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Rektor, professor Gəray Gə
raybəyliqonaqlarlagörüşzamanı
AzərbaycanTürkiyəqardaşlıqmü
nasibətləri, ikitərəfliəlaqələrinhər
sahədəgüclənməsivəinkişafıhaq
qındafikirlərinibölüşüb.O,pande
miyadövründə,sonradanisəVətən
müharibəsizamanıTürkiyəningüclü
dəstəyininbütünxalqımıztərəfindən
yüksəkqiymətləndirildiyinivurğula
yıb.Rektorqeydedibki,Azərbay
canTibbUniversitetininTürkiyənin
aparıcıuniversitetləri,ocümlədən
İstanbulUniversitetiCərrahpaşailə
əməkdaşlığadairsazişlərivar:“Bu

cürmemorandumlarçərçivəsində
qarşılıqlı fəaliyyətimizinolmasıçox
sevindiricidir.Bugünlərdəpaytax
tımızdaTürkiyə iləqardaşlıqmü
nasibətlərimizinnövbətinümayişini
görməkmümkündür.Beləki,məşhur
“Texnofest”festivalınınBakıdakeçi
rilməsiiləəlaqədarçoxluqonaqları

mızvar.Budaqarşılıqlıəlaqələrin
hərsahədəyüksəksəviyyədəoldu
ğunungöstəricisidir”.
ProfessorGərayGəraybəyliqo

naqlara2022ci ilin“Şuşa ili”elan
edilməsi,bununlaəlaqədarölkədə
vəATUdakeçiriləngenişmiqyaslı
tədbirlərbarədədəməlumatverib.

İstanbulUniversitetiCərrahpa
şanınrektoru,professorNuriAydın
bu günlərdə Bakıda olmasından
məmnunluğunubildirərək,qarşılıqlı
münasibətlərinyüksələnxətlə inki
şafındandanışıb.Rektor,həmçinin
ATUiləəməkdaşlıqmemorandumu
çərçivəsindəgörülən işlərbarədə

qeydlərinibildirib.Tələbə,rezident
vəhəkimmübadiləsinidahadage
nişləndirməyəehtiyacolduğunude
yənN.Aydınöztəcrübələrinibölüş
məyəhərzamanhazırolduqlarını
vurğulayıb.
Sondagörüşiştirakçılarıxatirəhə

diyyələrivəplaketlərtəqdimediblər.
GörüşdəATUnunTərbiyə işləri

üzrəprorektoru,dosentZülfüqarMu
sabəyov,Elmi işlərüzrəprorektor,
dosentRaufBəylərov,Beynəlxalq
əlaqələrşöbəsininmüdiri,dosent
MüşfiqOrucov,mətbuatxidmətinin
rəhbəriGünelAslanova,Cərrahpaşa
universitetininrektorköməkçisi,pro
fessorMehmetBilgin,başkatib,pro
fessorErdoğanKöseiştirakediblər.
GörüşdənsonraqonaqlarATU

dakeçirilənŞuşailinəhəsredilmiş
ədəbibədii tədbirdəiştirakediblər,
tələbələrdənibarətmusiqiqrupları
nınçıxışlarınıdinləyiblər.

ATUnunrektoru,professorGəray
Gəraybəyliaçılışnitqiiləçıxışedərək,
“Şuşaili”çərçivəsindəkeçirilənnövbə
titədbirdəprofessormüəllimheyətini,
tələbələrivəqonaqlarısalamlamaqdan
qürurduyduğunudeyib.Koronavirus
pandemiyasınagörəson2ildəbütün
canlıtədbirlərinməhdudlaşdırıldığını
söyləyənrektor,məhz“Şuşaili”ndəbu
əlamətdarhadisəninsevincinibölüşmək
üçüngörüşdüklərinibildirib:“Əlbəttə,bu
sevincibizəcənabAliBaşKomandan
İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləAzərbaycan
Ordusu44günlükVətənmüharibəsin
dəqazandığırəşadətliqələbəiləbəxş

edib.8noyabr2020ciilŞuşanınazad
olunduğutarixxalqımızınqəhrəmanlıq
ruhununtəntənəsinəçevrilərəkəbədi
ZəfərGünümüzoldu”.
PrezidentİlhamƏliyevinyanvarayının

5də2022ciilin“Şuşaili”elanedilməsi
haqqındaSərəncamimzaladığınıxatır
ladanrektor,hazırdaŞuşadaintensiv
quruculuqişlərininaparıldığını,şəhərdə
mədənivətarixiəhəmiyyətkəsbedən
ardıcıltədbirlərinkeçirildiyini,buqəbil
dənCıdırdüzündəXarıbülbülfestivalı
nınbaştutduğunu,Bülbülünevmuze
yininvəÜzeyirHacıbəylininheykəlinin
açılışlarınınolduğunu,VaqifPoeziya
Günləriənənəsininbərpaedildiyinivur
ğulayıb.
O,Qarabağzəfərimizinitkisizbaşa

gəlmədiyini,düşmənləsavaşmeyda
nındaminlərləAzərbaycangəncinin
canını,sağlamlığınıqurbanverməliol
duğunutəəssüfləyadasalıb:“Bumü
qəddəsyoldacanındankeçənşəhidlə
rimizheçzamanunudulmayacaq!Şuşa

fatehləri,qazilərimiz,şəhidlərimizhər
zamanqəlbimizdəolacaqlar.Qarabağ
uğrundavuruşmuşqazilərimizəuzun
ömürdiləyir,şəhidolmuşVətənoğul
larımızınruhuqarşısındabaşəyirik!”
Bundansonraşəhidlərimizinxatirəsi

1dəqiqəliksükutlayadolunubvəədəbi
bədiigecəŞuşahaqqındavideoçarxın
nümayişiilədavamedib.
ATUnun“Şəfa”xalqçalğıalətlərivə

“Çinar”rəqsansamllarınınifasındakö
nüloxşayanmusiqivərəqsnömrələri
tədbiriştirakçılarınaxoşovqatyaşadıb.
Azərbaycanınqədimxalqrəqslərindən
biriolan“Uzundərə”rəqsi,tələbələrdən
NərminCamal,NihadSalahlı,RafiqAs
lanov,ÜlkərGülmalıyeva,ƏzizƏhməd
li,ZərifəMehrəliyeva,NicatƏhmədov,
MəryəmNayıbova,Nigar İbrahimli,
ŞəmsiAxundov,FərhanNamazov,Ta
riyelƏlibəyli,Məhəmmədİbrahimov,
LaçınMehdipur,MinayəYusifovavə
SonaƏkbərlininifalarıtamaşaçılartə
rəfindənalqışlarlaqarşılanıb.

