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Tədris Terapevtik Klinikanın şöbə 
müdiri “səssiz qatil”ə qalib gəlməyin 

yollarını açıqlayır

“Tələbələrin universitet 
həyatındakı rolu 
yüksəlməlidir”

Yaz gəlib, qan təzyiqimiz 
“oynayır” – nə edək?

“Narkomaniyaya yox deyək!” 
adlı maarifləndirici tədbir 

keçirilib
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Fransanın 
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tədqiqat aparıb

Azərbaycan Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı ilə 

yaxından əməkdaşlıq edir

Ulu öndər Heydər 
Əliyevin anadan 
olmasının 99-cu 

ildönümü münasibətilə 
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Tədbirdə çıxış edən ATU-nun 
rektoru, professor Gəray Gəraybəyli 
görkəmli oftalmoloq Zərifə Əli-
yevanın Azərbaycan səhiyyəsində, 
həmçinin ölkəmizin ictimai həyatın-
da dərin iz qoymuş bir şəxsiyyət 
olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, 
Azərbaycanın hər bir vətəndaşı 
üçün akademik Zərifə Əliyevanın 
doğum günü əziz və dəyərlidir. O, 
akademikin xalqa saf, təmiz amallarla 
xidmət etdiyini, mərhəmətli və qa-
yğıkeş insan, əsl həkim və alim ömrü 
yaşadığını vurğulayıb.  

Akademik Zərifə Əliyevanın tibb 
elminin inkişafında və həkimlərin 
yeni nəslinin yetişməsində böyük 
xidmətlərindən söz açan rektor, 
məşhur oftalmoloqun bu günümü-
zlə səsləşən fikirlərini xatırladıb: 
“Təbabət gündən-günə inkişaf edir. 
O dəyişməyə, yeniləşməyə bilməz. 
Yeganə dəyişməyən həkimin qa-
rşısında duran yüksək mənəvi hiss, 
peşəkarlıq tələbləridir”.

Rektor çıxışında görkəmli alimin 
elmi və pedaqoji fəaliyyətindən 
də bəhs edərək, oftalmologiyanın 
aktual problemlərinə dair sanballı 
tədqiqatları ilə tibb elminə böyük 
töhfələr verən akademik Zərifə 
Əliyevanın bir çox nüfuzlu elmi 
mükafatlara, o cümlədən akademik 
M.İ.Averbax adına mükafata layiq 
görüldüyünü diqqətə çatdırıb. 

Rektor, akademik Zərifə Əliyevanın 

oftalmologiya sahəsində elmi mək-
təb yaratdığını, tələbələrinin hər 
zaman onun ideyalarına sadiq qa-
ldığını diqqətə çatdırıb: “Azərbaycan 
Tibb Universiteti üçün də bu böyük 
alimin, əsl azərbaycanlı xanımın adı 
olduqca əzizdir. Hər ilin aprel ayında 
universitetimizin Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında aztəminatlı ailələrin üz-
vlərinə təmənnasız xidmət aksiyası 
start götürür, əməliyyatlar icra edilir. 
Bütün bunlar akademik Zərifə Əliye-
vaya böyük ehtiramın göstəricisidir”. 

Sonra səhiyyə nazirinin müa-
vini Nadir Zeynalov çıxış edərək, 
Səhiyyə Nazirliyi adından tədbirin 
təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirib. 
Akademik Zərifə Əliyevanın sağlığın-
da xeyirxah əməlləri ilə insanlar 
arasında böyük nüfuz və rəğbət 
qazandığını, həyatdan gedəndən 
sonra isə əziz xatirəsinin milyonlarla 
insanın qəlbində yaşadığını söyləy-
ib: “Əminəm ki, illər keçəcək, yeni 
nəsillər gələcək, Zərifə xanımın əziz 
xatirəsi xalqımızın qəlbində əbədi 
yaşayacaq”.

Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Asif Əsgərov respublikamız-
da tibb elminin inkişafına mühüm 
töhfələr vermiş akademik Zərifə Əli-
yevanın xatirəsinə Nəsimi rayonunda 
silsilə tədbirlərin təşkil olunduğunu, 
belə tədbirlərdən birinin Azərbaycan 
Tibb Universitetində keçirilməsinin 
xüsusi önəm daşıdığını bildirib. 

ATU-nun Oftalmologiya kafe-
drasının müdiri, professor Paşa 
Qəlbinur tələbəsi olduğu görkəmli 
akademikin oftalmoloq peşəkarlığı, 
ana qayğıkeşliyi, insan kimi nəcib 
və xeyirxah keyfiyyətlərindən, 
Azərbaycanda traxomanın kökünün 
kəsilməsi istiqamətində böyük işlər 
görməsindən bəhs edib.

Hər il olduğu kimi, bu il də aka-
demik Zərifə Əliyevanın anadan 
olmasının ildönümü ilə əlaqədar 50 
nəfərə yaxın gözdən əlil, fiziki qü-
surlu məktəbliyə optik göz eynəkləri 
təqdim edilib və 1 nəfər şagirdin 
hər iki gözdən əməliyyat olunacağı 
bildirilib.

Tədbirin sonunda Bakı Musiqi 
Akademiyasının solisti Əli Muradov 
sözləri Qənirə Paşayevaya, musiqisi 
Sevil Əliyevaya məxsus, Zərifə xanı-
ma həsr olunmuş “Ana” mahnısını 
ifa edib. 

Xatirə tədbirində Səhiyyə Nazirli-
yinin, Azərbaycan Tibb Universite-
tinin, Nəsimi rayon İcra Hakimiyyə-
tinin rəhbərliyi və rayonun səhiyyə 
müəssisələrinin rəhbərləri, profes-
sor-müəllim heyəti və tələbələr 
iştirak ediblər. 

Tədbirdə ATU-nun rektoru,
professorGərayGəraybəyliçı-
xışedərək,müasirAzərbaycanın
banisi,ümummilli liderHeydər
Əliyevinhəyatvəfəaliyyətindən
sözaçıb.Qeydedibki,obütün
həyatınıdövlətçiliyimizin inkişa-
fına,xalqımızınxoşbəxtvəqay-
ğısızhəyatına,gələcəyinəhəsr
edib.Rektorunsözlərinəgörə,
HeydərƏliyevdedikdə,ilkolaraq
gözönünəAzərbaycanınmüasir
tarixigəlir: “Bu tariximizdəulu
öndərHeydərƏliyevindanılmaz,
dərin izivar.Onunqoyduğu iz-
lərbugündəaktualdır.Azərbay-
cantarixinəuluöndərinilkgəlişi
1969-cu ildəbaşverib.Heydər
Əliyev,deməkolarki,bütünsa-
hələrüzrəgeridəqalmışbiraq-
rarölkənisənayesi,sosialhəyatı,
elm-təhsilivəmədəniyyətiinkişaf
etmişrespublikasəviyyəsinəqal-
dırdı”.
Rektorqeydedibki,uluöndər

HeydərƏliyevinAzərbaycanta-
rixinəikincidəfəgəlişi1993-cü
ilətəsadüfedir.Həmindövrdəöl-
kədədahaağırşəraithökmsü-
rürdü:“Ölkəmüharibəşəraitində

idi.İnsanlardərinsosial-iqtisadi
böhran içindəyaşayırdı.Böyük
bir xaosla üzləşən ölkəmizdə
bu kimi problemlər dövlətimiz
üçünböyükbir təhlükəmənbə-
yinəçevrilmişdi.Və indihəmin
illərənəzərsalanda,birmənalı
şəkildəbufikrəgəlirikki,məhz
HeydərƏliyevinhakimiyyətəqa-
yıdışı Azərbaycan xalqının ən
parlaqqələbəsiolub.Çünkiya-
şadığımızhazırkıdövrədiqqət
edəndəgörürükki,yaxın-uzaq
ölkələrdəbaşverənmüharibə-
lərdəinsanlarməhvolur,şəhər-
lərdağılır, terroraktlarıtörədilir.
Lakinbizimölkəmizdə insanlar
dinc, əmin-amanlıq şəraitində
yaşayırlar.BugünAzərbaycanı
dünyanınəngözəlsabitlikada-
sınabənzətməkolar”.
Uluöndərin şərəfli ömüryo-

lundan bəhs edən professor
G.Gəraybəylibildirdiki,Heydər
ƏliyevAzərbaycantarixinəəvəzi
olmayangörkəmlidövlətxadimi
vədövlətçiliyimiziqoruyubsax-
layandahirəhbərkimidaxilolub:
“Bugünətrafımızdabaşverən
hadisələrivəgeosiyasidurumu
müşahidəedərkənbirdahaəmin
oluruqki,məhzHeydərƏliyevin
uzaqgörəndaxilivəxaricisiyasə-
tinəticəsindəmüasirAzərbaycan
dünyanınbuçətinzamanındaöz
müstəqilliyini,mədəniyyətini, iq-
tisadiyyatınıqoruyubsaxlayabi-
lib.Uluöndərinənböyükarzusu

işğalaltındaqalantorpaqlarımı-
zınazadolunmasınıgörməkidi.
OnunbuarzusunuAzərbaycanın
müzəffərAliBaşKomandanı,cə-
nabPrezidentimizİlhamƏliyev
44günlükIIQarabağmüharibəsi
iləreallaşdırdı.İllərötəcək,əsr-
lərbir-biriniəvəzedəcək,ancaq
ümummilli liderHeydərƏliyevin
əzizxatirəsixalqımızınqəlbində
daimyaşayacaq”.
Sonra ulu öndərin həyat və

fəaliyyətininmüxtəlifdövrlərini
əksetdirənvideoçarxnümayiş
olunub.
Anım tədbirində çıxış edən

Şüadiaqnostikasıvəterapiyası
kafedrasınınmüdiri, professor
MəlahətSultanovauluöndərin
Azərbaycandövlətininmöhkəm-
ləndirilməsivədünyadaözlayiqli
yerinitutmasıistiqamətindəgös-
tərdiyifəaliyyətdənsöhbətaçıb.
Qeydedibki,HeydərƏliyevdaim
xaricimütəxəssislərindiqqətini
Azərbaycanaçəkməyə,onlarla
yerlimütəxəssislərarasındaəla-
qəyaratmağaçalışırdı.Bununla
dasəhiyyəsahəsindəmövcud
olandurğunluğunaradangötü-
rülməsinənailolunub.
İnsananatomiyasıvətibbiter-

minologiyakafedrasınınmüdiri,
dosentAnarAbdullayevuluön-
dərHeydərƏliyevşəxsiyyətin-
dənvəonundünyaliderləriara-
sındakınüfuzundansöhbətaçıb.
Ölkəmizdəictimai-siyasisabitli-
yinqorunubsaxlanmasındagös-
tərdiyixidmətləridiqqətəçatdırıb.
ATU-nun Tələbə Gənclər

Təşkilatının sədri Məhəmməd
Məmmədov çıxışında Heydər
Əliyevinbütünsahələrəolduğu
kimi,təhsilininkişafınadaböyük
önəmverdiyinibildirib.Uluön-
dəringənclərləkeçirdiyimüxtəlif
görüşlərivətədbirləridaimxa-
tırladığınıdeyənM.Məmmədov
ümummilliliderinrespublikamız-
dagənclərinəslvətəndaşkimi
yetişməsiüçünhəmişəlazımişə-
raityaratdığınıvurğulayıb.

İnsanlara nur bəxş edən alim
Akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsi anılıb

Nəsimi rayon İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Tibb Universitetinin 
birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə 
Əliyevanın xatirəsinə həsr edilmiş “Ağrıyan gözlərə şəfadır əlin” adlı 
tədbir keçirilib. 
Xatirə tədbirini ATU-nun İctimai səhiyyə fakültəsinin V kurs tələbəsi 

Fidan Həsənli açaraq Zərifə xanımın xalqın yaddaşında novator və 
istedadlı alim, həkim, tanınmış ictimai xadim kimi qaldığını söyləyib. 
Bundan sonra “Zirvələrə yüksələn zərif insan ömrü” filmi nümayiş 

etdirilib. 

ATU-da ulu öndərin anadan olmasının 99-cu ildönümünə ATU-da ulu öndərin anadan olmasının 99-cu ildönümünə 
həsr olunmuş anım mərasimi keçirilibhəsr olunmuş anım mərasimi keçirilib

Mayın 6-da Azərbaycan 
Tibb Universitetində ulu 
öndər Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 99-cu 
ildönümünə həsr olunmuş 
anım mərasimi keçirilib.

İc ti mai fən lər ka fed ra sı 
Tə lə bə El mi Cə miy yə ti nin 
(TEC) ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin ana dan ol ma sı-
nın 99-cu il dö nü mü nə həsr 
olun muş konf ran sı ke çi ri lib. 

Konf ran sı gi riş sö zü ilə 
açan ka fed ra nın mü di ri, pro-
fes sor Qoş qar Əli yev bil di rib 
ki, ümum mil li li der öz si ya si 
dün ya gö rü şü, zən gin döv lət 
təc rü bə si ilə döv lət çi li yin, 

lə ki, ulu ön dər Azər bay can 
döv lə ti ni və xal qı nı döv rün 
ən çə tin sı naq la rın dan çı xa-
ra raq, öl kə nin ic ti mai-si ya si, 
iq ti sa di və mə də ni-mə nə vi 
tə rəq qi si nə nail ol du. Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin hə lə 
so vet mə ka nın da və müs tə-
qil lik il lə rin də ki xid mət lə ri-
nin əhə miy yə ti ic ti mai-si ya si 
hə ya tı mız da özü nü gös tər di. 
Ümum mil li li de ri mi zin döv-
lət çi lik si ya sə ti sa yə sin də 
Azər bay ca nın özü ilə bir lik də 
sə hiy yə sis te mi də xi las edil-
di. Bun dan son ra müs tə qil 
Azər bay can da si ya si-iq ti sa-
di, el mi-mə də ni sa hə lər və 
elə cə də hər bi qu ru cu luq 
yük sə lən xətt üz rə irə li lə mə-
yə baş la dı”.

