
SharmeelaI,ÜlkərMəmmədovaII,
AmuliyaP.RajIIIyeri tutublar.Oğ

lanlararasındayarışda isəIyerə
NormanArshad,IIyerəAlvinSayı,
IIIyerəThomasToselayiqgörülüb
lər.
SondaqaliblərBakışəhərGənc

lərvəİdmanBaşİdarəsinindiplom
vəmedallarıilətəltifolunublar.

TurnirdəBakışəhərGənclərvə
İdmanBaşİdarəsininnümayəndəsi
CəlilƏlizadə,NəsimirayonGənclər
vəİdmanİdarəsininrəisiŞahmar
Tağıyev, Azərbaycan Badminton
Federasiyasının vitseprezidenti
MirzəOrucoviştirakediblər.

Badminton turnirinin qalibləri bəlli olub

Azərbaycan Tibb Universitetində 
“Studentvision” musiqi layihəsi 
baş tutub. Nərimanov rayon İcra 
Hakimiyyəti və ATU Tələbə Həm-
karlar İttifaqı Komitəsinin birgə 
təşkilatçılığı ilə hazırlanan bu 
layihənin məqsədi musiqi sahə-
sində istedadı və qabiliyyəti olan 
tələbələri üzə çıxarmaq, onların 
beynəlxalq musiqi yarışmalarında 
iştirakını təmin etməkdir.
Müsabiqə iki yarımfinal və fi

naldanibarətolub.Tədbirinfina
lı Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni ilə başlayıb. ATU
THİKin sədriQoşqar İsmayılov
çıxışedərək tədbir iştirakçılarını
salamlayıb,gənclərə,müsabiqəfi
nalçılarınauğurlararzulayıb.Daha
sonraNərimanovrayonGənclərvə
İdmanİdarəsinin(Gİİ)rəisiNəcəf
NovruzovvəNəsimirayonGİİnin
rəisiŞahmarTağıyevyarışmanın
əhəmiyyətivəonagöstərilənböyük
maraqhaqdadanışıblar.Rəsmilərin
çıxışındansonratamaşaçılar“Dan
Ulduzu”rəqsansamblınınhazırla
dığırəqsnömrəsiniizləyiblər.
LayihəninrəhbəriİdmanAkade

miyasının tələbəsiMuradSüley
manlı,ATUüzrətəşkilatçırəhbəri
isəuniversitetimizintələbəsiDilbər
RahimƏliyevaolub.Onlarıntəqdi
matındatədbiranşlaqlakeçib.
D.R.Əliyeva“Studentvision” la

yihəsinin 3 ilə yaxındır ki, təsis

olunduğunuvəbirneçəmüsabiqə
yarışmasıtəşkiletdiklərinibildirib:
“2021ciildəkeçirilənbulayihədə
universitetimizintələbəsiAliyəŞah
bazovafinalayüksəlib.Onagörədə
ATUbugünbulayihəyəevsahibliyi
edir.Qeydedimki,hazırkımüsa
biqədəölkəmizdəfəaliyyətgöstərən
10ayaxınuniversitetintələbələri
iştirakedir.Hərbirinəuğurlararzu
edirəm”.
Aparıcılar ev sahibliyinə görə

ATUnun rəhbərliyinə, maliyyə
dəstəyinəgörəNərimanovrayon
Gənclərvəİdmanİdarəsinə,Odlar
YurduUniversitetininrəhbərliyinə
təşəkkürlərinibildiriblər.
Daha sonra tələbələr musiqi

qabiliyyətlərininümayişetdiriblər.
7nəfərlikmünsiflərheyətitərəfin
dənseçimlərəqatılmış45iştirak
çıdan yalnız 22nəmüsabiqədə
iştiraketməkhüququverilib.Bu
iştirakçılardan12nəfərilkyarımfi

naldaiştirakedibvə8nəfərfinala
keçib.10nəfərisəikinciyarımfinal
dasəhnəyəçıxıb,onlardan7nəfər
finalavəsiqəqazanıb.Nəticədə15
iştirakçıfinalmərhələsindəmüba
rizəaparıb.
Finalda səsvermə yarımfinal

mərhələsindənfərqliolaraqqarışıq
formadabaştutub:münsifsəsləri,
iştirakçıarasısəslərvəonlaynsəs
lər.İştirakçıarasısəsləriştirakçıların
birbirinəverdikləriballardır.Onlayn
səslərisəsosialmediahesabında
baştutansəsvermədir.
Yarışdamünsifolaraqbeynəlxalq

müsabiqələrlaureatıRəvanəVəli
yeva,İtaliyavəMacarıstandake
çirilənbeynəlxalqmüsabiqələrin
QranprimükafatçısıNihadMəm
mədov, Azərbaycan Xalq Çalğı
AlətləriOrkestrininsolisti,müsa
biqələr laureatıAslanRüstəmza
də,“Studentvision2020”ninqalibi
MinayəHüseynova,“SəsAzərbay
can”müsabiqəsininqalibi,“Avrovizi
ya2022”beynəlxalqmahnımüsa
biqəsindəAzərbaycanıntəmsilçisi
NadirRüstəmli,“SəsAzərbaycan”ın
iştirakçısıƏmrahMusayevvənə
hayət,AzərbaycanDövlətAkade
mikOperavəBaletTeatrınınartisti
ElşənMübariziştirakediblər.
Müsabiqənin qalibi Sumqayıt

DövlətUniversitetinintələbəsiCəfər
Əliyevolub.Onunifaetdiyi“Beggin”
mahnısıtamaşaçılarvəmünsiflər
tərəfindəndahaçoxbəyənilibvəən
yüksəkballaqiymətləndirilib.