RuhuSuşadadolaşansonuncuXan
qızıXurşidbanuNatəvanının“Olaydım”
şeiriisəStomatologiyafakültəsininIV
kurstələbəsiMəhəmmədƏrdəbillinin
qiraətindəsəslənib.
Tədbirdəözbaxışı,gülüşü,“Vətən

yaxşıdır”mahnısıilədillərəzbəriolan,
qısaömrübirdastanaçevrilənXudayar
Yusifzadədəehtiramlaxatırlanıbvəxalq
arasında“Xudayartəsnifi”adlandırılan
bumahnınıHərbitibbfakültəsininVkurs
tələbəsiNicatNəsiblininhərbigeyimdə
oxumasızaldaböyükcoşquyaradıb.
TədbirinaparıcısıƏliƏliyev“Şəfa”

xalqçalğıalətləriansamblınınhazırki
əsasheyətinintəhsilibaşavurmaqla
əlaqədarsonkonsertiniverdiyini,es
tafetitələbədostlarınaötürdüklərini,

səhnədəngözəltəəssüratlarlaayrıl
dıqlarınıdeyib.
ƏdəbibədiigecəAzərbaycanTibb

Universitetininhimnininsədalarıaltında
başaçatıb.
TədbirdəNəsimirayonİcraHakimiy

yətininbaşçısıAsifƏsgərov,rayonYAP
sədriAzərSüleymanov,MilliMəclisin
Səhiyyəkomitəsininsədri,ATUnun
Onkologiya Klinikasının direktoru,
akademikƏhlimanƏmiraslanov,millət
vəkiliİlhamMəmmədov,DövlətHəkim
ləriTəkmilləşdirməİnstitutununrektoru
NazimQasımov,İstanbulUniversiteti
Cərrahpaşanınrektoru,professorAydın
Nurivədigərqurumlarınnümayəndələri
iştirakediblər.

Arif MƏMMƏDLİ

Əv vəl cə təd bir iş ti rak çı la rı uni ver si te-
ti mi zin şə hid lə ri nin xa ti rə si nə ucal dıl-
mış abi də ni və ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin büs tü nü zi ya rət edib lər.
Azər bay ca nın Döv lət Him ni səs lən di ril-
dik dən son ra konf rans işi nə baş la yıb.

Açı lış nit qi ilə çı xış edən ATU-nun 
rek to ru, pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li 
qeyd edib ki, xal qı mız otuz ilə ya xın 
müd dət də iş ğal al tın da olan Şu şa nın 
həs rə ti ilə ya şa sa da, 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si Azər bay ca nın şan lı Qə lə bə-
si ilə nə ti cə lən di və ta ri xi əda lət bər pa 
olun du: “Mü zəf fər Ali Baş Ko man dan, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
şan lı or du mu zun qəh rə man lı ğı sa yə sin-
də tor paq la rı mız iş ğal dan azad edil di. 
Heç bir azər bay can lı nın yad da şın dan 
si lin mə yə cək ta ri xi ha di sə ni ya şa dıq. 
Qa ra ba ğın ta cı olan Şu şa nın azad edil-
mə si ta ri xi Qə lə bə mi zin zir və si, il lə rin 
həs rə ti nin so na yet mə si idi. Bu gün 
döv lət baş çı mız cə nab İl ham Əli yev 
öl kə mi zin hə ya tı ilə bağ lı ən va cib, əla-
mət dar gün lə ri,  önəm li ta rix lə ri məhz 
Şu şa da qeyd edir. Ar tıq Şu şa da ol maq 
hər kə sin ən şi rin ar zu su na çev ri lib”.

Sö zü nə da vam edən rek tor bil di rib ki, 

Pre zi dent İl ham Əli yev Şu şa nın xal qı mız 
üçün ta ri xi əhə miy yə ti ni, yük sək mə də-
ni-mə nə vi də yə ri ni nə zə rə ala raq 2022-
ci ilin “Şu şa İli” elan edil mə si haq qın da 
Sə rən cam im za la yıb: “Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı, dil bər gu şə miz 
Şu şa da bər pa iş lə ri uğur la da vam et di ri-
lir. Şu şa şə hə ri nin bir sı ra ta ri xi bi na la rı, 
ya şa yış mə həl lə lə ri, abi də lə ri res tav-
ra si ya olu nub. 2022-ci il də həm də Şu-
şa nın 270 il li yi qeyd olu na caq. İna nı rıq 
ki, “Şu şa İli” elan edil mə si bu doğ ma 
şə hə ri mi zin da ha da çi çək lən mə si nə, 
ta ma mi lə bər pa olun ma sı na, əv vəl ki 

gö zəl li yi nin, öz qə dim möh tə şəm li-
yi nin ge ri qay ta rıl ma sı na və ye ni dən 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı na 
çev ril mə si nə tə kan ve rə cək”.

Bun dan son ra Şu şa nın ta ri xin dən 
bəhs edən sə nəd li vi deoçarx nü ma yiş 
olu nub. Bu ra da Qa ra ba ğın ta cı olan 
Şu şa şə hə ri xal qı mız üçün mü qəd dəs 
və əziz mə kan ki mi təq dim edi lir, Şu şa 
sev gi si nin hər bir azər bay can lı nın mə-
nə vi var lı ğı nın ay rıl maz par ça sı ol du ğu 
vur ğu la nır. Bil di ri lir ki, tə mə li 1752-ci 
il də Qa ra bağ xa nı Pə na hə li xan tə rə-
fin dən qo yu lan və bu il 270 il li yi qeyd 

olu nan Şu şa şə hə ri zən gin ta ri xi in ki şaf 
yo lu ke çib, Azər bay ca nın və bü tün 
Cə nu bi Qaf qa zın mə də ni, ic ti mai-si ya si 
hə ya tın da müs təs na rol oy na yıb. Vi-
deoçarx da bən zər siz ta ri xi gör kə mi və 
özü nə məx sus mü hi ti ni daim qo ru yub 
sax la yan Şu şa nın ye tiş dir di yi bö yük şəx-
siy yət lər dən də söh bət açı lır, on la rın 
ədə bi, mə də ni, el mi, ic ti mai fi kir sal na-
mə mi zə əla mət dar sə hi fə lər yaz dı ğı 
qeyd olu nur.

Konf rans da iş ti rak edən Tür ki yə 
Cüm hu riy yə ti Sə hiy yə Elm lə ri Uni-
ver si te ti nin rek to ru, pro fes sor Cev det 
Er döl Şu şa ya həsr olun muş bu təd bi rə 
qa tıl maq dan  məm nun lu ğu nu di lə gə-
ti rib. O, ulu ön dər Hey dər Əli ye vin “Bir 
mil lət, iki döv lət” söz lə ri ni ya da sa lıb. 
Azər bay can və Tür ki yə ara sın da tibb 
təh si li sa hə sin də möv cud olan sə mə-
rə li əmək daş lıq əla qə lə rin dən söh bət 
açan pro fes sor C.Er döl rəh bər lik et di yi 
təh sil müəs si sə si nin tək cə Tür ki yə də 
de yil, bü tün dün ya da ta nın dı ğı nı bil di-
rib. O, uni ver si te tin in ki şaf ta ri xin dən 
bəhs edə rək söy lə yib ki, on la rın ver di yi 
dip lom lar bir çox öl kə lər də ta nı nır, mə-
zun la rı isə  dün ya nın ək sər yer lə rin də 