Əc za çı lıq fa kül tə si nin de-
ka nı, do sent Fə rəh Mə dət li 
be lə təd bir lə rin tə lə bə lə rin 
gə lə cək hə ya tın da düz gün 

azər bay can çı lıq ide ya sı-
nın el mi-nə zə ri və təc rü bi 
əsas la rı nı ya ra dan gör kəm li 
döv lət xa di mi ola raq əbə-
di ya şar lıq qa za nıb: “Öl kə 
ta ri xin də mü hüm pro ses lə-
rin get di yi za man da müasir 
və ye ni ləş miş döv lə ti mi zin 
me ma rı və qu ru cu su Hey dər 
Əli ye vin dü şü nül müş si ya sə-
ti döv lə tin gə lə cək hə ya tı nın 
in ki şa fı na he sab lan mış dı. Be-

yol seç mə si nə, elə cə də el-
mi-təd qi qat iş lə ri nə, ic ti mai 
fəaliy yət lə ri nə bir tə kan 
ol du ğu nu vur ğu la yıb. De kan 
tə lə bə lə rin TEC-in konf ran-
sı na qa tıl ma la rı nı on la rın ilk 
uğu ru ki mi də yər lən di rib. 

Son ra söz mə ru zə çi tə lə-
bə lə rə ve ri lib. Xə di cə Qu-
li ye va “Ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin ir si mil li sər və ti miz dir”, 
Na tə van İman za də “Hey dər 
Əli yev və sə hiy yə is la hat la rı”, 
Toğ rul Ab dul la yev “Ümum-
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
sə hiy yə nin in ki şa fın da xid-
mət lə ri”, Si na Me mar za deh 
Mos lem “Ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev və Azər bay-
can”, La lə Məm mə do va 
“Müs tə qil Azər bay can döv-
lə ti və müasir lik”, Sey mur 
Ka zı mov isə “Müs tə qil Azər-
bay can ya şa dıq ca, ulu ön dər 
Hey dər Əli yev də ya şa ya caq” 

möv zu sun da mə ru zə lər təq-
dim edib lər. 

Tə lə bə lər çı xış la rın da vur-
ğu la yıb lar ki, da hi şəx siy yət 
Hey dər Əli yev öz xal qı na 
qüd rət li, de mok ra tik və bə-
şə ri də yər lə rə sa diq, dün ya 
bir li yin də la yiq li yer tu tan 
müasir müs tə qil Azər bay ca-
nı bəxş edib. Qeyd olu nub 
ki, ulu ön də rin öl kə sə hiy-
yə si nin, elə cə də tibb el mi 
və təh si li nin in ki şa fı na işıq 
sa lan ide ya la rı daim ya şa-
ya caq.

Son da konf ran sın işin də 
fəal iş ti rak edən tə lə bə lə-
rə pro fes sor Qoş qar Əli yev 
tə rə fin dən ki tab lar hə diy-
yə edi lib. O da bil di ri lib ki, 
nə ti cə lə ri nə gö rə fərq lə nən 
tə lə bə lər fa kül tə TEC-ə və si-
qə qa zan mış ola caq lar. 

Təd bir də fa kül tə TEC-in 
səd ri, do sent Nər giz Məm-
mə do va, TEC-in ka fed ra üz rə 
mə sul şəx si, baş müəl lim 
Aida Təh mə zo va və elə cə də 
mə ru zə çi tə lə bə lə rin el mi 
rəh bər lə ri iş ti rak edir di lər.

Daim yaşayacaq ideyaların müəllifiDaim yaşayacaq ideyaların müəllifi

Heydər Əliyev siyasətinin bəhrələri 
göz önündədir

İctimai fənlər kafedrasında ümummilli liderə həsr olunmuş konfrans təşkil edilib 
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Konf ran sı gi riş sö zü ilə pro fes sor Gə-
ray Gə ray bəy li açıb. Rek tor iş ti rak çı la rı 
sa lam la ya raq, iki il lik fa si lə dən son ra ye-
ni dən can lı şə kil də bir yer də ol maq dan 
məm nun luq duy du ğu nu ifa də edib: 
“Hər bir öl kə əha li si nin ri fa hı nın əsas 
gös tə ri ci lə rin dən bi ri sə hiy yə nin in-
ki şaf sə viy yə si ilə bağ lı dır. Sə hiy yə nin 
in ki şa fı nın baş lı ca şərt lə rin dən bi ri isə 
tibb təh si li nin key fiy yət li ol ma sı dır. Bu nu 
nə zə rə ala raq, ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev tibb təh si li nə bö yük diq qət ye-
ti rir di. Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
ye ni təd ris bi na la rı nın ti kil mə si, uni ver-
si tet kli ni ka la rı nın is ti fa də yə ve ril mə si 
bu diq qət və qay ğı ya ba riz nü mu nə dir. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev yük sək də rə cə li tibb kadr-
la rı nın ha zır lı ğı üz rə bu kur su la yi qin cə 
da vam et dir di. Bu si ya sət tibb təh si li 
üçün şə raitin və im kan la rın ya ra dıl ma sı 
ilə ya na şı, bu sa hə də kök lü is la hat la rın 
apa rıl ma sı ilə özü nü gös tər di. Bu is la hat-
lar dan bi ri də on il əv vəl tibb təh si lin də 
re zi den tu ra pil lə si nin tə sis edil mə si ol du. 
Re zi den tu ra təh sil pil lə si nin ya ra dıl ma sı 
tə lə bə lə rin müs tə qil prak ti ka ya da ha 
yet kin tibb mü tə xəs sis lə ri ola raq baş la-
ma sı, seç dik lə ri ix ti sa sı da ha də rin dən, 
el mi-təd qi qat sə viy yə sin də öy rən mə-
si nə şə rait ya ra dır. Bu ad dım həm də 
öl kə mi zin dün ya tibb təh si li sis te mi nə 
uy ğun laş ma sı, müasir sə hiy yə mo de li nə 
uy ğun for ma laş ma sı de mək dir”. 

Pro fes sor G.Gə ray bəy li uni ver si tet 
əmək daş la rı və re zi dent lə rin Və tən 
mü ha ri bə si və ko ro na vi rus pan de mi-
ya sı za ma nı gös tər dik lə ri fə da kar lıq lar-
dan da söh bət açıb: “Son iki il həm öl kə 
sə hiy yə si üçün, həm də Azər bay can 
Tibb Uni ver si te ti üçün çə tin sı naq lar 
döv rü olub. Dün ya nı bü rü yən ye ni növ 
ko ro na vi rus la mü ba ri zə də Azər bay ca-

nın tibb iş çi lə ri - hə kim lər, tibb ba cı la rı, 
la bo ra to ri ya iş çi lə ri və di gər lə ri əsl fə-
da kar lıq nü ma yiş et dir di lər. Qü rur lu yuq 
ki, bu qəh rə man lar or du su nun bö yük 
bir qis mi ni ATU-nun mə zun la rı, pro fes-
sor-müəl lim he yə ti, re zi dent lə ri təş kil 
edir di lər. Mü zəf fər Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye vin baş çı lı ğı al tın da rə şa dət li 
or du mu zun şan lı zə fər qa za na raq öl kə-
mi zin əra zi bü töv lü yü nü bər pa et mə si 
Tibb Uni ver si te ti üçün da ha bir sı naq 

ol du. 44  gün lük Və tən mü ha ri bə si döv-
rün də və on dan son ra əmək daş la rı mı-
zın əzm kar əmə yi yüz lər lə qəh rə man 
dö yüş çü mü zü hə ya ta qay tar dı, bu gün 
on la rın nor mal ya şa ma sı nı tə min et di. 
Bu iş də də re zi dent lə ri miz fə da kar lıq la 
ça lış dı lar. 

Məm nun luq his si ilə qeyd et mək is-
tə yər dim ki, biz bu gün 10-cu ATU REK 
konf ran sı nı ke çi ri rik. Bu konf rans əv-
vəl ki lər dən həm iş ti rak çı la rın sa yı, həm 
də təq dim olun muş el mi təd qi qat la rın 
ge niş li yi və möv zu la rın müx tə lif li yi ilə 
se çi lir. Əmin lik lə de yə bi lə rəm ki, bu 
konf rans hər bi ri miz üçün çox ma raq lı 
və fay da lı ola caq”. 

Rek tor çı xı şı nın so nun da Azər bay can 
Tibb Uni ver si te ti nin qar şı sın da du ran 
bö yük və mə su liy yət li və zi fə dən söh bət 
açıb. Bil di rib ki, ATU tək cə öl kə sə hiy yə-
si üçün ali təh sil li kadr lar ha zır la maq la 

ki fa yət lən mir, ey ni za man da dün ya sə-
viy yə li, tə ba bət el mi nin ye ni lik lə rin dən 
xə bər dar olan, yük sək ix ti sas lı tibb mü-
tə xəs sis lə ri nin ye tiş mə si is ti qa mə tin də 
ad dım lar atır. 

Son ra İ.M.Se çe nov adı na Bi rin ci Mosk va 
Tibb Uni ver si te ti nin Ba kı fi lialı nın rek-
to ru, pro fes sor Əziz Əli yev çı xış edib. 
Pro fes sor Ə.Əli yev ATU REK-10 konf ran-
sı nın ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
ana dan ol ma sı nın 99-cu il dö nü mü nə 

həsr olun du ğu nu, ulu ön də rin bü tün 
fəaliy yə ti bo yu sə hiy yə yə xü su si diq qət 
ye tir di yi ni, onun  tə şəb bü sü ilə bir çox 
tibb müəs si sə lə ri nin is ti fa də yə ve ril-
di yi ni bil di rib: “Məhz hə min dövr də 
mil li hə kim kadr la rı nın Av ro pa, Ame-
ri ka, Ru si ya və s. öl kə lə rin nü fuz lu tibb 
müəs si sə lə rin də təh sil al ma la rı na şə rait 
ya ra dı lıb. Hə min si ya sə ti da vam et di-
rən cə nab İl ham Əli ye vin tə şəb bü sü və 
dəs tə yi ilə Azər bay can Tibb Uni ver si te-
ti nin, Ə.Əli yev adı na Azər bay can Döv lət 
Hə kim lə ri Tək mil ləş dir mə İns ti tu tu nun, 
Mil li On ko lo gi ya Mər kə zi nin, Aka de mik 
Zə ri fə Əli ye va adı na Of tal mo lo gi ya Mər-
kə zi nin, Ye ni Kli ni ka, Mər kə zi Kli ni ka və 
s. bü tün döv lət xəs tə xa  na la rı nın mad-
di-tex ni ki ba za la rı ge niş lə nib. 

Həm çi nin öl kə miz də tibb təh si li nin 
da ha da tək mil ləş di ril mə si, dün ya nın nü-
fuz lu ali tibb müəs si sə lə ri, mər kəz lə ri ilə 

əmək daş lı ğı ge niş lən dir mək məq sə di lə 
Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə İ.M.Se çe nov 
adı na Bi rin ci Mosk va Tibb Uni ver si te ti-
nin Ba kı fi lialı təş kil edi lib. Məhz Bi rin ci 
vit se-pre zi den tin dəs tə yi ilə rəh bər lik 
et di yim uni ver si tet də Təd ris Si mul ya-
si ya Mər kə zi açı lıb. 2021/2022-ci təd ris 
ilin də İ.M.Se çe nov adı na Bi rin ci Mosk-
va Tibb Uni ver si te ti nin Ba kı fi lialın da 
re zi den tu ra ya 13 ix ti sas üz rə 20 ye rə 

qə bul olub”. 
Sə hiy yə Na zir li yi nin nü ma yən də si Tə-

ra nə Əh mə do va çı xı şın da ko ro na vi rus la 
mü ba ri zə döv rün də və 44  gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də tibb iş çi lə ri nin nü ma yiş 
et dir di yi cə sa rət və fə da kar lıq ba rə də 
da nı şıb. Hə min dövr də hər kə sə nü mu nə 
olan sə hiy yə iş çi lə ri ara sın da re zi dent-
lə rin də ol du ğu nu xa tır la dıb. O, bu cür 
təd bir lə rin əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb, 
ATU REK-10 konf ran sı nın re zi dent lə rin 
el mi po ten sial la rı nın üzə çıx ma sı na şə-
rait ya rat dı ğı nı, on la rın el mi mü za ki rə lər 
et mək ba ca rıq la rı nı in ki şaf et dir di yi ni 
bil di rib: “İna nı ram ki, bu konf rans re-
zi dent lə ri mi zin ma ra ğı nı çək mək də 
da vam edə cək. Apa rı lan el mi iş lə rin, 
təq di mat la rın, fay da lı mü za ki rə lə rin 
şa hi di ola ca ğıq”.

Son ra Əziz Əli yev adı na Azər bay can 
Döv lət Hə kim lə ri Tək mil ləş dir mə İns-

ti tu tu nun do sen ti Akif Əfən di yev çı xış 
edib. Na tiq təm sil olun du ğu ins ti tut da 
apa rı lan ye ni lik lər dən, ATU ilə əmək daş-
lıq dan və re zi den tu ra pil lə si nin uğur lu 
tət bi qin dən söh bət açıb, elə cə də on lar-
la re zi den tin Al ma ni ya, Tür ki yə, Cə nu bi 
Ko re ya, Ru si ya, Be la ru sun nü fuz lu tibb 
müəs si sə lə rin də kurs keç dik lə ri ni bil di-
rib. ADH Tİ-nin 20-yə ya xın re zi den ti nin 
bu konf rans da müx tə lif möv zu lar da mə-
ru zə lə ri nin din lə ni lə cə yi ni qeyd edib. 