“Studentvision” musiqi yarışması keçirilib

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin 
müddəti uzadılıb

1isaat06:00dəkuzadılıb.
Qərarda,həmçininqeydolu

nubki,2022ci ilmayın1dən
etibarənxüsusikarantinrejimin
də tənəffüs yollarını qoruyan
fərdivasitələrdən(tibbimaska,
parçamaska,respiratorvəsair)
istifadətələbiləğvedilir.
Eyni zamanda, Azərbaycan

Respublikasının beynəlxalq
havalimanıərazisindəvəölkədə
fəaliyyətgöstərəntəhsilmüəs
sisələrində tibbi maskalardan
istifadəartıqməcburixarakter
daşımırvəyalnıztövsiyəolunur.

Azərbaycan Respublikasının 
Baş naziri Əli Əsədov “Xüsusi 
karantin rejiminin müddətinin 
uzadılması və bəzi məhdudiyyət-
lərin aradan qaldırılması ilə bağlı 
əlavə tədbirlər barədə” Qərar 
imzalayıb.  
Nazirlər Kabinetinin mətbuat

xidmətindən bildirilib ki, qərara
əsasənkoronavirus(COVID19)
infeksiyasınınölkəərazisindəya
yılmasının,onuntörədəbiləcəyi
fəsadların qarşısının alınması
məqsədiləAzərbaycanRespubli
kasınınərazisindəxüsusikarantin
rejimininmüddəti2022ciiliyulun

Mayın 1-dən maska 
tələbi ləğv edilir

Ailə təbabəti kafedrasının 
müd i r i ,  r espub l ikan ın 
əməkdar həkimi, tibb elmləri 
namizədi, dosent Mustafa 
Saleh oğlu Salihov ömrünün 
80-cı ilində vəfat edib.   
M.Salihov 1942ci il noyabrın

6daBakışəhərindəanadanolub.
O,1966cıildəNərimanNərimanov
adınaAzərbaycanTibbİnstitutunun
Müalicəprofilaktikafakültəsinibi
tirib.SonraMərdəkankardionev
roloji sanatoriyasında və 1 saylı
xəstəxanadaişləyib.
1968ci ildəATİninDaxilixəstə

liklərinpropedevtikasıkafedrasında
aspiranturayadaxilolubvə1972
ci ildənamizədlikdissertasiyasını
müdafiəedib.19711977ci illərər
zindəhospitalterapiyasıkafedrasın
daassistent,1977ci ildən1990cı
ilə qədər dosent vəzifəsində ça
lışıb.1990cı ildəyeniPoliklinika
terapiyası kafedrası yaradılıb və
M.Salihovhəminkafedranınmüdiri
vəzifəsinətəyinedilib.2002ci ildə
Poliklinikaterapiyasıkafedrasının
bazasındaAilə təbabətikafedrası
təşkilolunub.M.Salihovömrünün
sonunaqədərbukafedrayarəhbər
likedib.
M.Salihov 19811984cü illərdə

ƏlcəzairXalqDemokratikRespubli
kasındahəkimterapevtkimiçalışıb.

O, “Ailə təbabəti”adlıdərsliyin,
bırneçədərsvəsaitininvəmetodik
göstərişinmüəllifidir.M.Salihovun
150dənçoxməqaləsidərcolunub.
Əməkdar həkimM.Salihov uni

versitetinvəfakültəninictimaihəya
tındayaxındaniştirakedib.Beləki,
müxtəlifillərdəSəhiyyəNazirliyinin
başterapevti,BöyükElmiŞuranın,
IIMüalicəprofilaktikafakültəsinin
ElmiŞurasınınüzvüolub.
İstedadlıalim,gözəlziyalıvəqay

ğıkeşmüəllimolanMustafaSaliho
vunxatirəsionutanıyanlarınqəlbin
dədaimyaşayacaq.

ATU-nun II Müalicə-profilaktika 
fakültəsi, Ailə təbabəti 

kafedrasının əməkdaşları                                                                                             

Mustafa Salihovun xatirəsi onu Mustafa Salihovun xatirəsi onu 
tanıyanların qəlbində daim yaşayacaqtanıyanların qəlbində daim yaşayacaq

BaşredaktorBaşredaktor MüəlliflərləredaksiyanınmövqeyiMüəlliflərləredaksiyanınmövqeyi
üstüstədüşməyəbilər.üstüstədüşməyəbilər.

ƏlyazmalargeriqaytarılmırƏlyazmalargeriqaytarılmır

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

“AzərbaycanNəşriyyatı”MMCdə“AzərbaycanNəşriyyatı”MMCdə
çapolunurvəuniversitetdaxilindəçapolunurvəuniversitetdaxilində

yayılıryayılır

ÜNVANIMIZ:ÜNVANIMIZ:
Mərdanovqardaşları98cMərdanovqardaşları98c

2cimərtəbə,2cimərtəbə,
Tel.:5952497Tel.:5952497

tabibqazeti@gmail.comtabibqazeti@gmail.com

LisenziyaН022633LisenziyaН022633
İndeks0269İndeks0269
Sifariş1219Sifariş1219
Sayı2250Sayı2250

MƏĞRURƏLİYEVMƏĞRURƏLİYEV