fəaliy yət gös tə rir.
Son ra Tür ki yə Bez mialem Vəqf 

Uni ver si te ti nin pro rek to ru, pro fes sor 
İb ra him Tun cay “Or to pe di ya da və 
Trav ma to lo gi ya da ro bot cər ra hiy yə si”, 
ATU-nun Ümu mi və tok si ko lo ji kim ya 
ka fed ra sı nın mü di ri, pro fes sor El dar Qa-
ra yev isə “Azər bay can flo ra sın da ya yı lan 
də li bəng-da tu ra növ lə ri nin kim yə vi tər-
ki bi nin təd qi qi” möv zu sun da mə ru zə lər 
edib lər. Bun dan baş qa, Bi rin ci Mosk va 
Döv lət Tibb Uni ver si te ti nin Mo le kul yar 
Tə ba bət İns ti tu tu nun İm mu no lo gi ya 
La bo ra to ri ya sı nın mü di ri, aka de mik 
Alek sandr Ka raulo vun vi deofor mat da 
“Ağır CO VID-19-un im mu no pa to ge ne zi-
nin və im mu nop ro fi lak ti ka sı nın açıl mış 
sir lə ri” möv zu sun da çı xı şı din lə ni lib.

Fa si lə dən son ra konf rans işi ni cər ra-
hiy yə, te ra pi ya və nə zə ri bö lüm lər üz rə 
3 pa ra lel ses si ya da da vam et di rib. İki 
gün da vam edən konf rans da öl kə mi zin 
ta nın mış mü tə xəs sis lə ri ilə ya na şı, xa ri ci 
qo naq lar da iş ti rak edib lər. Təd bir də 
tibb el mi nin müx tə lif sa hə lə ri üz rə mə-
ru zə lər oxu nub və hər möv zu ət ra fın da 
ge niş dis kus si ya xa rak ter li mü za ki rə lər 
apa rı lıb.

Şuşa-270: “Təbabətin aktual problemləri” 
adlı beynəlxalq konfrans təşkil edilib

Professor Gəray Gəraybəyli: Şuşanın azad edilməsi tarixi Qələbəmizin zirvəsi, illərin həsrətinin sona yetməsi idiProfessor Gəray Gəraybəyli: Şuşanın azad edilməsi tarixi Qələbəmizin zirvəsi, illərin həsrətinin sona yetməsi idi

ATU-da “Şuşa ili”nə həsr 
olunmuş geniş tədbir keçirilib

Azərbaycan Tibb Universi-
tetində “Şuşanın dağları” adlı 
ədəbi-bədii gecə keçirilib. 
Şuşanın 270 illik yubileyinə 
həsr olunmuş tədbir universi-
tetin rektorluğu və Həmkarlar 
İttifaqı Komitəsinin təşkilatçılı-
ğı ilə baş tutub. 

Professor Gəray Gəraybəyli: 8 noyabr tarixi xalqımızın qəhrəmanlıq 
ruhunun təntənəsinə çevrilərək əbədi Zəfər Günümüz oldu

u Mayın 24-də Azərbaycan 
Tibb Universitetində Şuşa-
nın 270 illiyinə həsr olunmuş 
“Təbabətin aktual problemlə-
ri” adlı beynəlxalq elmi-prak-
tik konfrans keçirilib. 

Cərrahpaşa Universitetinin nümayəndə heyəti qonağımız olub
İstanbul Universiteti-Cərrahpa-

şanın rektorunun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti universitetimi-
zin qonağı olub. Səfər çərçivəsində 
Türkiyə universitetinin nümayəndə 
heyətinin ATU rəhbərliyi ilə görüşü 
də baş tutub.
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Azərbaycan Tibb Uni-
versiteti və Türkiyənin 
Ərzurum Atatürk Uni-
versitetinin nümayəndə 
heyətləri arasında görüş 
keçirilib. Qeyd edək ki, 
bu ilin yanvar ayında iki 
universitet arasında 5 illik 
əməkdaşlıq memorandu-
mu imzalanıb. Memoran-
duma əsasən mayın 17-də 
ilk görüş keçirilib. 
Qonaqları salamlayan ATUnun

rektoru, professorGərayGəraybəy
li ikiuniversitetarasındaəməkdaşlıq
üçünböyükpotensialolduğunubildirib:
“Birçoxistiqamətlərdəuğurəldəedə
biləcəyimizəinanıram.Məsələn,elmi
fəaliyyətsahəsindəciddi işləraparıla
bilər.Ocümlədəndəqarşılıqlımübadilə
istiqamətində.Xatırladımki,universite
timizin3tədrisproqramıMüalicəişi,
ƏczaçılıqvəStomatologiyabeynəlxalq
akkreditasiyasertifikatınalayiqgörülüb”.
ƏrzurumAtatürkUniversitetininSə

hiyyəElmləriİnstitutununmüdirmüavi

ni,professorAbdülmecitAlbayraktariki
qardaşölkəarasındabütünsahələrdə
yüksəksəviyyəliəlaqələrqurulduğunu,
tibbsahəsindəəməkdaşlığıdahada
genişləndirmək imkanlarınınmövcud
olduğunubildirib:“Bizimmüasir,geniş
laboratoriyalarımızvar.İstərdikki, im
zaladığımızmemorandumçərçivəsində
tələbəvəmüəllimheyətininmübadiləsini
həyatakeçirək.Çoxsevindiricihaldır
ki,biziminstitutunda2tədrisproqramı
beynəlxalqakkreditasiyadankeçib”.
Müzakirələrinsonunda təmasların

davametdirilməsivəkonkretfəaliyyətə
startverilməsiqəraraalınıb.

GörüşdəATUnunElmi işlər üzrə
prorektoru,dosentRaufBəylərov,Bey
nəlxalqəlaqələrşöbəsinimüdiri,dosent
MüşfiqOrucov,İctimaisəhiyyəfakültəsi
nindekanı,professorAnarAğayev,Sto
matologiyafakültəsinindekanı,dosent
SəidƏhmədov,Əczaçılıqfakültəsinin
dekanı,dosentFərəhMədətlivəmət
buatxidmətininrəhbəriGünelAslanova,
ƏrzurumAtatürkUniversitetininSəhiyyə
Elmləriİnstitutununmüdiri,professorElif
Çadırcı,Kliniktədqiqat,inkişaf,dizayn
tətbiqimərkəzinindirektoru,professor
ZekaiHalıcı,Əczaçılıq fakültəsindən
professorYasinBayıriştirakediblər.

Rektor G.Gəraybəyli qələbə 
münasibətilə rezidentləri təbrik 
edərək onlara elm yolunda uğurlar 
arzulayıb: “Qloballaşan dünyada 
elmlə məşğul olmaq tədricən 
çətinləşir. Çünki müasir reallıqda 
insanların, o cümlədən həkimlərin, 
tibb təhsili ilə məşğul olan gən-
clərin elm yolundan uzaqlaşmasına 
səbəb olan amillər çoxdur. Odur ki, 
sizin kimi istedadlı, elmi tədqiqat-
lara həvəs göstərən gənclərimizin 
olması çox sevindiricidir. Gələcək-
də hər birinizin adını tez-tez 
eşidəcəyimizə inanıram”.