ATU-nun Re zi den tu ra və ma gist ra tu-
ra şö bə si ni mü di ri, pro fes sor Mə la hət 
Sul ta no va da Azər bay can gənc li yi nə, o 
cüm lə dən re zi dent lə rə gü vən di yi ni və 
on la ra bö yük ümid lər bəs lə di yi ni bil di-
rib: “Bu gün gənc nəs lin düz gün ye tiş di-
ril mə si öl kə si ya sə tin də önəm li yer tu tur. 
Əsa sı ümum mil li li der Hey dər Əli yev 
tə rə fin dən qo yu lan gənc lər si ya sə ti-
nin Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fin dən 
uğur la da vam et di ril mə si nin nə ti cə si dir 
ki, bu gün Azər bay can gənc lə ri bü tün 
sa hə lər də öz lə ri ni doğ rul dur lar. Bu gün 
təş kil olun muş konf rans da tək cə Tibb 
Uni ver si te ti nin de yil, öl kə mi zin bü tün 
ba za la rı nın re zi dent lə ri iş ti rak edir. On lar 
el mi mə qa lə lə ri, ma raq lı mə ru zə lə ri ilə 
bu gün kü konf rans da təm sil olu nur lar. 
Qü rur la de mə li yəm ki, 300-dən çox el-
mi mə qa lə nin dərc olun du ğu konf rans 
ma te rial la rı nın çap və elekt ron va riant da 
top lu su nu bu təd bi rə ən gö zəl hə diy-
yə miz he sab et mək olar. Konf rans da 
cər ra hi, te ra pev tik, gi ne ko lo gi ya üz rə 
mə ru zə lər din lə ni lə cək, pos ter lər təq-
dim olu na caq”.

Da ha son ra M.Sul ta no va Və tən mü-
ha ri bə si və CO VID-19-la apa rı lan mü-
ba ri zə za ma nı ATU-nun re zi dent lə ri-
nin gös tər dik lə ri fə da kar lıq lar la bağ lı 
ha zır lan mış “Hə yat, mən gənc li yəm!” 
ad lı vi deokom po zi si ya nı təq dim edib. 
Kom po zi si ya iş ti rak çı lar tə rə fin dən al-
qış lar la qar şı la nıb. 

Rəs mi his sə dən son ra pa nel ic las la ra 
start ve ri lib. Re zi dent lər müx tə lif məz-
mun lu mə ru zə lər və pos ter lər lə çı xış 
edib. İki gün da vam edən konf ran sın 
so nun da mə ru zə lər mün sif lər tə rə fin-
dən də yər lən di ri lib, qa lib re zi dent lə rə 
mü ka fat lar təq dim olu nub.

Qabil ABDULLAYEV

AKHA-nın 70 könüllü 
həkimi arasında Azər-
baycan Tibb Universi-
tetinin həkimlərindən 
Arzu Bəydəmirova, 
Fəxriyyə Məmmədova, 
Ayan Məmmədova, 

Fəridə Hacıyeva, Elman  
Tağıyev və Aslan Məm-
mədov da olub. Səfər 
çərçivəsində Şuşanın 
qədim məhəllələri, Cıdır 
düzü, İsa bulağı və digər 
tarixi yerlərə baş çəkilib. 

Qeyd edək 
ki, ATU həkim-
ləri könüllü 
olaraq Vətən 
müharibəsi 
dövründə hospi-
tallarda işləyən 
və regionlarında 
“Şəhid ailələri 
və qazilərin 
sağlamlığı” adlı 
layihədə təmən-
nasız çalışan 
həkim və tibb 
işçiləridir.

“ATUREK-10” rezidentlərin elmi-praktik 
konfransı keçirilib

ATU-nun könüllü həkimləri Şuşada

Yubiley tədbiri üçün 300-dən çox elmi məqalənin çap və elektron Yubiley tədbiri üçün 300-dən çox elmi məqalənin çap və elektron 
variantda toplusu hazırlanıbvariantda toplusu hazırlanıb

Mayın 5-də Azərbaycan Tibb 
Universitetində (ATU) ümum-
milli lider Heydər Əliyevin 
99-cu ildönümünə həsr 
olunmuş rezidentlərin el-
mi-praktik konfransı keçirilib. 
Bu dəfəki toplantı ölkəmizdə 
rezidenturanın yaradılması-
nın 10 illiyinə həsr olunub. 
Tədbir başlamamışdan öncə 
ATU-nun rektoru, profes-
sor Gəray Gəraybəyli və 
universitetin rəhbər heyəti 
tərəfindən ulu öndər Heydər 
Əliyevin büstünün və Vətən 
müharibəsində şəhid olan-
ların xatirəsinə ucaldılmış 
abidə kompleksinin önünə 
gül dəstələri, tər çiçəklər 
qoyulub, xatirələri ehtiramla 
yad edilib. 

Azərbaycan Könüllü Həkim-
lər Assosiasiyasının (AKHA) 
təşkilatçılığı və Regional İn-
kişaf İctimai Birliyinin (RİİB) 
dəstəyi ilə həkimlərimiz 
mədəniyyət beşiyimiz olan 
Şuşa şəhərinə səfər ediblər. 

Azərbaycan Tibb Univer-
sitetində növbəti xeyriyyə 
aksiyası keçirilib. Məşhur 
oftalmoloq, akademik Zərifə 
Əliyevanın doğum gününə 
həsr edilmiş humanitar aksi-
ya çərçivəsində universitetdə 
təhsil alan tələbələr pulsuz 
göz əməliyyatı olunub.

Xatırladaq ki, bu silsilə 
aksiya ATU-nun rektoru, pro-
fessor Gəray Gəraybəyli və 
tanınmış oftalmoloq həkim 

Qurban İsmayılovun təşəb-
büsü ilə keçirilir. ATU-nun 
Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 
Oftalmologiya şöbəsinin 
müdiri Qurban İsmayılov 
qeyd edib ki, tələbələr 
Excimer lazer göz əməliyyatı 
olunub: “Onlar aztəminatlı 

ailələrin övladlarıdır. Gənclə-
rin gözündə yüksək dərəcəli 
miyoplar aradan qaldırılıb və 
əməliyyat tam fəsadsız başa 
çatıb”.

Aksiya 3 gün ərzində 
davam edib və ümumilikdə 
25 tələbə əməliyyat olunub. 
Qeyd edək ki, əməliyyat 

xərcləri universitetin rəhbər-
liyi və Qurban İsmayılovun 
özü tərəfindən ödənilir. ATU 
rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə 
hər il mayın 10-da – ümum-
milli lider Heydər Əliyevin 
anadan olmasının ildönümlə-
rində də tələbələr üçün belə 
aksiyalar təşkil olunur.

Aztəminatlı ailələrdən olan tələbələr 
təmənnasız əməliyyat edilib
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Ölkəprezidenti,AliBaşKoman-
danİlhamƏliyevinuzaqgörən
siyasəti,diplomatikaddımla-
rı,müzəffərordumuzungücü
hesabınaxalqımızınböyükzəfər
qazandığını,2020-2021-ciillərin
ölkəmizüçünyaddaqalanillər
olduğunusöyləyənprorektor,eyni
zamandaCOVID-19cəbhəsində
gedənmüharibənindəuğurla
nəticələndiyinivurğulayıb.
O,ölkəüzrətəhsilprosesinin

onlaynvədistantformatdahəyata
keçirildiyinivəAzərbaycanTibb
Universitetininbuağırsınaqdan
daazitkilərləçıxmağıbacardığını
qeydedib.Həmçininburaxılış
imtahanlarınınkarantinrejiminin
tələblərinəuyğunşəkildətəş-
kilindən,tələbələrinistəklərinə
əsasən,tədrisprosesindəbirçox
yeniliklərintətbiqindənsözaçıb.
HesabatdövründəSəhiyyəNa-

zirliyi,TəhsilNazirliyi,digərdövlət
qurumlarıvəmüxtəliftəşkilatlar-
danATU-yadaxilolanmüraciətlə-
rin,sorğularınvaxtındacavablan-
dırıldığını,qaldırılanməsələlərlə
bağlımüvafiqtədbirləringörüldü-
yünüdeyənprorektor,bumüddət-
dəicraolunanlayihələrhaqqında
daətraflıməlumatverildiyinixatır-
ladıb.Bildiribki,“Açıqhökumətin
təşviqinədair2020-2022-ciillər
üçünMilliFəaliyyətPlanı”nın
icrası,“Azərbaycangəncliyi2017-
2021-ciillərdə”dövlətproqramı-
nınhəyatakeçirilməsiiləbağlı
ATU-datəşkiledilmiştədbirlər,
COVID-19virusunaqarşıaparılan
profilaktikpeyvəndləməhaqqında
məlumatlaraidiyyətiorqanlara
təqdimolunub.Bundanəlavə,
“MilliTərbiyəKonsepsiyası–Milli
Profil”konsepsiyasıhaqqındarəy,
“Korrupsiyayaqarşımübarizənin
gücləndirilməsiüzrə2021-2025-ci
illərüçünMilliFəaliyyətPlanı”na
dairtəkliflərhazırlanıb.
Z.Musabəyov2021-ciildə

AzərbaycanTibbUniversitetinin
BeynəlxalqAkkreditasiyavə
ReytinqüzrəMüstəqilAgentliklə
(IndependentAgencyForAccre-
ditationandRatıng)müqaviləim-
zalamasınıənönəmlihadisəkimi
qiymətləndirib:“Bumüqaviləəsa-
sındaATU-nuntədrisproqram-
larınınakkreditasiyadankeçməsi
prosesinəbaşlanıldı.Azərbaycan
TibbUniversitetiüçproqramüzrə
(müalicəişi,stomatologiyavə
əczaçılıq)uğurlaakkreditasiyadan
keçdivə5illiksertifikatqazandı.
ATU-nuntədrisproqramlarınınak-
kreditasiyaolunmasıdiplomların
dünyadatanınmacoğrafiyasının
genişləndirilməsiistiqamətində
mühümaddımlardanbiridir”.
HesabatməruzəsindəATU-nun

rəsmisaytınınvərəsmimedia
orqanıolan“Təbib”qəzetininhəm
məzmun,həmdədizaynında
mühümdəyişikliklərinedilməsi
haqqındafikirlərdəözəksini
tapıb.Bildirilibki,görünüşüdaha
damodernləşdirilənsaytınfunk-

sionallığı,həmçininbeynəlxalq
akkreditasiyaqurumununtələblə-
rinəuyğunolaraqyaddaşıartırılıb.
Tədrisəaidbirçoxsənədlərelekt-
ronformatdasaytayerləşdirilib.
Qeydolunubki,“Təbib”qəzetin-

dəuniversitethəyatı,ocümlədən
tədrisintəşkili,həkimlərimizinfəa-
liyyətidahadolğunvəoperativşə-
kildəişıqlandırılır.EləcədəATU-
nunşəhidlərihaqdaaraşdırma
məqalələrhazırlanaraqoxuculara
təqdimolunur,müxtəlifrubrikalar
altındatələbələrimizətez-tezyer
verilir.Görülmüşoptimallaşdırıcı
tədbirlərnəticəsindəqəzetinçap
xərcindədəxeyliqənaətənail
olunub.
Hazırda“Təbib”qəzetininməz-

munvətərtibatınagörərespublika
səviyyəlinəşrlərdəngeriqalmadı-
ğınıvurğulayanprorektor,kafedra
rəhbərlərinivəprofessor-müəllim
heyətiniqəzetlədahafəaləmək-
daşlıqetməyəçağırıb.
MəruzəsindəATU-nunTələbə

GənclərTəşkilatının,Azərbay-
canTələbəGənclərTəşkilatları
İttifaqınıntəşəbbüsüvəATU
rəhbərliyinindəstəyiləhəyata
keçirilən“Rezidenturayabirlikdə
hazırlaşaq”layihəsinədətoxunan
Z.Musabəyov,birneçəayboyun-
catələbəvəməzunlarınreziden-
turaimtahanınahazırlıqprosesinə
dəstəkolmaqməqsədiilətam
ödənişsizformadasilsiləonlayn
görüşlərtəşkiledildiyinibildirib:

“Tədbirlərdəizaholunanmövzular
imtahanıəhatəedibvəiştirak-
çılarınimtahandadahayaxşı
nəticəəldəetməsinəmüsbəttəsir
göstərib.Layihənin1000-dənçox
iştirakçısı,tədbirlərinisəümumi-
likdəonlaynşəkildə7mindənçox
izləyicisiolub.Layihəninyekunun-
daATU-nunrektoru,professor
GərayGəraybəylitəşkilatçılarıvə
icraçılarıqəbuledib.Layihədəak-
tivşəkildəiştirakedən,mövzuları
izahedən,iştirakçılarınsuallarını
hərtərəflicavablandıranmüəl-
lim-ekspertlərətəşəkkürnamələr
təqdimolunub”.
Çıxışındaşəhidməzunlarımızın

xatirəsinəhəsrolunmuştədbirlərə
dəgenişyerayıranməruzəçi,
ATU-nunHərbitibbfakültəsinin
kitabxanasına44günlükVətən
müharibəsindəşəhidolantibb
xidmətileytenantı,universitetimi-
zinməzunuTurqutXəlilbəylinin
adınınverildiyinideyib:“Turqut
Xəlilbəylininşəxsikitabları
onunguşəsindəyerləşdirilib.
KitabxanadaATU-nundigər
şəhidməzunlarınahəsrolunmuş
guşələrdəyaradılıb.Hərbitibb

fakültəsininnəzdindəyerləşən
bütünmühazirəzallarınaşəhid
məzunlarınadlarıverilib.Universi-
tetimizinhəyətindəşəhidlərimizin
adlarıhəkkolunmuşabidənin
açılışıkeçirilib”.
Tələbələrimizinrespublikasə-

viyyəlimüxtəlifyarışlardaiştira-
kındanvəidmanuğurlarındanda
danışanZ.Musabəyov,rəhbərlik
etdiyiprorektorluğunhəmdə
universitetdə,tələbələrarasın-

damaarifləndirmətədbirlərinə
nəzarətişlərinihəyatakeçirdiyini
vurğulayıb.Bildiribki,ölkəmizdə
gənclərarasındaintiharhallarının
başverməsihərkəsdənarahat-
lıqyaradır:“Buməsələiləbağlı

müvafiqorqanlardandaxilolan
məktubəsasındazərurimaarif-
ləndirməişləriaparılıb.Yuxarı
kurstələbələriarasındaIMama-
lıqvəginekologiyakafedrasının
əməkdaşlarıtərəfindən“Sağlam
həyatvəreproduktivsağlamlıq”
mövzusundainteraktivtədbirtəş-
kilolunub.Psixiatriyakafedrasının
təşəbbüsüiləpsixoaktivmad-
dələrdənasılılığınilkinprofilakti-
kasıməqsədiləmüxtəliffakültələ-
rintədrisproqramlarıçərçivəsində
gəncnəslinpsixoaktivmaddələrə
qarşımünasibətinindəyişməsinə
yönəlmişmaarifləndirməüsulları
təbliğedilib.Görülənişlər“Narko-
tikvasitələrin,psixotropmad-
dələrinqanunsuzdövriyyəsinəvə
narkomanlığaqarşımübarizəyə
dair2019-2024-cüillərüçün
DövlətProqramı”və“Məişət
zorakılığınınqarşısınınalınması
sahəsindəbirgəTədbirlərPlanı”
çərçivəsindəhəyatakeçirilib.Təd-
risCərrahiyyəKlinikasında“Hərbi
şəraitdə,odlusilahyaralanmaları
vədigərzədələnmələrəyanaşma
prinsipləri”mövzusundasemi-
narıntəşkilinəehtiyacduyulub,

buhaqdaproqramtərtibedilərək
məruzəçilərlərazılaşdırılıb”.
Humanitaraksiyalar,tələbə

aktivliyininstimullaşdırılmasi
istiqamətindəgörülənişlərdəndə
bəhsedənprorektorZ.Musabə-
yovçıxışınınsonundaElmiŞura
üzvləriniİntizamKomissiyasinin
fəaliyyətibarədəməlumatlandırıb.
Onunsözlərinəgörə,ilərzində
12nəfərəxəbərdarlıqedilib,
4nəfərətöhmət,2nəfərinisə

əməkmüqaviləsinəxitamverilib.
Komissiyatərəfindənkafedralarda
müxtəlifreydlərinkeçirildiyinivə
bucürreydləringələcəkdədəda-
vamedəcəyinisöyləyənprorektor,
professor-müəllimheyətiiləetika
vədeontologiyamövzularında
söhbətləraparılmasınınvacibliyini
dədiqqətəçatdırıb.
Uşaqstomatologiyasıkafed-

rasınınmüdiri,professorRəna
Əliyeva,Dermatovenerologiya
kafedrasınınmüdiri,professor
FəridMahmudovvəİctimaisəhiy-
yəfakültəsinindekanı,professor
AnarAğayevhesabatməruzəsin-
dətoxunulanməsələlərləbağlı
fikirlərinibölüşüblər.Məruzədə
görülənişlərindərinanalizinin
aparıldığını,həmnailiyyətlər,həm
dəçatışmazlıqlarınəksolunduğu-
nuvurğulayannatiqlərəməkdaş-
larınnizam-intizamıvətələbələrin
dərsədavamiyyətinindaimdiqqət
mərkəzindəsaxlanıldığınıbildirib-
lər.Çıxışedənlərmüvafiqsahə
üzrəyönləndirilənmüraciətlərin
araşdırılmasındavəproblemlərin
özhəllinitapmasındadaprorek-
torluğunişiniyüksəkqiymətləndi-
riblər.
Məruzəvəçıxışlardasəslənən

fikirlərəmünasibətbildirənprofes-
sorGərayGəraybəyli,ElmiŞura-
nıniclaslarındamüxtəlifsahələrə
cavabdeholanprorektorların
hesabatməruzələrinindinlənil-
məsinimüsbəthalkimidəyərlən-
dirib.Onlarınkurasiyaetdikləri
sahələrəciddiyanaşmalarının
zəruriliyiniönəçəkənrektor,bu
nöqteyi-nəzərdənuniversitetimiz-
dəkifayətqədərçoxşaxəliişlərin
görüldüyünüvəgörülməkdəoldu-
ğunuvurğulayıb.
Çıxışındaictimaitəşkilatlarla

əməkdaşlığınvəziyyətinədə
toxunanrektorqeydedibki,
sonvaxtlarhəminqurumlarla
əlaqələrimizidahadagücləndir-
məyəçalışırıq:“Çünkifakültələrin
vəkafedralarınidarəçiliyində,
imtahanprosesində,kadrsiyasə-

tində,eləcədədigərməsələlərdə
şəffaflığanailolmaqüçünictimai
təşkilatlarlaəlaqələrgenişləndi-
rilməlidir.Buhəmmüasirdövrün,
həmdəbeynəlxalqakkreditasi-
ya,reytinqşirkətlərinintələbidir.
Universitetinidarəçiliyində,
həmçininmüxtəlifməsələlərin
monitorinqindətələbələrinrolu
kifayətqədərartmalıdır.Univer-
sitetdəgedəntədrisprosesiilk
növbədətələbələrüçündür.Necə
kibizimməhsulumuztələbələrdir,
bizəqiymətverəndətələbələr
olmalıdır”.
ProfessorG.Gəraybəylipande-

miyadövründətələbələrinasudə
vaxtlarınınsəmərəlikeçirilməsinə
diqqətintəbiiolaraqazaldığını
söyləyərəkbildiribki,artıqbu
məsələyəyenidənbaxılmalıdır.
Rektorictimairəyə,xüsusəndə
gənclərətəsiredəbiləntanınmış
insanlarıuniversitetimizədəvət
etməyinvacibliyinidəsöyləyibvə
bunutərbiyəişininbiristiqaməti
kimisəciyyələndirib.
“Təbib”qəzetihaqqındadeyilən

müsbətfikirləritəqdiredənuni-
versitetinrəhbəribəzimətləblərə
dəaydınlıqgətirib.Bubarədə
qəzetinbaşredaktoruiləmüza-
kirələrapardığınıdiqqətəçatdıra-
raq,qeydedibki,hərbirəmək-
daşınistənilənmövzuyadairfikir
bildirməkhaqqıvar.Ancaqyaxşı
olarki,məqalələrqəzetdəişıq-
landırılmamışdanöncəkafedra-
lardamüzakirəolunsun.
Universitetinyataqxanaların-

dayaşayantələbələrləmənəvi
söhbətlərinaparılmasınıdavacib
hesabedənrektor,hörmətli
professorlarımızın,xanıməmək-
daşlarımızınmütəmadiolaraq
tələbələrləqeyri-rəsmiformatda
görüşmələrinitövsiyəedib.
Artıq3-cüildirki,akademikZə-

rifəƏliyevanınvəuluöndərHey-
dərƏliyevinadgünüərəfəsində
xeyriyyəaksiyalarıtəşkiledən
TədrisCərrahiyyəKlinikasının
Oftalmologiyaşöbəsininmüdiri
Qurbanİsmayılovatəşəkkürünü
bildirənrektor,yekunnitqində
İntizamKomissiyasınınfəaliyyə-
tinidəyüksəkqiymətləndiribvə
yenitədrisilindənnizam-intizam
məsələlərinəxüsusidiqqətyeti-
riləcəyinivurğulayıb.
Bundansonradigərməsələlər

müzakirəyəçıxarılıb.Təhsilalan-
larınbiliyininölçmə-qiymətlən-
dirməsistemindədəyişikliklər
barədəşuraüzvlərinəməlumat
verilib.
2022-2023-cütədrisilindən

etibarən,“Epidemiologiya”
kafedrasının“Epidemiologiya
vəbiostatistika”adlandırılması,
“Tibbtəhsilivəinnovasiya”,“Təd-
risvətəhsildəkeyfiyyəttəminatı”
şöbələrininbazasındamüvafiq
olaraq“İnnovasiyavəkeyfiyyətin
idarəolunması”,“Tədris”şöbələ-
rininyaradılmasıqəraraalınıb.
HəmçininApellyasiyaKomis-

siyasınınƏsasnaməsininqəbul
edilməsinərazılıqverənElmi
Şura,sondaelmlərdoktoruişlə-
rininmövzusunuvəelmiməs-
ləhətçisini,eləcədəelmiadları
təsdiqləyib.

Arif MƏMMƏDLİ

“Tələbələrin universitet həyatındakı rolu yüksəlməlidir”
Azərbaycan Tibb Universiteti-

nin Böyük Elmi Şurasının növbəti 
iclası mayın 5-də keçirilib. İclası 
universitetin rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli açaraq gündə-
likdə duran məsələləri diqqətə 

Əvvəlcə ötən ilin yekunlarına 
dair ATU-nun Tərbiyə işləri üzrə 
prorektoru, dosent Zülfüqar 
Musabəyovun hesabat məruzəsi 
dinlənilib.

Böyük Elmi Şurada çıxış edən professor Gəray Gəraybəyli yeni tədris 
ilindən nizam-intizam məsələlərinə xüsusi diqqət yetiriləcəyini vurğulayıb
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Qonaqlarısalamlayansəhiyyəna-
ziriölkəmizinÜmumdünyaSəhiyyə
Təşkilatıiləəməkdaşlığaböyükönəm
verdiyinivurğulayıb.Onunsözlərinə
görə,Azərbaycannüfuzlusəhiyyə
təşkilatı ilə1992-ci ildənsıxəmək-
daşlıqedirvəbumünasibətlərhər
ilyüksələnxətləinkişafetməkdədir:
“Ötən 30 ilmüddətində qarşılıqlı
əməkdaşlıqşəraitindəmühümişlər
görülüb,ölkə,regionalvəqlobalsə-
viyyələrdəuğurlu layihələrhəyata
keçirilib.Buəməkdaşlığınbaşlanğı-
cındayeniqurulanmüstəqildövləti-
mizinsəhiyyəsimüəyyənçətinliklərlə
üzləşib.Sonradanölkərəhbərliyinin
səhiyyəsektorunaxüsusiqayğısıvə
uzaqgörənsiyasətinəticəsindəbu
çətinliklərmərhələlişəkildəaradan

qaldırılıb. Bu işdə bizə yaxından
köməkedənetibarlıtərəfdaşlardan
biridəÜmumdünyaSəhiyyəTəş-
kilatıolub”.
NazirCOVID-19-lamübarizədə

ölkədaxilindəgörülmüşişlər,habelə
beynəlxalqmüstəvidəAzərbayca-
nıngöstərdiyiyardımvəirəlisürdüyü
təşəbbüsləriqeydedib:“Azərbay-
canın pandemiya iləmübarizədə
gördüyüişlərvəəldəetdiyinailiy-
yətlərÜST-ünBaşdirektoruTedros
Qebreyesustərəfindəndəyüksək
qiymətləndirilib”.
Öz çıxışında TeymurMusayev,

həmçininmilli səhiyyənin təkmil-
ləşdirilməsi vəmüasirləşdirilmə-
si istiqamətində aparılan işlərdə
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatının

ölkənümayəndəliyininfəallığınıxü-
susiqeydedib.
Səmimiqəbulagörətəşəkkürünü

bildirənHansHenriKlugeqlobalsə-
hiyyəhədəflərinənailolmaqüçünil-
kinsəhiyyəxidmətlərininprioritettəş-
kiletməsininəhəmiyyətinivurğulayıb.
Koronavirusinfeksiyasımövzusuna
toxunanÜST-ünAvropaüzrəregio-

naldirektoruCOVID-19peyvəndlə-
rinindigərölkələrəgöndərilməsikimi
humanistaddımagörəAzərbaycan
rəhbərliyinətəşəkkürünüifadəedib.
Ölkəmizinsəhiyyəsistemindəapa-

rılanislahatlarındəstəkləndiyinibil-
dirənHansHenriKlugetəmsiletdiyi
qurumunAzərbaycandarəqəmsal
səhiyyənininkişafınahərcürdəstək
verməyəhazırolduğunudeyib.
İşgüzarvəsəmimişəraitdəkeçən

görüş zamanı tərəflər, həmçinin
Azərbaycan SəhiyyəNazirliyi ilə
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatıara-
sındapotensialəməkdaşlıqsahələri
üzrəgenişmüzakirələraparıblar.
Qeydedəkki,ölkəmizəsəfəriçər-

çivəsindəHansHenriKlugeŞamaxı-

daolub.O,“Avropaİmmunlaşdırma
Həftəsi”çərçivəsindəkeçiriləntədbir-
lərəqatılıb.SəfərdəTeymurMusaye-
vinrəhbərliyiiləSəhiyyəNazirliyinin
nümayəndəheyəti,AzərbaycanTibb
Universitetininrektoru,professorGə-
rayGəraybəyli,İcbariTibbiSığorta
üzrəDövlətAgentliyivəTibbiƏrazi
BölmələriniİdarəetməBirliyinin(TƏ-

BİB)nümayəndələridəiştirakediblər.
QonaqlarŞamaxıOlimpiyaMərkə-

zindəkeçiriləntədbirəqatılıb,daha
sonrarayonunGöylərkəndindəilkin
səhiyyəxidmətiməntəqəsinə,səyyar
klinikayavəimmunlaşdırmastendinə
başçəkib,tibbişçilərivətələbələrlə
görüşüblər.Eləcədəilkinsəhiyyə
xidmətinintəkrar təşkilimodeli ilə
tanış olmaq üçün Şamaxı Təlim
Mərkəziniziyarətediblər.
Qeydedəkki,səfərÜST-ünAzər-

baycan nümayəndəliyinin həyata
keçirdiyi“COVID-19əleyhinəvak-
sinasiyayadəstək” layihəsininaltı
kənddəgerçəkləşdirdiyi immuniza-
siyakampaniyasıçərçivəsindəbaş
tutub.