ATU-nun Rezidentura və magis-
tratura şöbəsinin müdiri, professor 
Məlahət Sultanova ATUREK-10 
konfransının təşkili ilə bağlı 
göstərilən dəstəyə görə professor 
G.Gəraybəyliyə təşəkkür plaketi 
təqdim edib.

Rektor universitet tərəfindən 
ATUREK konfransının təşkilinin 
artıq ənənə halını aldığını vurğu-
layaraq, bu tədbirin rezidentlər 
üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını 
qeyd edib. Görüşün sonunda qalib 
rezidentlərə sertifikatlar təqdim 
olunub.

Qeyd edək ki, ATUREK-10 
konfransında səhiyyənin müxtəlif 
mövzularını əhatə edən çıxışlar 
dinlənilib və müzakirələr aparılıb. 
Müxtəlif ixtisaslar üzrə 18 rezident 
münsiflər heyəti tərəfindən qalib 
seçilib ki, onların 10-u ATU-nu təm-
sil edir: Küşvər Seyidova, Mehriban 
Sarıyeva, Elçin Teymurov, Nərminə 
Dahazi, Nərminə Abaslı, Afaq 
Həsənova, Səbinə Hacızadə, Günel 
Məmmədova, Səbinə Məmmədo-
va, Vüsalə Tağıyeva. 

Təqdimatdan öncə çıxış edən 
ATU-nun rektoru, professor Gəray 
Gəraybəyli rəhbərlik etdiyi ali 
məktəbin də artıq elektron univer-
sitetlər sırasında olduğunu vurğu-
layıb: “Son illər bütün sahələrdə 
olduğu kimi, səhiyyə sahəsində, o 
cümlədən tibb təhsili sistemində 
rəqəmsallaşma prosesi sürətlənir. 
Artıq ATU da daxil olmaqla, bu 
görüşdə təmsil olunan müəs-
sisələrin hər birində elektron 
proqramlar müxtəlif modullar 
şəklində istifadə olunur”. Rektor 
təqdim olunan yeni sistemin də ali 
məktəblər üçün yararlı olacağına 
əminliyini bildirib.

Təqdimatda qeyd olunub ki, 
Azərbaycanın milli məhsulu olan 
“Empro” sisteminə ali təhsil müəs-
sisəsi kontingentinin (müəllim, 
tələbə, inzibati işçilər və s.) elek-
tron qaydada qeydiyyatı, tədrisin 
elektron planlaşdırılması, fənn 
qruplarının onlayn qaydada təşkili, 
fənlərin tələbələr tərəfindən on-
layn seçilməsi və mənimsənilməsi, 
müəllimlərin tələbələr tərəfindən 

müxtəlif meyarlar üzrə onlayn 
qiymətləndirilməsi, tələbələrin 
bütün növ fəaliyyətlərinin elektron 
qaydada qiymətləndirilməsi, im-
tahanların elektron qaydada tərtibi 
və təşkili kimi modullar daxildir. 
Həmçinin müəllimlər tərəfindən 
tələbələrə distant formada fən-
nin kontentinin təqdim edilməsi, 
tapşırıqların elektron qaydada 
mübadiləsi və qiymətləndir-
ilməsi, məsafədən tədrisin canlı 
videogörüntü ilə təşkili, eləcə də 
müxtəlif növ statistik və dinamik 
hesabatlar da sistemdə öz əksini 
tapıb.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət 
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnsti-
tutunun rektoru Nazim Qasımov, 
Səhiyyə Nazirliyinin 1 nömrəli Bakı 
Tibb Kollecinin direktoru Nailə 
Əliyeva, 2 nömrəli Bakı baza Tibb 
Kollecinin direktoru Dilarə Məm-
mədəliyeva çıxışlarında sistemin 
tətbiqi ilə bağlı fikirlərini bildiriblər. 

Sonda təqdimatı reallaşdıran 
şirkət nümayəndələri “Empro” ilə 
bağlı sualları cavablandırıblar.

ƏvvəlcəprofessorGərayGə
raybəylibirəsrəyaxınyaşıolan
AzərbaycanTibbUniversitetinin
tarixihaqqındaməlumatverib,ali
məktəbin hazırkı fəaliyyətindən
bəhsedib.Qeydolunubki,hazır
dazənginmadditexnikibazası,
tədriskorpusları, tələbəyataqxa
nalarıolanATUnunklinikavəel
mitədqiqatlaboratoriyalarımüasir
cihazvəavadanlıqlatəchizedilib
ki,budaelmiaxtarışlarındairəsini
genişləndirməyə, tibbsahəsində
kifayətqədərkadrlarınyetişdiril
məsinəimkanverir.
ATUnunbuilbeynəlxalqakkre

ditasiyadankeçdiyinivurğulayan
rektorG.Gəraybəyli,universitetdə

39ölkədəntələbələrintəhsilaldı
ğınıdaxatırladıb,universitetimizdə
həyatakeçirilənrezidenturatəhsili
haqqındaməlumatlarıbölüşüb.Çı
xışınınsonundaprofessorG.Gə
raybəyliLitvaSağlamlıqElmləri
Universitetiiləəməkdaşlığınistiqa
mətləribarədəfikirləriniaçıqlayıb.
LitvanınSəhiyyəElmləriUniver

sitetinin (LSEU)rektoru,profes
sorRimantasBenetistəmsiletdiyi
təhsilocağıhaqqındaməlumatve
rərəkmövcud8000tələbənin25
faizini əcnəbilərin təşkil etdiyini
vurğulayıb.Qeydedibki,LSEU
nunnəzdindəgüclümadditexniki
bazasıolanklinikalarvəhəttaap
teklərdəvar.

SəfərçərçivəsindəAzərbayca
nınSəhiyyəvəTəhsilnazirliklə
rindəgörüşlərkeçirdiyinibildirən
qonaq,səfərinməhsuldarolma
sındanməmnunluğunubildirib.O,
Azərbaycanlasəhiyyəsahəsində
əməkdaşlığın inkişaf etdirilmə
sindəmaraqlı olduqlarınıdeyib.
ATUilə imzalanacaqsənədinöl
kələrimizarasındatibbsahəsində
əməkdaşlığıngenişlənməsinəöz
töhfəsiniverəcəyindənəminliyini
vurğulayıb.
BundansonraAzərbaycanTibb

UniversitetivəLitvanınSağlamlıq
ElmləriUniversitetinin rektorları
əməkdaşlığadairmemorandumu
imzalayıblar.

Görüşdə Litva Respublikası
Prezidentininelm, təhsilvəmə
dəniyyətməsələləriüzrəmüşaviri
PauliusBaltokasvəuniversitetin
beynəlxalqəlaqələrüzrədekanı,
professor İngrida Yanuleviçen,
ATUnunTərbiyə işləriüzrəpro
rektoru, dosent ZülfüqarMusa
bəyov,Elmi işlərüzrəprorektor,
dosent Rauf Bəylərov, İctimai
səhiyyəfakültəsinindekanı,pro
fessorAnarAğayev,Beynəlxalq
əlaqələrşöbəsininmüdiriMüşfiq
Orucov,mətbuatxidmətininrəh
bəri Günel Aslanova da iştirak
ediblər.

Mətbuat xidməti

Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, professor Gəray 
Gəraybəyli ümummilli lider Heydər Əliyevin 99-cu ildönümünə 
həsr olunmuş rezidentlərin elmi-praktik konfransı (ATUREK) 
çərçivəsində keçirilmiş müsabiqənin qalibləri ilə görüşüb.

Azərbaycan Tibb Universitetində SİNAM şirkətinin təqdimatında 
“Empro” Tədrisi İntellektual İdarəetmə Sisteminin nümayişi keçirilib. 
Təqdimatda ATU və Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Tək-
milləşdirmə İnstitutunun rəhbər şəxsləri, pedaqoji kollektivin üzvləri, 
1 və 2 saylı Tibb kolleclərinin rəhbərləri və nümayəndələri iştirak edib.

 Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, professor Gəray 
Gəraybəyli ilə Litvanın Səhiyyə Elmləri Universitetinin 
rektoru, professor Rimantas Benetisin görüşü baş tutub. 
Görüş zamanı tərəflər arasında əməkdaşlıq memorandumu 
imzalanıb.

İran İslam Respublikasının ölkəmiz-
dəki səfiri Azərbaycan Tibb Universi-
tetinin rektoru ilə görüşüb.

Görüşdə ATU-nun rektoru, 

ölkəsindən olan tələbələrin ATU-da-
kı təhsil səviyyəsi və yaşayış üçün 
yaradılmış şəraitdən razı olduqlarını 
bildirib. O, ATU-da təhsil alan iranlı 
tələbələrlə mütəmadi görüşdüyü-
nü qeyd edib. Səfir ikili diplomların 
tanınması prosedurları ilə bağlı 
razılığını da ifadə edib.

Görüşdə ATU-nun Ümumi işlər 
üzrə prorektoru Nizami Adilov, Xarici 
tələbələrlə iş üzrə dekan müavini 
Niyazi Hacızadə, mətbuat xidmətinin 
rəhbəri Günel Aslanova, İran Mədə-
niyyət Mərkəzinin rəhbəri Purmər-
can iştirak ediblər.

professor Gəray Gə-
raybəyli universitetə 
xarici tələbələrin qəbul 
qaydalarından, onların 
təhsili üçün yaradılan 
şəraitdən danışıb. Rektor 
onu da bildirib ki, ATU 
istər İran universitetləri 
ilə münasibətlər, istərsə 
də səhiyyə sisteminin 
inkişafı, həkimlərin 
təcrübə mübadiləsi 

istiqamətlərində daim İranla sıx 
əməkdaşlıq edib.

Səfir Seyid Abbas Musəvi öz 

İran səfiri ATU-nun rektoru ilə görüşübİran səfiri ATU-nun rektoru ilə görüşüb

ATU ilə Litva universiteti arasında 
əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb 

ATUREK-10: qalib 
rezidentlərlə görüş keçirilib

Tibb təhsili sistemində 
rəqəmsallaşma prosesi sürətlənir

Ərzurum Atatürk Universitetinin nümayəndə heyəti ATU-nun qonağı olub
Görüşlərdə qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün böyük potensial olduğu vurğulanıb  Görüşlərdə qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün böyük potensial olduğu vurğulanıb  

Bu sənəd ölkələrimiz arasında tibb sahəsində əməkdaşlığın genişlənməsinə Bu sənəd ölkələrimiz arasında tibb sahəsində əməkdaşlığın genişlənməsinə 
xüsusi töhfə verəcəkxüsusi töhfə verəcək
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Görüşdə ATUnun Təd
risCərrahiyyəKlinikasının
MannheimCərrahlıqKlinika
sı iləbirgəhəyatakeçirdiyi
elmiaraşdırma layihəsinin
icrası,birgəkonfransınnə
ticələri iləbağlımüzakirələr
aparılıb.Eynizamanda, iki
təhsilmüəssisəsiarasında
rezidentlərin mübadiləsi,
müştərəkelmitədqiqatların,
yeniəməkdaşlıqlayihələrinin
həyatakeçirilməsivədigər
məsələlərətoxunulub.
Qeydedəkki,Mannheim

TibbMərkəziAlmaniyanın
tibbtəhsiliverənaparıcıüç
ali məktəbindən biri olan
Heidelberg Universitetinin
tərkibinədaxildir.ATUnun
TədrisCərrahiyyəKlinikası
MannheimTibbMərkəzinin
CərrahiyyəKlinikası iləAl
manAkademikMübadiləXid
mətinin(DAAD)dəstəyiləPA
GELproqramıçərçivəsində

birgəlayihəicraedir.2020
2024cüilləriəhatəedənla
yihəçərçivəsindəcərrahiyyə
üzrəhəmtibbtəhsili,həmdə
elmiaraşdırmalarınaparılma
sınəzərdətutulur.Qısavə
uzunmüddətli təcrübəproq
ramlarının,canlıvəonlayn
formatda tədriskurslarının
təşkili,həmçinin tələbəvə
rezidentlərin,gənchəkimlə
rinmübadiləsininaparılması
buradaxildir.
GörüşdəATUnunTədris

CərrahiyyəKlinikasınındirek
toru,professorSurxayHadı
yev,ICərrahixəstəliklərka
fedrasınınmüdiri,professor
NuruBayramov,Beynəlxalq
əlaqələr şöbəsininmüdiri,
dosentMüşfiqOrucov,mət
buatxidmətininrəhbəriGünel
Aslanova,dr.VüqarYaqublu
iştirakedirdilər.
Qeydedək ki, görüşdən

birneçəgünöncəATUda

almanmütəxəssisləriniştira
kı ilə“Cərrahiəməliyyatdan
sonraerkənbərpa(ERAS)
konsepsiyasınınAzərbaycan
datətbiqiimkanları”mövzu
sunda konfrans keçirilib. I
Cərrahixəstəliklərkafedrası
nınassistentiElmanƏzimov
və Mannheim klinikasının
əməkdaşıdr.VüqarYaqub
lununmoderatorluğualtında
baştutankonfransdaAME
Anınmüxbirüzvü,professor
NuruBayramov,Mannheim
TibbMərkəzininCərrahiyyə
KlinikasınındirektoruC.Reis
sfelder,ATUTCKnındirekto
ru,professorSurxayHadıyev
ERASproqramınınxüsusiy

yətlərivəprinsiplərihaqda
ətraflıməlumatveriblər.
ERASprotokollarınıncər

rahipraktikada tətbiqedil
məsi əməliyyatdan sonra
ağırlaşmaları əhəmiyyətli
dərəcədəazaldır,xəstələrin
tezbərpaolunmasınavənor
malhəyataqayıtmasınatöhfə
verir, eləcə də xəstəxana
xərcləriniciddişəkildəaşağı
salır.Hazırdahər ikiklinika
tərəfindənAzərbaycanüçün
uyğunlaşdırılmışprotokollar
üzərindəişlənilir.
Maraqlısualcavabşəklin

dədavamedənkonfransişçi
qrupunyaradılmasıiləbaşa
çatıb.