Qurumun Avropa üzrə regional direktoru Bakıda görüşlər 
keçirib, Şamaxıda tədbirlərə qatılıb

Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı ilə yaxından əməkdaşlıq edir

Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Ümumdünya Səhiy-
yə Təşkilatının (ÜST) Avropa üzrə regional direktoru 
Hans Henri Kluge səhiyyə naziri Teymur Musayevin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tədbir-
də Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli və ölkəmizin digər səhiyyə qurumla-
rının rəhbərləri də iştirak edib.

Universitetimizin tələbələri Səbinə Həsən-
zadə və Fəridə Ağayarlı Əbu Əli ibn Sina 
adına Tacikistan Dövlət Tibb Universitetində 
keçirilən konfransda uğurla iştirak ediblər. 
Rektor, professor Gəray Gəraybəyli səfər-
dən qayıdan tələbələri qəbul edib, onların 
beynəlxalq tədbirlə bağlı təəssüratlarını 
dinləyib.    

Görüş zamanı məlumat verilib ki, ATU-nun 
II Müalicə profilaktika fakültəsinin II kurs 
tələbəsi Səbinə Həsənzadə tibbi konfransda 
“Anatomiya kafedrasının Karpal tunel sindro-
munun morfoloji əsaslandırılması” mövzu-
sunu təqdim edib. Həmin fakültənin digər 
tələbəsi Fəridə Ağayarlı isə Daxili xəstəliklər 
kafedrası üzrə “Sinovidlər zamanı oynaqlarda 
baş verən dəyişikliklər” mövzusu ilə çıxış edib. 
Onların təqdim etdiyi mövzular 2-ci yerə layiq 
görülüb.

Professor Gəray Gəraybəyli uğurlu nəticə 
ilə bağlı tələbələri təbrik edib, belə təcrü-
bənin gənclər üçün çox əhəmiyyətli oldu-
ğunu vurğulayıb. Rektor belə təşəbbüslərin 
hər zaman universitet rəhbərliyi tərəfindən 
dəstəklənəcəyini bildirib. Tacikistan Dövlət 
Tibb Universiteti tərəfindən ATU rəhbərliyinə 
ünvanlanan təşəkkürnamə rektor, professor 
Gəray Gəraybəyliyə təqdim olunub.

Qeyd edək ki, tələbələrin tədbirdə iştirak 
xərcləri ATU tərəfindən qarşılanıb.

Rektor Düşənbədən Rektor Düşənbədən 
uğurla qayıdan uğurla qayıdan 
tələbələri qəbul edibtələbələri qəbul edib

Tədbirdə çıxış edən ATU-nun 
Tərbiyə işləri üzrə prorektoru, dosent 
Zülfüqar Musabəyov ölkə başçısı İlham 
Əliyevin bu ili “Şuşa ili” elan etdiyini 
və bu qərarın  ictimaiyyət tərəfindən 
razılıqla qarşılandığını xatırladıb. O, 
Azərbaycanın mirvarisi sayılan Şuşa 
şəhərinin 30 ilə yaxın işğal altında 
qaldığını, amma heç vaxt heç bir azər-
baycanlının yaddaşından silinmədiyini 
qeyd edib: “Bu il Şuşa təkcə Azərbay-
canın deyil, bütün türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtına çevrilib. İndi 
bu qədim şəhərin tarixi görkəmi bərpa 
olunur, böyük layihələr reallaşdırılır. 
Yeni yaraşıqlı binaların təməli qoyulur. 
Bütün bunlar Şuşa haqqında hədəfi-
mizin daha geniş miqyasda davamıdır. 

Biz çox xoşbəxtik ki, Şuşanın 270 
illiyini yüksək səviyyədə qeyd edə 
bilirik”.

“Şuşa ili” çərçivəsində ayrı-ayrı təş-
kilatlarda, o cümlədən Azərbaycan 
Tibb Universitetində bir çox təd-
birlərin planlaşdırıldığını söyləyən 
prorektor, bu tədbirlərin müxtəlif 
mövzuları əhatə etdiyini deyib. 
Bildirib ki, belə tədbirlərin sırasına 
sağlamlığın qorunması, gənclər 
arasında pis vərdişlərin yayılmasının 
qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlər 
də daxildir: “Narkomaniya XXI əsrin 
də qlobal problemlərindən biri kimi 
qalmaqda və can almaqda davam 
edir. Bu bəla cəmiyyətin məhvinə 
yönəldiyindən, onunla mübarizəyə 
hər kəs qoşulmalıdır. Bütün instansi-
yalar mümkün variantlardan istifadə 
edərək bu amansız bəlaya qarşı 
mübarizə aparmalıdır. Həm maarif-
ləndirmə, həm də inzibati qaydada 
tədbirlər görülməlidir. Narkomaniyanı 
yalnız tibb işçilərinin gücü ilə aradan 
qaldırmaq mümkün deyil. Cəmiyyətin 
bütün zümrələri bu bəla ilə mübarizə-
də birləşməlidir. Azərbaycanda da bu 
istiqamətdə xeyli işlər görülür. Dövlət 
tədbirləri sırasında maarifləndirmə 
mühüm yer tutur. Bu gün keçirdiyimiz 
tədbir də məhz maarifləndirmə işinin 
gücləndirilməsinə töhfəmizdir”.

Bundan sonra mövzu ilə bağlı Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin gənclərə və 
idmançılara müraciətinin əks olundu-
ğu videoçarx nümayiş etdirilib.

Təhsil Nazirliyinin Ümumi və məktə-

bəqədər təhsildə məzmun, tədris və 
qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri Vəfa 
Yaqublu çıxışında diqqəti narkoma-
niyanın emosional tərəfinə yönəldib. 
Qeyd edib ki, narkomaniyaya gətirib 
çıxaran səbəblərdən biri də gənclər 
arasında müşahidə olunan çarəsizlik 
sindromudur. Yəni qısa zamanda daha 
çox sərvətə və mənsəbə sahib olmaq 
iddiasında olanların ümidləri boşa çıx-
dıqda, çarəni narkomaniyada axtarır-
lar. Ona görə də narkomaniyaya düçar 
olanlara günahkar kimi yox, günahın 
qurbanı kimi baxmağı, mübarizəni 
də günahın özünə qarşı aparmağı 
məsləhət görüb.

Bakı şəhər Gənclər və İdman Baş 
İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov isə 
Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 
narkomaniyaya qarşı aparılan mü-
barizə tədbirləri üzərində daha çox 
dayanıb. Bildirib ki, narkomaniyaya 

qarşı mübarizə deyəndə, risk qrupuna 
daxil olan, problemlə üzləşmiş insan-
ları nəzərdə tuturuq. Onun sözlərinə 
görə, risk qrupuna düşmək ehtimalı 
olanların sayı risk qrupunda olanların 
sayından daha çoxdur. Bu baxımdan, 
risk qrupuna düşmək ehtimalı olan 
insanlarla iş aparmağın zəruriliyini, 
ictimai qınağın əhəmiyyətini xüsusi 
vurğulayıb.

Azərbaycan Milli Anti-Dopinq Agent-
liyinin (AMADA) hüquqşünası Gülnaz 
Ələsgərova, Gənclər və İdman Nazir-
liyinin seleksiya üzrə baş mütəxəssisi 
Elvin Zeynallı, ATU-nun Psixiatriya 
kafedrasının dosenti Araz Manuçeri 
Lalei və Bakı şəhəri Təcili Təxirəsa-
lınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının 
həkim psixiatrı Ramil Hüseynzadə də 
tədbirdə çıxış edərək bəşəriyyətin 
ən ağrılı problemlərindən olan, ciddi 
təhlükə mənbəyinə çevrilən narko-

maniyanın hamı üçün eyni dərəcədə 
təhlükə törətdiyini vurğulayıblar və öz 
tövsiyələrini veriblər.

Bədii hissədə tədbir iştirakçıları 
ATU-nun Tələbə Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsinin Teatr Klubunun həvəskar 
aktyorlarının rol aldığı “Bir idmançının 
taleyi” tamaşasına baxıblar.

ATU-nun “Təbib” idman klubunun 
sədri Qələndər Aslanov təşkilat ko-
mitəsi adından bütün tədbir iştirak-
çılarına və mövzuya dair öz dəyərli 
fikirlərini bölüşən natiqlərə təşəkkürü-
nü bildirib. Gənclərimizi öz ailələrini, 
əzizlərini, çevrələrini, ümumilikdə 
xalqımızı bu bəladan qorumağa 
çağırıb.

Tədbirin sonunda məruzəçilərə və 
təşkilat komitəsinə yaxından köməklik 
göstərən, xüsusi fəallıqları ilə seçilən 
könüllü tələbələrə təşəkkürnamələr 
təqdim olunub.

“Narkomaniyaya yox deyək!” adlı maarifləndirici tədbir keçirilib
Prorektor Zülfüqar Musabəyov: Cəmiyyətin bütün zümrələri bu bəla ilə mübarizədə birləşməlidirProrektor Zülfüqar Musabəyov: Cəmiyyətin bütün zümrələri bu bəla ilə mübarizədə birləşməlidir

Universitetimizin Tədris 
İdman Kompleksində “Nar-
komaniyaya yox deyək!” 
mövzusunda maarifləndirici 
tədbir keçirilib. Əvvəlcə 
şəhidlərimizin xatirəsi anılıb 
və onların şərəfinə ucaldıl-
mış abidənin önünə güllər 
düzülüb.
ATU-nun Stomatologiya 

fakültəsinin V kurs tələbəsi 
Əli Əliyevin aparıcılığı ilə 
baş tutan tədbirdə müasir 
dövrümüzün ən ağrılı bəla-
larından birinin el arasında 
“ağ ölüm” kimi tanınan nar-
komaniya olduğu, insanların 
sağlamlığına böyük təhlükə 
yaradan bu bəşəri bəlaya 
qarşı mübarizənin vacibliyi 
diqqətə çatdırılıb.
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Türkiyə Cümhuriyyəti 
Doqquz Eylül Universiteti-
nin Tibb bacılığı fakültəsi-
nin cərrahi xəstəliklər üzrə 
tibb bacılığı doktoru, dosent 
Fatma Vural ATU-da yeni 
ixtisas olan tibb bacısı işi 
ixtisası üzrə fənləri tədris 
edən müəllimlərlə diskussi-
ya xarakterli görüş keçirib. 

III Cərrahi xəstəliklər 
kafedrasının əməkdaşla-
rı Azər Qasımov və Ziyalı 
Rzayev tibb bacısı işi ixti-
sası üzrə bakalavr səviyyə-
sində tədris aparıldığını və 
yeni ixtisas üzrə 4 illik təh-
sildə baza təhsili ilə yanaşı, 
peşə bacarıqlarının artırıl-
masına da diqqət yetirildi-
yini qeyd ediblər. Onlar hər 
bir sahə - neyrocərrahiyyə, 
cərrahiyyə, pediatriya və s. 
üzrə tibb bacısı işi ixtisas-
laşmalarının tədris planı 
əsasında həyata keçiriləcə-
yini bildiriblər. 

Fatma Vural bu ixtisas 
üzrə təhsil alan gənclərin 

məsuliyyətli olmalarını, və-
zifə və öhdəliklərini peşəkar 
şəkildə yerinə yetirmələri-
nin zəruriliyini diqqətə çat-
dırıb: “Tibb bacıları peşə 
etikası qaydalarına hər 
zaman riayət etməli, peşə-
kar tibb bacısı olmaq üçün 
zəruri bilik və bacarıqlarını 
daim artırmalıdırlar. Tədris 
zamanı bu ixtisas üzrə təh-
sil alan tələbələr daha çox 
komanda şəklində işləmək 
bacarığı qazanırlar. Belə ki, 
diaqnozun qoyulması, müa-
licənin planlaşdırılması və 
xəstəliyin gedişi həkimlərin 
öhdəsinə düşdüyü halda, 
tələb olunan istiqamətdə 
müalicənin aparılması tibb 
bacılarına həvalə olunur”. 

Diskussiya şəraitində 
keçən görüş zamanı bu 
ixtisasın bakalavr səviyyə-
sində tədrisinin aktuallığına 
dair fikir mübadiləsi aparı-
lıb, Fatma Vural iştirakçıları 
maraqlandıran sualları ca-
vablandırıb. 

Azərbaycan Tibb Universiteti Cənubi Qazaxıstan 
Tibb Akademiyasından nümayəndə heyətini qəbul 
edib. Qazaxıstanın Çimkənt şəhərində yerləşən bu 
universitetin II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri, 
professor Güljan Nurbekovna Dosıbayeva və həmin 
kafedranın assistenti Aliyə Kadırcanovna Botabekova 
ATU-da qonaq olublar.

Qonaqlar əvvəlcə ATU-nun Tədris Terapevtik Kli-
nikasını ziyarət ediblər, tibb müəssisəsinin müxtəlif 
şöbələri ilə tanış olublar. Klinikanın direktoru, Əmək-
dar elm xadimi, professor Surxay Musayev nümayən-
də heyətinə klinikanın strukturu, iş prosesi, tədris və 
müalicə işlərinin təşkili haqqında geniş məlumat ve-
rib. Qonaqlar ATU-nun I Daxili xəstəliklər kafedrasının 
müdiri, professor Vəsadət Əzizov və Hematologiya şö-
bəsinin müdiri, dr. Şəhla Şabanova ilə də görüşüblər.