Heidelberg Universiteti, Mannheim Tibb 
Mərkəzinin rəhbərliyi ATU-nun qonağı olub

Almaniya klinikası ilə birgə 
konfrans 
Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, 

professor Gəray Gəraybəyli Heidelberg Uni-
versiteti, Mannheim Tibb Mərkəzinin Cərrahlıq 
Klinikasının direktoru, professor Christoph 
Reissfelderi qəbul edib.

“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi (RİİB), Tibbi 
Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) və 
Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının 
(AKHA) birgə təşkilatçılığı ilə şəhid ailələrinin 
üzvləri və qazilər üçün növbəti tibbi aksiya Göyçay 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında keçirilib.     

Mayın 21-də baş tutan müayinələrə Göyçayla ya-
naşı, Ağdaş, Ucar və Zərdab rayonlarından həssas 
kateqoriyaya aid vətəndaşlar cəlb olunub.Paytaxtın 
müxtəlif dövlət və özəl xəstəxanalarında çalışan 
kardioloq, onkoloq, radioloq, terapevt, pediatr, nev-
roloq, uroloq və digər ixtisaslar üzrə könüllü həkim 
heyəti tərəfindən aparılan müayinələr 300-ə yaxın 
şəxsi əhatə edib. Müayinələrin nəticələrinə əsasən, 
xəstəlik aşkar edilən vətəndaşlara müvafiq müalicə 
kursları təyin olunub və zəruri dərman vasitələri ilə 
təmin ediliblər. 

Layihə çərçivəsində, həmçinin xəstəlik aşkarla-
nan şəxslərin tam müayinələrdən keçməsi təmin 
olunacaq, müalicəyə və cərrahi əməliyyatlara eh-
tiyacı olanlara dəstək veriləcək. Sağlamlıq vəziy-
yəti ağır olan bir qrup şəxsin isə ixtisaslaşmış tibb 
müəssisələrində müayinədən keçməsi üçün Bakıya 
gətirilməsinə şərait yaradılacaq. 

Qeyd edək ki, könüllülər arasında ATU-nun müəl-
lim və tələbələri də fəallıq göstəriblər. Onlardan 
Arzu Bəydəmirova, Oktay Mehtiyev, Samirə Əliye-
va, Elman Tağıyev, Fəxriyyə Məmmədova, Timur-
çin Məhərrəmbəyli, Rövşən Məhərrəmov, Əmrah 
Əliyev, Ayan Məmmədova, Azadə Rəhimova, Lalə 
Ələsgərli, Hikmət Alışanovun, tələbələrdən isə Ni-
had Novruzov, Musa Süleymanov, Fəridə Şahbazza-
də, Gülər Pirizadə, Rüstəm Əbdüləzizov, Esmira Sa-
dıqova, Xoşqədəm Şirinli, Günəş Əliyeva, Yasəmən 
Nurinin adlarını çəkmək olar.

92 yaşlı universitetimizin nəzdin-
də tibb şəhərciyi, 4 unikal klinika-
nın fəaliyyət göstərdiyini bildirən 
prorektor S.Əliyev həm də rezi-
dentura təhsil pilləsi, tələbələrin 
mübadilə proqramı əsasında təc-
rübə keçməsi və digər məqamlar 
haqqında qonaqları məlumatlan-
dırıb.

ATU-nun İnnovasiya və keyfiyyə-
tin idarə olunması şöbəsinin müdiri 
Aygün Babayeva isə universitetdə 
yaradılan elektron təhsil sistemin-
dən, həmçinin klinikalarda göstə-
rilən tibbi xidmətlərdən bəhs edib.

Dünya Bankının rəqəmsal səhiy-
yə üzrə baş mütəxəssisi Peeter Ross 
ATU ilə birlikdə həyata keçirilməsi 

mümkün olan layihələr haqqında 
fikirlərini bölüşüb. Qarşılıqlı müza-
kirələr əsnasında bəzi istiqamətlər-
də əməkdaşlığa dair ilkin razılaşma 
əldə olunub.

Görüşdə ATU-nun Tərbiyə işləri 
üzrə prorektoru, dosent Zülfüqar 
Musabəyov, Beynəlxalq əlaqələr 
şöbəsinin müdiri, dosent Müşfiq 
Orucov, Xarici tələbələrlə iş üzrə 
dekan müavini Niyazi Hacızadə, 
mətbuat xidmətinin rəhbəri Günel 
Aslanova, proqramlaşdırma qru-
punun rəhbəri Həsən Həsənzadə, 
Dünya Bankının rəqəmsal səhiyyə 
üzrə mütəxəssisi İsa Əliyev, səhiyyə 
üzrə mütəxəssisi Pərviz Əhmədov 
iştirak ediblər.

Həkim və tələbələrimiz şəhid 
ailələrinin üzvləri və qazilərə 
xidmət göstəriblər

Universitetimiz Dünya Bankı ilə Universitetimiz Dünya Bankı ilə 
əməkdaşlığa başlayırəməkdaşlığa başlayır

Tədris Terapevtik Klinikanın 
direktoru, professor Surxay 
Musayev, müalicə işləri üzrə 
direktor müavini Fəridə 
Hacıyeva, türkiyəli professor 
Ant Uzay və həkimlərin iştirakı 
ilə “Kök hüceyrə transplanta-
siyasında ən son yeniliklər” 
mövzusunda seminar keçirilib.
Yığıncağıgirişsözü iləaçan

klinikanın direktoru, professor
SurxayMusayevqonağıvəsemi
nar iştirakçıkarınısalamlayaraq
klinikanınstrukturu, işprosesi,
tədrisvəmüalicəişlərinintəşkili
haqqındaətraflıməlumatverib.

TədbirdəçıxışedənTürkiyə
nin Acıbadem Universitetinin
professoruAntUzayhematoloji
xəstələrdəsümük iliyinəqlinin
əhəmiyyətiniəsaslandırıb.Qanın
malignxəstəliklərindəsümükiliyi
transplantasiyası iləölümfaizi
ninazalmasınıqeydedənpro
fessor,kimyəvidərmanmüalicə
sindənsonrastandartvəyüksək
risk qrupuna ayrılan xəstələr
də transplantasiyaya göstəriş
haqqındadanışıb.Bildiribki,au
toloqsümükiliyitransplantasiya
sıxəstəninremissiyadövründə
özbədənindənaferezcihazıyolu

ilə kök hüceyrənin toplanaraq
özünə vurulmasıdır.Daha çox
multiplmielom,hockinlimfoma,
qeyrihockin limfoma,solidşiş
lərinbəzinövündə,bəzinevro
lojivəmübadiləxəstəliklərində
istifadəolunur.
O, al lojenik sümük i l iy i

transplantasiyasının isə HLA
uyğun donorla (qohum və ya
qeyriqohum)mieloblast leykoz,
kəskin limfoblast leykoz,aplas
tik anemiya,mielofibroz və s.
xəstəliklərdətamsağalmayasə
bəbolduğunuvurğulayıb.A.Uzay
autoloqsümükiliyi transplanta

siyasının hematoloji xəstəlik,
sitogenetik dəyişiklik, yanaşı
xəstəliyəgörətamsağalmavə
yaortalamasağqalmanınyük
səlməsikimifərqlinəticələndiyini
qeydedib.
KlinikanındirektoruS.Musa

yevprofessorAntUzayamaraqlı
seminaragörətəşəkkürünübildi
rib.Beləseminarlarınkeçirilmə
sininəhəmiyyətindəndanışandi
rektorgələcəkdədəbumövzuda
klinikailəəməkdaşlığınönəmini
vurğulayıb.Öznövbəsindəpro
fessorA.Uzaydayaradılanşəra
itəvəgöstərilənxoşmünasibətə
görətəşəkkürünüifadəedib.
Şəxsi təcrübəsivətransplant

xəstələrininnəticələrinibölüşən
türkiyəliprofessorseminarınso
nundamövzu iləbağlısualları
cavablandırıb.
Yerigəlmişkən,TədrisTera

pevtikKlinikadaödənişsizhe
matolojimüayinəkampaniyası
təşkiledilib.ProfessorAntUzay
vəhematoloqdr.ŞəhlaŞabano
vatərəfindənbütünnövhemato
lojixəstəliklərdənəziyyətçəkən
xəstələrinödənişsizqəbuluhə
yatakeçirilib.

 “Kök hüceyrə transplantasiyasında ən son yeniliklər”

Şuşanın 270 illiyinə həsr olunmuş 
“Təbabətin aktual problemləri” bey-
nəlxalq elmi-praktik konfransı çərçi-
vəsində Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 
“Traxeostomiya” kursu keçirilib. 

Təşkilat komitəsinin üzvü, Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasının rezidentlər üzrə məsul şəxsi, Uşaq 
cərrahlığı kafedrasının assistenti Namiq Xəlilov 
çıxış edərək, ATU-nun rezidentlərinə göstə-
rilən hərtərəfli diqqət və qayğı haqqında danı-
şıb, rezidentlərin elmi və praktik təcrübələrinin 
təkmilləşdirilməsi üçün klinikada hər cür şərait 
olduğunu vurğulayıb. 

Qulaq, burun-boğaz kafedrasının müdiri 
Vəfa Pənahian çıxışında ölkədə ilk dəfə bu möv-
zuya həsr edilmiş kursun keçirildiyini vurğulayıb. 
Kursun nəzəri və praktiki hissədən ibarət olduğu-
nu, heyvan modeli üzərində əməliyyatların nü-
mayiş etdiriləcəyini bildirən V.Pənahian bu kursun 

tələbələr və gənc həkimlər üçün faydalı olacağına 
əminliyini qeyd edib.

Kurs zamanı adıçəkilən kafedranın dosenti Ayaz 
Qasımovun “Boyunun anatomik xüsusiyyətlərinin 
traxeostomiya əməliyyatının aparılmasında rolu”, 
professor Vəfa Pənahianın “Qırtlaq və traxeya-

nın fiziologiyası”,  “Prime hospital”ın uzman 
doktoru Elnur Əkbərovun “Traxeostomiyaya 
göstərişlər və əks göstərişlər”, Həkimləri Tək-
milləşdirmə İnstitutunun Qulaq, burun, boğaz 
xəstəlikləri kafedrasının dosenti Ramil Həşim-
linin “Traxeostomiyanın texnikası və fəsadları” 
mövzusunda mühazirələri dinlənilib.

Kursun praktiki bölməsində V.Pənahian, 
A.Qasımov, R.Həşimli, E.Əkbərov tərəfindən 
traxeostomiyanın heyvan modeli üzərində ic-
rası aparılıb.

Qeyd edək ki, traxeostomiya tənəffüs yolları-
nın obstruksiyası hallarında icra edilir. Bu zaman 
cərrahi üsulla boğazın ön hissəsində traxeya ilə 

birbaşa hava yolu açılır. 
Kursda traxeostomiyanın növləri, onu zəruri 

edən hallar və s. barədə də ətraflı məlumat verilib. 
Sonda praktik məşğələnin nəticələrinin müzakirə-
si keçirilib. Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfin-
dən akkreditə olunan kursa 7 bal təyin edilib.

İlk dəfə “Traxeostomiya” kursu təşkil olunub

Tədris Terapevtik Klinikada türkiyəli professorun seminarı maraqla qarşılanıb 

Azərbaycan Tibb Universitetinin rəhbərliyi ilə Dünya Bankının rəs-
miləri arasında görüş keçirilib. Görüşdə ATU-nun Tədris və müalicə işləri 
üzrə prorektoru, professor Sabir Əliyev qonaqlara universitetin tarixi, bu 
günkü fəaliyyəti, təhsil və tədris proqramları haqqında məlumat verib. 
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Pandemiyanınmüəyyənsahələrə,o
cümlədənuniversitetin aktiv həyatına
mənfitəsirlərindənsöhbətaçanE.Nov
ruzov,2020ci ilinxalqımızınyaddaşın
daZəfərilikimiqaldığınıvurğulayıb,Ali
BaşKomandanınrəhbərliyialtındaşanlı
ordumuzunqəhrəmanlıqtarixiyazdığını
qeydedib.Vətənuğrundaşəhidolanların
xatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.
ATUTECinsədriMüşfiqHəsənovrəh

bərliketdiyiqurumdaaparılanislahatvə
yeniliklərdənsöhbətaçıb:“Sonzaman
lartələbələrinTECəmarağınınartdığını
görərəkyenilikləretməyəqərarverdik.
Əvvəllərtələbələr3cükursdanetibarən
TECəqəbulolunurdusa, indibu,1ci
kursdanmümkündür. Tələbə elmitə
dqiqatişlərininnecəinkişafetdirilməsini
dekanlarlamüzakirəedənzamanqərara
gəldikki,buişəortaməktəblərdənbaşla
maqlazımdır.Odurki,Bakıdakıliseylər
dəyaxşıoxuyanyuxarısinifşagirdlərini
elmi işlərəcəlbetdik.Yaxşınəticələrini

dəgördük.TəhsilNazirliyinintəşkilet
diyi“Sabahınalimləri”adlıelmilayihəyə
qoşulduq.Buraqoşulanşagirdlərinbö
yükqismiuniversitetimizinelmitədqiqat
mərkəzindətədqiqat işlərininmüəyyən
hissələrinihəyatakeçirdi.Həminşagird
lərarasındauniversitetimizədaxilolanlar
daoldu.Sonradanelmiaraşdlrmalarını
tələbəkimiuniversitetdədavametdir
dilər”.
ÇıxışınınsonundaM.Həsənovmöv

zuların təbabətdə həllini gözləyən bir
çoxproblemlərəhəsrolunduğunuqeyd
edərək,konfrans iştirakçılarınauğurlar
arzulayıb.
SonrafakültəüzrəTECsədriRəşad

Abızadənintəqdimatı iləpanel iclasla
rabaşlanılıb.Üçgündavamedənkonf
ransdaterapiyafənniüzrə15,təməlfənn
üzrə14,cərrahifənnüzrə19məruzədin
lənilib.Konfransgenişmüzakirələrvəsu
alcavabəsnasındaözişinibaşaçatdırıb.