Nümayəndə heyətini ATU-nun Elmi işlər üzrə pro-
rektoru, dosent Rauf Bəylərov qəbul edib. Görüşdə 
ATU ilə Cənubi Qazaxıstan Tibb Akademiyası arasında 

təhsil və elm sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlə-
ri müzakirə edilib. Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdi-
ri, dosent Müşfiq Orucov, şöbə müdirinin müavini Nigar 
Ələkbərova, Ailə təbabəti kafedrasının müdiri vəzifəsini 
müvəqqəti icra edən dr. İlahə Rəsul görüşdə iştirak ediblər.

 
A.Musayeva meteoroloji hava

şəraitinin ürək-damar xəstəlikləri
vəhipertoniyadanəziyyət çəkən-
lərəmənfitəsirgöstərdiyinibildirdi.
Tibbaləmindəbubarədəçoxsaylı
tədqiqatişləri,dəyərliaraşdırmalar
aparıldığınıqeydetdi:“Havaşəra-
itinin dəyişməsi ilə əlaqədar qan
təzyiqindədalğalanmalarmüşahidə
olunur.Adətənhavanınçoxistivəya
soyuqolmasıdatəzyiqdəyişikliyinə
gətiribçıxarır.Çünkibeləhavaşəraiti
hipertoniyalıxəstələrüçünəlverişsiz
hesabolunur”.
HəkimÜST-ünməlumatınagörə,

dünyada1.13milyardinsanınarterial
hipertenziyadanəziyyətçəkdiyinivə
bucürxəstələrinəksəriyyətininaşa-
ğıvəortagəlirliölkələrdəyaşadığını
söylədi:“Verilənproqnozlaragörə,
2025-ciilədəkhipertoniyadanəziy-
yətçəkəninsanlarınsayının15-20%
artaraq1.5milyardaçatacağıehti-
malolunur.Buisəgöründüyükimi,
kiçikrəqəmdeyil.Bəzəninsanlarda
başverənhəyəcanlanmalar,gərgin-
likvəxronikistreshallarıdaadıçə-
kilənxəstəliyinyaranmasınınəsas
amillərindənhesabedilir.Hipertoni-

yaxəstəliyiürək-damarsisteminin,
böyrəklərinvədigərorqanlarınzə-
dələnməsininaparıcı riskamilivə
dünyadaəsasölümsəbəblərindən
biridir.Arterialhipertenziyaxəstə-
liyinəəvvəlləryaşlılardarastgəlinir-
disə,inditəəssüfki,gənclərarasın-
dadayayılmağabaşlayıb”.
Şöbəmüdiriemosionalvəyastres

vəziyyətiiləüzləşəninsanlardaqan
təzyiqininqısamüddətərzindəkəs-
kin yüksəlməsindən fərqli olaraq,
hipertoniyanınciddibirxəstəlikol-
masına və onun tədricən damar

divarlarınınzədələnməsinəgətirib
çıxarmasınadiqqətçəkdi: “Bəzən
eləolurki,xəstələrinbirqismində
qantəzyiqiyüksəlir,ammaözlərinin
bundanxəbəriolmur.Onagörəki,
başqaldıransimptomlartibbiyardım
göstərməkzərurətiyaratmır.Busə-
bəbdənhipertoniyanı“səssizqatil”
adlandırırlar”.
A.Musayevabildirdiki,çoxvaxt

xəstəliyinəlamətləriyalnız inkişaf
etmişhipertonikböhranlarzamanı
müşahidəolunur: “Buzamanqan
təzyiqikəskinşəkildəartır.Xəstələr-
dəbaşağrısı,ürəkbulanması,başgi-
cəllənmə,qusma,döşqəfəsindəağ-
rılar,nəfəsdarlığı,qulaqlardaküyvə
ümumizəiflikbaşverir.Şübhəsizki,
arterialhipertoniyanıninkişafındabir
amilkimiirsiyyətindəroludanılmaz-
dır.Əsasənoturaqhəyattərzisürən
vəbalanslaşdırılmışqidalanmare-
jiminəəməletməyənortavəyaşlı
nəslinnümayəndələririskqrupuna
aidedilirlər.Xəstəliyinbaşlanmasını
şərtləndirənamillərsırasınasiqareti,
alkoqoldansui-istifadəni,psixo-emo-
sionalstresi,yüksəkxolesterinivə
qanşəkərinidəəlavəetməkolar”.

Həkimbuxəstəliyinprofilaktika-
sındandasöhbətaçdı,onunəsasən
ikiyerə bölündüyünübildirdi: “İlk
növbədəhipertoniyanıninkişafının
qarşısınıalmaqüçünsağlam,amma
riskaltındaolaninsanlargimnastika
etməli,ortadərəcədəfizikifəalolma-
lı,yənigəzməli,üzgüçülükləməşğul
olmalı,pəhrizsaxlamalıdırlar.Buza-
manduzdanvəkonservləşdirilmiş
qidalardanazistifadəetməlidirlər.
Qidalanmazamanıbalıqməhsulla-
rından,meyvə-tərəvəzdənçoxistifa-
dəedilsə,dahayaxşıolar.Eləcədə

streslivəziyyətdənqaçmaq,sağlam
bədənçəkisinəvənormalistirahətə
nəzarətetmək,vaxtındavəqədərin-
dəyatmaqlazımdır.İkinciliprofilak-
tikazamanıisə,ciddiriayətetməklə
qeyri-dərmanmüalicəsi(həyattər-
zinindəyişməsi,düzgünqidalanma,
gimnastika)vəömürlüktəyinedilmiş
dərmanmüalicəsinin(monovəya
kombinasiyaterapiyasınınseçilməsi)
aparılmasınəzərdətutulur.Sağlam
həyat tərzixəstəliyinmüalicəsinin
ayrılmaz tərkibhissəsidir.Burada
xəstələrinözvəziyyətlərinəməsuliy-
yətliyanaşmasıdavacibamillərdən
biridir”.

Qabil ABDULLAYEV

Qa za xıs ta nın As ta na Tibb 
Uni ver si te ti nin İc ti mai sağ-
lam lıq və epi de miolo gi ya 
ka fed ra sı nın pro fes so ru Ay-
man Aya şev na Mu si na və 
hə min ka fed ra nın baş müəl-
li mi Gül şat Ka pa rov na Yer de-
no va Azər bay can Tibb Uni-
ver si te ti nin İc ti mai sə hiy yə 
fa kül tə si nin Epi de miolo gi ya 
ka fed ra sın da qı sa müd dət li 
aka de mik mo bil lik proq ra mı 
hə ya ta ke çi rib lər. Proq ram 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti 
və As ta na Tibb Uni ver si te ti ara sın da im za-
lan mış əmək daş lıq me mo ran du mu çər çi və-
sin də baş tu tub.

Qo naq lar ATU-nun İc ti mai sə hiy yə fa-
kül tə si nin rəh bər li yi ilə gö rü şüb lər. De kan, 
pro fes sor Anar Ağa yev rəh bə ri ol du ğu fa-
kül tə də apa rıl mış is la hat lar, o cüm lə dən 

ya xın gə lə cək də hə ya ta ke çi ril mə si plan-
laş dı rı lan iş lər ba rə sin də ət rafl ı mə lu mat 
ve rib. Gö rüş də ATU Bey nəl xalq əla qə lər 
şö bə si nin mü di ri, do sent Müş fiq Oru cov, 
do sent Qa li na Qə ni ye va, Mü ba di lə proq-
ram la rı üz rə koori na tor dr. Dün ya Bay ra mo-
va iş ti rak edib lər.

Son ra As ta na Tibb Uni ver si te ti nin nü-
ma yən də lə ri ATU-nun Epi de miolo gi ya ka-
fed ra sın da fəaliy yə tə baş la yıb lar. Ka fed ra 
mü di ri, pro fes sor İba dul la Ağa yev qo naq la rı 
ka fed ra əmək daş la rı na təq dim edib, ka fed-
ra nın ta ri xi, hə ya ta ke çi ri lən el mi-pe da qo ji 
fəaliy yət ba rə sin də ge niş mə lu mat ve rib. 
Pro fes sor Mu si na və baş müəl lim Yer de no-
va ilə Epi de miolo gi ya ka fed ra sı nın müəl-
lim lə ri ara sın da təh sil pro se si nin təs ki lin də 
in no va tiv tex no lo gi ya la rın tət bi qi və təd ris 
pro se si za ma nı qiy mət lən dir mə nin me yar-
la rı haq qın da qar şı lıq lı təc rü bə mü ba di lə si 
apa rı lıb. Proq ra mın so nun da qo naq müəl-
lim lə rə ser ti fi kat lar təq dim olu nub.

Yaz gəlib, qan təzyiqimiz “oynayır” – nə edək?

Türkiyəli mütəxəssis yeni ixtisasla 
bağlı fikir mübadiləsi aparıb

AstanaTibbUniversitetinin
müəllimlərindənmobillikproqramı

Azərbaycan 
Ağız və Üz-çənə 
Cərrahları Cəmiy-
yəti (AzOMFS) 
humanizm və 
həmkarlıq prinsip-
lərinə əsaslanaraq, 
Ukraynada müha-
ribənin ilk günlə-
rindən bu ölkədən 
olan həmkarları 
ilə əlaqə saxlayıb, 
onların ehtiyacları 
haqqında məlumat 
əldə edib. 

AzOMFS-in Birinci və İkinci Qa-
rabağ müharibələrində bu sahə-
də zəngin təcrübə qazanan fəal 
üzvlərinin bu təşəbbüsünə cavab 
olaraq, Ukrayna Kəllə-üz-çənə Cər-
rahları Cəmiyyətinin prezidenti, 
akademik Vladislav Malançuk ha-
zırkı mərhələdə üzün odlu silahla 
yaralanmaları və digər vasitələrlə 
zədələnmələrinin müalicəsində 
osteosintez əməliyyatlarının apa-
rılması üçün xüsusi alət və materi-
allara ehtiyac olduğunu qeyd edib.

AzOMFS qabaqcıl şirkətlərin is-
tehsal etdiyi alət, rekonstruktiv və 
mini-titan lövhələr, digər materi-
allar əldə edərək, ümumilikdə 7 
min manat dəyərində olan yardımı 
lazımi ünvana çatdırıb.

Azərbaycan Ağız və Üz-çənə 
Cərrahları Cəmiyyətinin sədri, pro-
fessor Çingiz Rəhimovun V.Malan-
çuka məktubunda Birinci Qarabağ 
müharibəsi zamanı ukraynalıların 
ölkəmizə dəstəyinin önəmi xüsusi 
vurğulanıb, bu dostluq nümunə-
sinin xalqımız tərəfindən yüksək 
qiymətləndirildiyi qeyd olunub. 
Məktubda, həmçinin AzOMFS-un 

ukraynalı həmkarlarına bundan 
sonra da yardım etmək üçün daim 
hazır olduğu vurğulanıb.

Ukrayna Kəllə-üz-çənə Cərrahları 
Cəmiyyətinin prezidenti V.Malan-
çukun professor Ç.Rəhimova ca-
vab məktubunda dünyanın aparıcı 
şirkətlərinin istehsalı olan alət və 
materiallara görə dərin minnət-
darlıq ifadə edilib. O, azərbaycanlı 
həmkarları tərəfindən göndərilmiş 
bu humanitar yardımın ukraynalı 
həkimlərin zərərçəkmişlərə ixti-
saslaşmış tibbi yardım göstərmək 
imkanlarını xeyli artırdığını xüsusi 
vurğulayıb. Məktubda bu yardımın 
Azərbaycanda və digər ölkələrdə 
keçirilmiş elmi forumlarda hər iki 
ölkənin həkimləri arasında qu-
rulmuş uzunmüddətli sıx işgüzar 
əlaqələrin, habelə üz-çənə cərrah-
larının beynəlxalq həmrəyliyinin 
göstəricisi olduğu qeyd edilib.

V.Malançukun məktubunda 
Azərbaycan Ağız və Üz-çənə Cər-
rahları Cəmiyyətinin göndərdiyi 
alət və materiallardan istifadə olun-
maqla aparılmış cərrahiyyə əməliy-
yatlarının fotoşəkilləri də yer alıb.

Ukraynalı həkimlərə 
yardım göndərilib

Qazaxıstan universitetinin nümayəndə heyəti ATU-da qonaq olub

Tədris Terapevtik Klinikanın şöbə müdiri “səssiz qatil”ə Tədris Terapevtik Klinikanın şöbə müdiri “səssiz qatil”ə 
qalib gəlməyin yollarını açıqlayırqalib gəlməyin yollarını açıqlayır

Yazın gəlişi, eləcə də iqlim dəyişik-
liyi ilə əlaqədar olaraq meteohəssas 
insanlarda, o cümlədən hipertoniyalı 
xəstələrdə problemlər baş qaldırır. Bu 
fəsildə özünü halsız hiss edən, iştahası 
kəsilən, qan təzyiqi gün ərzində bir 
neçə dəfə dəyişən insanlara tez-tez rast 
gəlmək olur. Bu cür halların insan orqa-
nizminə təsirləri və hansı profilaktik 
tədbirlər görülməsi ilə bağlı ATU-nun 
Tədris Terapevtik Klinikasının Nevro-
logiya şöbəsinin müdiri, Nevrologiya 
kafedrasının dosenti Aygün Musayeva-
nın fikirlərini öyrəndik. 
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İxtisası – istedadİxtisası – istedad
Azərbaycan Tibb Universitetində seçdikləri 

ixtisasa dərindən yiyələnən bir çox tələbələr həm 
də fərqli istedad sahibidirlər. Universitetimizdə 
gözəl səsi, rəssamlıq qabiliyyəti, əl işləri və digər 
bacarıqlara sahib olan tələbələr oxuyur. Onlardan 
biri ATU-nun I Müalicə-profilaktika fakültəsinin 
5-ci kurs tələbəsi Aliyə Şahbazovadır. Gözəl musiqi 
duyumuna malik olan Aliyə ölkəmizdə tələbələr 
arasında keçirilən yarışmalarda və festivallarda 
iştirak edib, yüksək nəticələr göstərib. Elə bu gün-
lərdə universitetimizin “Studentvision” layihəsinə 
ev sahibliyi etməsinə səbəb də onun ötən il bu 
yarışmada 1-ci yeri qazanması olub. 

Musiqiyə həvəsli 
olmasının səbəbi-
ni valideynlərində 
görür: “Musiqiyə 
uşaqlıqdan həvə-
sim var idi. Amma 
məndə bu sahəyə 
meyl yaranmasında 
valideynlərimin də 
rolu az olmayıb. On-
lar royalda gözəl ifa 
edirdilər. Anam Na-
ilə xanım həkim-gi-
nekoloq olmaqla 
yanaşı, xoş avazla 
gözəl mahnılar da oxuyur. Musiqiyə marağım da 
elə ən çox anamdan gəlir, məni mahnı oxumağa 
o həvəsləndirib.

Həmişə bayramlar ailəmizdə çox şən keçirib. Ro-
yalın sədası altında hamımız deyib-gülüb, mahnı 
oxuyub, şənlənmişik. Musiqini ruhumun qidası 
hesab edir, dinləmək və ifa etməkdən zövq alı-
ram. Bəlkə də sizə qəribə gələcək, daha çox retro 
mahnıları xoşlayıram. Sovet dövründə bəstələn-
miş mahnıları, milli musiqilərimizi, muğamlarımızı 
dinləyir və ifa edirəm”.

SSRİ Xalq artisti Alla Puqaçovanı çox sevdiyini 
və onun ifa etdiyi mahnıları daha çox dinlədiyini 
deyən A.Şahbazova orta təhsilini paytaxtın 169 
saylı məktəbində alıb. Orta məktəbdə oxuduğu 
dövrdə də keçirilən tədbirlərdə fəal iştirak edib, 
mahnılar oxuyub, tamaşalarda rollar ifa edib. 
Aliyənin bu bacarığı həmişə bəyənilib.

Universitetdə təhsil aldığı dövrdə isə bir çox mu-
siqi yarışmalarında iştirak edib. Onlardan ən çox 
yaddaqalanı “Tələbə baharı” yaradıcılıq festivalı 
və “Studentvision” yarışması olub: “Tələbə baharı” 
yaradıcılıq festivalı keçiriləndə, bu yarışmada işti-
rak etməyimi məsləhət gördülər. Həmin festivalın 
formatına uyğun olaraq, hansısa şair və yazıçının 
yaradıcılığı ilə bağlı film çəkilir. Ötən il dahi şairi-
miz “Nizami Gəncəvi ili” olduğundan film onun 
yaradıcılığına həsr olunmuşdu. Nicat Kazımovun 
rejissorluğu ilə şairin “Xəmsə”sinin əsasında film 
çəkilmişdi. Mən Şirin rolunu oynadım və Nizami 
Gəncəvinin ingilis dilinə tərcümə olunmuş bir 
qəzəlini ifa etdim. Münsiflər heyətində Cavan Zey-
nallı, Xəyal Rza, Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova 
bacıları təmsil olunmuşdu. Münsiflər ifamı yüksək 
qiymətləndirdi. Estrada janrı üzrə 3-cü yerə layiq 
görüldüm”.

Bu uğurdan həvəslənən A.Şahbazova ötən il 
“Studentvision” yarışmasında da özünü sınamaq 
qərarına gəlib. Və gözləmədiyi nəticə ilə üzlə-
şib, festivalın qalibi olub: “Heç gözləmirdim, inan-
mırdım ki, bu yarışmada yer tutam. Yarışmaya bir 
həvəskar kimi qatılmışdım. Sonda biləndə ki qalib 
oldum, çox sevindim. Buna görə bu il “Student-
vision” yarışmasına universitetimiz ev sahibliyi 
etdi. Gələn il layihədə münsif kimi iştirak etmək 
üçün dəvət almışam. Amma dərslərə görə iştirak 
edib-etməyəcəyim sual altındadır. Aldığım dəvət, 
göstərilən diqqət məni çox duyğulandırır. Onu da 
deyim ki, musiqi ilə peşəkarcasına məşğul olmaq 
niyyətim yoxdur. Əsas arzum həkim olmaq, insan-
ların sağlamlığının keşiyində dayanmaqdır”.

Qeyd edək ki, A.Şahbazova kimi istedadlı tələ-
bələrimiz kifayət qədərdir. Növbəti saylarımızda 
onları sizinlə yaxından tanış etməyə çalışacağıq.

Qabil ABDULLAYEV

Oxuyan həkim
Aliyə Şahbazova: “Heç gözləmirdim ki, 
ifam birinci yerə layiq görülər”

Farmakoqnoziyakafedrasınınprofessor
vəmüəllimheyətiiləilktanışlığımikinci
elmirəhbərimdr.QaytanHerbettevə
dr.E.Qarayevvasitəsiləbaştutdu”.
Əməkdaşımızqeydedibki,ilk3ayda

universitetdəolanmayeNüvə-Maqnit
Rezonansı(NMR)spektroskopiyasında,

YüksəkEffektivMayeXromatoqrafiya-
sında(YEMX),KütləSpektroskopiya-
sında(KS) istifadəediləncihazlarda
sərbəstişləməküçündr.E.Qarayevvə
dr.Q.Herbettetərəfindəntəlimkeçirildi.
Nəticədənövbətiaylarda600mHz-lik
NMRaparatıvasitəsiləsərbəstanaliz
aparabilib:“Farmakoqnoziyakafedra-
sındaAzərbaycandanapardığımT.mi-
nusbitkisininAltıağacvəQusarrayonu
ərazilərindəntoplanılmışkökvəyerüstü
hissələrininalkaloidtərkibiekstraksiya
edildi.Altıağacdantoplanılmışbitkinin
yeraltıhissəsindən8alkaloidvəQu-
sardanyığılmışbitkininyeraltıhissə-
sindəndəfərqli8alkaloidfərdişəkildə
ayrıldı,onlarınkimyəviquruluşlarıNMR
vasitəsiləanalizolundu.İlkinnəticələrə
əsasən,Altıağacdanalınanalkaloidlər-
dənbirininyenimaddəolmasıhaqqın-
dafikiryürütməkolar.Hal-hazırdaalın-
mış16maddəninkimyəviquruluşlarının
1H,13Cvə2DNMRüsullarıiləmüəy-
yənedilməsiprosesidavamedir”.

Ümumi və toksikoloji kimya ka-
fedrasının baş laborantı İlkin Nəsirli 
Fransanın Eks-Marsel Universitetinə 
ezamiyyətdən qayıdıb. Altı ay da-
vam edən proqram zamanı əmək-
daşımız Fransada elmi tədqiqat işini 
aparıb.   
İ.Nəsirlibildiribki,səfərdəməqsəd“Azər-

baycandayayılankiçikqaraqaytaran(Tha-
lictrumminusL.)bitkisialkaloidlərininkim-
yəvi-toksikoloji tədqiqi”adlıelmi işininbir
hissəsinihəyatakeçirməkolub:“Ezamiyyə-
ninilk3ayıFransasəfirliyinintəqaüdproq-
ramıçərçivəsindəhəyatakeçirildi.Busəfər
AralıqdəniziBiomüxtəliflik,DənizvəKonti-
nentalEkologiyaİnstitutununvəEks-Marsel
UniversitetininQəbulLaboratoriyasınınrəh-
bəriprofessorKaterinFernandezindəvətiilə
baştutmuşdu.Universitetdəhəminlabora-
toriyanınüzvüdr.ElnurQarayevmənimdis-
sertasiyamüzrəməsulşəxstəyinedilmişdi.
MarselKimyaElmləriFederasiyasınadaxil
olanEks-Marsel Universitetinin Kimyəvi
AnalizlərMərkəzinin–“Spektropol”unvə

Əməkdaşımız Fransanın Eks-Marsel Universitetində tədqiqat aparıb

ATU-nun Elmi-Tədqiqat İmmunologiya
laboratoriyasınınmüdiri,professorGülnarə
Nəsrullayeva“AzərbaycandaBirinciliİmmun
Çatışmazlıqlarınaşkarlanmasıvəmüalicəsi”
mövzusundaməruzəiləçıxışedib.O,tibbin
azöyrənilmişsahəsiolanBirincili İmmun
Çatışmazlığının(BİÇ)aktuallığından,prob-
lemlərindəndanışıb.ProfessorG.Nəsrulla-
yevaqeydedibki,buproblemson50ilər-
zindədünyanınbirçoxölkəsindəxüsusitibb
mərkəzlərindəöyrənilirvə2013-cüildəATU-
nunnəzdindədəbeləbirmərkəzyaradılıb:
“Azərbaycanüçünbuproblemvacibsayılır.
Əhaliarasındaqohumevliliklərinətez-tez
rastgəlinməsigenetikəsasıolanBİÇ-lərin
meydanaçıxmasınasəbəbolur”.
2006-2022-ci illərdəAzərbaycanda139

BİÇxəstəsininaşkarlandığınıdeyənprofes-
sor,həmçininbizimpopulyasiyadaqeydəalı-
nanBİÇ-inmüxtəlifklinikvariantlarıhaqqın-
dastatistikməlumatverib.O,ölkəmizdəən
çoxrastgəlinənvariantınÜmumiVariabel

İmmunÇatışmazlıq(CVİD)vəAtaksiya-te-
leangiektaziya(Lui-Barsindromu)olduğunu
bildirib.Qeydəalınan139xəstənin53-də
genişgenetikpanelüzrə(407gen)analizlər
aparıldığınıvəBİÇ-indiaqnozunundəqiqləş-
dirildiyini söyləyib.Məruzəsinin sonunda
professorBİÇ-intipindənvəağırlıqdərəcə-
sindənasılıolaraqmüalicətaktikasınınfərdi
seçilməsihaqqındadaməlumatverib.
Bundan sonra Elmi-Tədqiqat İmmuno-

logiyalaboratoriyasınınbaşlaborantı,t.ü.f.d
VəfaMəmmədova“Birincili İmmunÇatış-
mazlığınınirsiötürülməsininxüsusiyyətləri”
adlımaraqlıbirmövzunutəqdimedib.O,BİÇ
xəstələriniaşkaraçıxarmaqüçüntətbiqolu-
nanxüsusidiaqnostikalqoritmdənistifadə
etməkləxəstəliyiaraşdırdığınıbildirib.Onun

sözlərinəgörə,Azərbaycan
populyasiyadaənçoxailə-
vixarakterdaşıyanLui-Bar
sindromluxəstələrinailələ-
rindəadətən2vəhətta3
uşaqbusindromdanəziy-
yətçəkir.Autosom-ressesiv
ötürülməformasınaməxsus
olan bu xəstəliyin qohum
evliliklərizamanıdahaçox
üzəçıxdığınıbildirənmə-
ruzəçiçıxışınınsonundabu
sindromdanəziyyətçəkən
birailədən2xəstəqardaşı

iştirakçılaratəqdimedib.Eynizamandabu
xəstələrin5illikmonitorinqiəsasındaonların
klinik,laboratorvəimmunolojigöstəricilərini
nümayişetdirib.
Növbətiməruzəçi, “Geoden-Rixter” fir-

masınınnümayəndəsiRənaMəmmədova
“Qroprinosin:viral infeksiyalaraqarşımü-
barizədəəsasoyunçu”mövzusundaçıxış
edərək,bupreparatınvirus infeksiyalarına
qarşımübarizədəəsasüstünlüklərindənda-
nışıb.FirmanümayəndəsiBİÇ-lixəstəuşaq-
laravirusinfeksiyasınınprofilaktikasıüçün
dərmanpreparatlarınıntəmənnasızverilmə-
sinintəşkilinivədedib.
Seminarınsonundahəkimlərivərezident-

lərimaraqlandıranməsələlərəgenişizahat
verilib,aktivdiskussiyaaparılıb.

KonfansıaçanStomatologiyafakültə-
sinindekanı,dosentSəidƏhmədov
bildiribki,TECtələbələrinfəaliyyətinə
rəhbərlikedənprofessor,müəllimvə
elmiişçiləricəmləşdirənictimaitəşki-
latdır.
TEC-inyarandığıvaxtdanindiyədək

istedadlıgənclərədəstəkverdiyiniqeyd
edəndekanvurğulayıbki,butəşkilatın
əsasistiqamətiyaradıcıtələbələrinba-
carıqlarınınüzəçıxarılmasınavəeləcə
dəonlarınapardıqlarıelmi-tədqiqatiş-
lərinəyönəlib.
Bundansonra fakültəTələbəElmi

Cəmiyyətinin elmi rəhbəri, dosent
RənaHüseynovabildiribki,konfran-
saAzərbaycan,rusvəingilisdillərində

çıxışetməküçün15nəfər tədqiqatçı
tələbəninelmiməruzəsidaxilolub.
Çıxışedəntələbələrağızvəüzçənə

cərrahiyyəsi,ortopedikstomatologiya,
uşaqstomatologiyasıvəterapevtiksto-
matologiyafənlərindənbəhsedənmə-
ruzələrtəqdimediblər.Məruzələrində
stomatologiyaelmininmüxtəlifsahələ-

riniəhatəedən tələbələrdənSevinc
HacıyevavəNeorMisadneHamced
I,EminQaralı vəAshkanBehtar II,
RamiləMuradovavəSüsənYaqubova
isəIIIyerləritutaraqdiplomlatəltifolu-
nublar.Qalaniştirakçılaraisəmünsif-
lərheyətitərəfindənxüsusisertifikatlar
verilib.

Tədris Terapevtik Klinikada “22-29 ap-
rel Dünya Birincili İmmun Çatışmazlığı 
həftəsi” çərçivəsində seminar keçirilib. 
Tədbiri giriş sözü ilə açan tibb elmləri 
doktoru Gündüz Əhmədov seminarın 
gündəliyini diqqətə çatdırıb.

Stomatologiya fakültəsinin el-
mi-tədqiqat və yaradıcılıq fəaliy-
yət ilə məşğul olan  tələbələrinin 
49-cu Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 
(TEC) növbəti konfransı keçirilib.  

Birincili İmmun Çatışmazlığı həftəsi Birincili İmmun Çatışmazlığı həftəsi 
çərçivəsində seminar təşkil olunubçərçivəsində seminar təşkil olunub

Stomatologiya fakültəsi TEC-in konfransı keçirilib
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Azərbaycan Tibb Universitetinin kollektivi 
“Təbib” qəzetinin əməkdaşı Qabil Abdulla-
yevə anası

Bilqeyis xanımın
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir. 

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili, 
Qidalanma və tibbi ekologiya  kafedralarının 
əməkdaşları İctimai sağlamlıq və səhiyyənin 
təşkili kafedrasının assistenti Rafail Musa-
yevə oğlu  

Əli Musayevin  
vaxtsız vəfatından kədər ləndiklərini bildi-

rirlər və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili, 
Qidalanma və tibbi ekologiya  kafedra-
larının əməkdaşları İctimai sağlamlıq və 
səhiyyənin təşkili kafedrasının dosenti 
Rafiq Liftiyevə oğlu  

Tərlan Liftiyevin  
vaxtsız vəfatından kədər ləndiklərini bil-

dirirlər və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Kafedranın professoru: 
- Ümumi və toksikoloji kimya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
Kafedraların dosentləri: 
- I Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer
- II Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer 
- Nevrologiya kafedrası  - 2 yer (0,75 vahid)
- Epidemiologiya kafedrası - 1 yer 
- Epidemiologiya kafedrası - 2 yer (0,75 vahid)
- Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası - 1 yer
- II Daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,75 vahid)
- Ortopedik stomatologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Oftalmologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrası - 1 yer
- Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası - 1 yer
- Psixiatriya  kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Farmakologiya  kafedrası - 1 yer
- Yoluxucu xəstəliklər kafedrası - 1 yer
- Tibbi və bioloji fizika kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
Kafedraların assistentləri: 
- Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası  - 1 yer 
- Uşaq stomatologiyası kafedrası  - 1 yer 
- II Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrası - 1 yer 
- Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası - 1 yer
- Əczaçılıq kimyası kafedrası - 1 yer 
- Travmatologiya və ortopediya kafedrası - 2 yer
- Ortopedik stomatologiya kafedrası  - 2 yer 
- Onkologiya kafedrası  - 2 yer (0,5 vahid)
- I Daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- III Daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,75 vahid)
- Bioloji kimya kafedrası  - 1 yer
- Uşaq cərrahlığı kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
Kafedraların baş müəllimləri:  
- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin 
  təşkili kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası - 2 yer
  

Elmi Tədqiqat Mərkəzi:  
- Eksperimental cərrahiyyə şöbəsi (baş elmi işçi) - 1 yer
 Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim 

olunma müddəti elan qəzetdə dərc olunduğu gündən 
30 gün keçənədəkdir. 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 kafedra-

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

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

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

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

7. Açıq mühazirənin və ya açıq təcrübi dərsin videoçəkilişinin 
diski.

8. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.
9. Müvafiq elmi dərəcə diplomu və elmi ad attestatının surəti.
Qeyd: ATU-nun əməkdaşı olmayan mütə xəssislər siyahıdakı 

3-cü, 5-ci və 7-ci bənddəki sənədlərin əvəzinə, sonuncu iş yerindən 
verilən xasiyyətnamə, işlədiyi klinikadan həkimlik fəaliyyəti barə-
də arayış və əmək kitabçasından çıxarışı təqdim etməlidir.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

KAFEDRALAR ÜZRƏ AŞAĞIDAKI 
YERLƏRİ TUTMAQ ÜÇÜN

MÜSA BİQƏ ELAN EDİR:

Məmmədova Ebru Fikrət qızı (qrup 360A); Hüseynzadə Şəhribanu Elman 
qızı (qrup 360A); Bədəlzadə Nərmin Yaşasif qızı (qrup 419A1b); Mustafa 
Luhaib İbrahim oğlu (qrup 817İ2); Zülfüqarov Orxan Əzim oğlu (qrup 162B); 
Salimiiradmousa Mahdi (qrup 419İ2b); Gilak Ahmadreza Birhan oğlu (qrup 
418A4a); Talıbova Nərgiz Vidadi qızı (qrup 360A); Hüseynov Səməd Asim 
oğlu (qrup 121A5a); Abbasov Rafiq Mübariz oğlu (qrup 121A7a); Mustafabəyli 
Ceyhun Aydın oğlu (qrup 373A); İsmayıllı Elgiz Kamil oğlu (qrup 373A);  
Mohammad Penhani Alı oğlunun (qrup 418A3a); Moamin Mohammed Abbas 
(qrup 518A2a); Həsrətov Kənan Fəxrəddin oğlu (qrup 619A2b); Gizəm Dəmir 
Çətin qızı (qrup 418A2a); Rəhimli Hənnan Vidadi oğlunun (qrup 372A) tələbə 
bileti, Qasımova (Musayeva) Kəmalə Nəsrəddin qızının YAP-a üzvlük vəsiqəsi 
itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 Allah rəh mət elə sin!

SuallarımızıAzərbaycanTibb
UniversitetininAğızvəüz-çənəcər-
rahiyyəsikafedrasınındosentiFər-
manHəsənovaünvanladıq.Onun
bildirdiyinəgörə,10ilöncəuniversi-
tetimizintədrisproqramındadental
implantologiyailəbağlıheçbirmöv-
zuyarastgəlməkmümkündeyildi:
“Ammatəxminən7-8ilöncəproqra-
mabumövzudabir-ikidərssalındı.
Sonratələbələrinistəyivətələbata
uyğunolaraqproqramaxeylimövzu
əlavəolundu.Doğrudur,busahə-
dənəzəriyyənitələbələrənəqədər
yüksəksəviyyədəöyrədirsən-öyrət,
praktikməşğələlərinkeçirilməsidə
vacibdir.Çünkipraktikməşğələlərin

keçirilməsitələbələrdəgözvəəldə
vərdişinyaranmasınasəbəbolur”.
F.Həsənov tələbələrə mulyaj

çənələrüzərindəimplantqoymağı
öyrətməküçün“İmplantdent”şirkəti
iləəlaqəsaxladıqlarınıbildirdi:“Biz
şirkətinrəhbəriCabbarHəsənova
müraciətetdik.O,bizi təmənna-
sızolaraqrəhbərliketdiyişirkətin
“Kaspident” firmasının ölkəmizə
gətirdiyimulyajçənələr,sterilimp-
lantlar,cərrahidəstlərlətəminetdi.
Eynizamanda,kurstəşkiletməklə
tələbələrəqablaşdırılmışsterilimp-
lantlaratoxunmadanqabdannecə
götürməyigöstərdilər.“Kaspident”
firmasınınrəhbərləriHüseynqulu
Həsənova,ArazQibləliyevətəşək-
küredirəmki,xüsusibormaşın-
larını,çənələrdəfrezləməişlərini
aparmaqüçünavadanlıqlarıbelə
özləriiləgətirmişdilər.Stomatologi-
yafakültəsinin5-cikurstələbələ-
rinəhəmdəavadanlıqlarınişləmə
prinsipiöyrədildi.Vəyaxşıolduki,
birqrupüçünnəzərdətutulankurs
digərqrupdakıtələbələrindəma-
rağınasəbəboldu.Nəticədə,onlar
dabundanyararlanabildilər.Hətta
əcnəbitələbələrdəkursaqatıldılar”.
F.Həsənov bu kursdan sonra

tələbələrdəTələbəElmiCəmiyyə-
tindəimplantologiyamövzusunda
elmiişləçıxışetməkhəvəsiyaran-
dığınıbildirdi.Beləki,buyaxınlarda
keçirilənTEC-inkonfransındaçıxış
edən6nəfərdən5-i“Dentalimplan-
tologiya”mövzusunamüraciətedib.
OnlardanStomatologiyafakültəsinin
5-cikurstələbəsiEminQaralı2-ci
yertutub.
Sözügedən kurs barədə söh-

bətləşdiyimizE.Qaralıbuişitəşkil
etdiyinəgörəF.Həsənovatəşək-
kürünübildirdi:“İstərnəzəri,istərsə
dəpraktikbaxımdanimplantologiya
iləbağlıgenişməlumatəldəetdik.
Kursdaprotokolqaydasınauyğun

necə implant qoymağı, implant
qoyulanzamannələrədiqqətye-
tirməyin vacibliyini öyrəndik.Bu
kursşəxsənməndəhəvəsyaratdı.
“Dentalimplantasiyazamanıburaxı-
lansəhvlər”mövzusundaelmiişim
StomatologiyafakültəsiTEC-inkon-
fransında2-ciyerəlayiqgörüldü”.
TələbələrdənNərminMəmmədli

dətəşkilolunmuşkursdanrazılıq
etdi:“İmplantlabağlıkursdaməzun
olmadan,sırftələbəkimiiştiraket-
məkmənimüçünfərqlihisslərya-
ratdı.Buradamulyajçənəüzərində
implantınnecəyerləşdirilməsini,
modelüzərindəhazırlanmaardı-
cıllığınıfərdiolaraqöyrənəbildik”.

Dental implantologiya üzrə praktik kurs 
tələbələrin böyük marağına səbəb olub

Müasir dövrdə stomatologi-
yanı dental implantologiya-
sız təsəvvür etmək mümkün 
deyil. Artıq implantlardan 
ölkəmizdə də geniş istifadə 
olunur və dünyada bu sahə-
də əldə olunan nailiyyətlər 
uğurla tətbiq edilir. Bəs bu 
istiqamət tələbələrimizə han-
sı səviyyədə tədris olunur? 
Onlar təcrübi vərdişlərə hansı 
şəkildə yiyələnirlər?

Bioloji kimya kafedrasında 
kofenin qandakı hormonlara təsirini 
öyrənmək üçün təcrübə aparılıb. 
Bu barədə məlumatı adıçəkilən 
kafedranın müdiri, professor 
Gülnarə Əzizova verib.      

Obildiribki,Azərbaycandaəhalinin
böyükəksəriyyətikofedəngenişşəkil-
də istifadəedir:“İstədikki,bizimpo-
pulyasiyadakofeiçənşəxslərəbunun
təsirləriniöyrənək.Onagörə14tələ-
bəüzərindətəcrübəaparmağaqərar

verdik.Kofenintələbələrdəkortizolvə
testosteronhormonlarınatəsirinimüəy-
yənləşdirdik.Aydınməsələdirki,zehni
vəfiziki işləməşğulolanlardakortizol
fərqlidərəcədədəyişir.Elmiədəbiy-
yatlardagöstərilirki,zehniişləməşğul
olanlardakortizolun-stresshormonu-
nunqalxmasıazhissolunur”.
ProfessorG.Əzizovaaparılantəcrü-

bəninnəticələrindəndəsöhbətaçıb.
Bildiribki, ilkinanalizləmüqayisədə
kortizolvətestosteronunmiqdarında
cüziartımqeydəalınıb:“BuaydaXəzər
Universitetində “Çay, kofe və kakao
Asiyaölkələrində”adlı IIbeynəlxalq
konfranskeçiriləcək.Əczaçılıqfakültə-
sinin3-cükurstələbəsiƏliZərbalıye-
vinhəminkonfransdaçıxışınəzərdə
tutulur.Aparılantəcrübəiləbağlımə-
lumatlaronunçıxışındadaözəksini
tapacaq”.

Bioloji kimya kafedrasında tələbələr üzərində təcrübə aparılıb

Universitetimizin Tələbə 
Həmkarlar İttifaqı Komitə-
sinin nəzdində yeni yaradıl-
mış “Hilal” yardım cəmiyyəti 
aprelin 22-də ilk layihəsini 
həyata keçirib.
THİKsədri,pediatrQoşqar

İsmayılovrezidentlərimizBa-
harBabayeva,NigarPaşaye-
va,SaraƏhmədovavəNübar
MəmmədovailəbirlikdəBinə-
dəyerləşən“Ümidyeri”uşaq
sığınacağınabaşçəkib,orada-
kıazyaşlılarımüayinəediblər.

Sonra yardım cəmiyyə-
tinin üzvləri uşaqlarla əy-
ləncəlivaxtkeçirib,onlara
müxtəlifhədiyyələr təqdim
ediblər.LamiyəSəhratza-
dəninrəhbərliyiiləkeçirilən
layihəBaverKılıçvəElbəy
Cabbarlınınyardımıiləbaş
tutub. “Hilal”cəmiyyətibu
layihəyəqatılan,uşaqların
müayinəsindəaktiv iştirak
edənhəkimlərimizə,ocüm-
lədənreabilitoloqEminƏli-
yevətəşəkkürünübildirib.

Kimsəsiz uşaqlarla bağlı xeyirxah addım

BaşredaktorBaşredaktor MüəlliflərləredaksiyanınmövqeyiMüəlliflərləredaksiyanınmövqeyi
üst-üstədüşməyəbilər.üst-üstədüşməyəbilər.

ƏlyazmalargeriqaytarılmırƏlyazmalargeriqaytarılmır

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

“AzərbaycanNəşriyyatı”MMC-də“AzərbaycanNəşriyyatı”MMC-də
çapolunurvəuniversitetdaxilindəçapolunurvəuniversitetdaxilində

yayılıryayılır
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