Üç gün ərzində 48 məruzə dinlənilib

AzərbaycanTibbUniversitetində
tələbəelmi cəmiyyətlərinin işinə
xüsusiönəmverildiyinivurğulayan
prorektor qeyd edib ki, istedadlı
tələbələrinelmi işəcəlbolunması
çoxvacibməsələlərdənbiridir:“Hər
hansıbiraliməktəbdəelminailiyyə
tintəməliyoxdursa,oradatədrisin
keyfiyyətindənsöhbətgedəbilməz.
Çünki tədrisinaparılmasıvəelmi
yeniliklərinpraktikitəcrübəyətətbiq
olunmasıbilavasitəelmifəaliyyət
ləbağlıdır.Mənimxatirimdədir,bir
neçəiləvvəlBakıDövlətUniversite
tində600dənçoxbaltoplayantələ
bələrimütləqelmiişəcəlbedirdilər.
Bunöqteyinəzərdənmüalicəişifa
kültələrinəqəbulolunantələbələrin

böyükəksəriyyətinin600dənçox
baltopladığınıdiqqətinizəçatdıraraq
deyəbilərəmki,ənistedadlı,ənha
zırlıqlıtələbələrbizimuniversitetise
çiblər.Onagörədəuniversitetimizdə
TECinuğurlufəaliyyətitəbiidir”.
S.Əliyev elmi tədqiqata həvəs

göstərən tələbələrlə işindüzgün
qurulmasında ATUnun Tələbə
ElmiCəmiyyətininsədri,tibbelmləri
doktoruMüşfiqHəsənov,elmirəh
bəri,professorAmaliyaƏyyubova
vəfakültənindekanı,dosentİsrail
Məhərrəmbəylininrolunudayüksək
qiymətləndirib.O,tibbinailiyyətlə
rinhəmişəelmiişlərinnəticələriilə
bağlıolduğunu,buradaməruzələrlə
çıxışedəntələbələrinhamısınıindi

dənqalibhesabetdiyinisöyləyərək,
konfransınişinəuğurlararzulayıb.
ATUTECinsədriMüşfiqHəsə

novdakonfransdaçıxışedərək,
44günlükVətənmüharibəsindən
sonrabütüntədbiriştirakçılarınıqa
libölkəninqalibvətəndaşlarıkimi
salamlamaqdanqürurduyduğunu

bildirib.BundansonraTələbəElmi
Cəmiyyətininictimaitəşkilatolduğu
nu,hərbirtələbəninelmitədqiqatiş
lərindəiştiraketməkhüququnamalik
olduğunuxatırladanM.Həsənovbu
istiqamətdəinkişafyolunumüəyyən
etməyinvacibliyiniqiqqətəçatdırıb.
Qeydedibki,bütünkafedralarda
tələbə elmi cəmiyyətlərinin yeni
rəhbərlərifəaliyyətgöstərirlər.Onu
davurğulayıbki,elmimövzuların
verilməsivətəkrarlanmaması,həmin
mövzularınkafedradaxilindəmüza
kirələrininaparılmasıdaimdiqqət
mərkəzindəsaxlanılır.
I kursdanbaşlayaraq tələbələ

rinmaraqdairəsininöyrənildiyini

deyən M.Həsənov tədqiqatların
iki istiqamətdə tədris,həmçinin
eksperimentalvəklinikmateriallar
əsasındaaparıldığınıbildirib.O,iki
tələbəmizinbeynəlxalqkonfransda
xüsusimükafatalayiqgörülməsini
dətələbətədqiqatçılarımızınuğuru
kimidəyərləndirib.

M.Həsənov çıxışının sonunda
gələnayNaxçıvanşəhərində8uni
versitetrəhbərininvə20dənçox
dərnəyiniştirakıilətəbabətinaktual
problemlərinəhəsrolunanIBey
nəlxalqTibbForumununkeçiriləcəyi
haqqındaməlumatverərək,bugünkü
konfransdayüksəknəticəgöstərən
bir tələbəninhəminforumadəvət
ediləcəyinibildirib.
IIMPFninTələbəElmiCəmiyyə

tininelmirəhbəri,dosentAqilƏliyev
konfransıntərkibi,gedişibarədəqı
sacaməlumatverib.ƏvvəlcəPatolo
jifiziologiya,Patolojianatomiya,Şüa
diaqnostikasıvəterapiyası,Umumi
cərrahiyyə,sonraNormalfiziologiya,
Biolojifizika,növbətigünisədigər
klinikkafedralarınelmiişlərininmü
zakirəolunacağınıdeyib.
FakültəTələbəElmiCəmiyyəti

ninsədriEyyubMiriyevkonfransın
proqramınıvəmünsiflərheyətinin
tərkibinidiqqətəçatdırıb.
Açılıştədbirininsonundafakültə

nindekanı,konfransınsədri,dosent
İsrailMəhərrəmbəylitəşkilatiişlərə
xüsusidəstəkverdiyinəgörəuni
versitet rəhbərliyinə təşəkkürünü
bildirib və aktualmövzulara dair
hazırlanançıxışlarınmaraqlaqar
şılanacağınaəminliyiniifadəedib.

TEC sədri Müşfiq Həsənov: “I kursdan başlayaraq 
tələbələrin maraq dairəsi öyrənilir”

I Müalicə-profilaktika fakültəsi TEC-in konfransı geniş 
müzakirələr şəraitində baş tutub

Tələbə elmi cəmiyyətləri uğurlu 
fəaliyyət göstərir

Fakültə tələbə elmi cəmiyyətlərinin ənənəvi konf-
ransları keçirilib. 4 saylı tədris binasında baş tutan 
II Müalicə-profilaktika fakültəsinin Tələbə Elmi Cə-
miyyətinin konfransını giriş sözü ilə universitetin 
Tədris və müalicə işləri üzrə prorektoru, professor 
Sabir Əliyev açıb. 

“Qaliblərin qalibini seçirik!” 
devizi ilə keçirilən konfransı açan 
Əczaçılıq fakültəsinin Tələbə Elmi 
Cəmiyyətinin elmi rəhbəri, dosent 
Nərgiz Məmmədova uzun sürən 
pandemiyadan sonra canlı görüş-
lərin hər kəsdə məmnunluq hissi 
yaratdığını söyləyib. O, pandemiya 
dövründə yaxşı hadisələrin də baş 
verdiyini, qələbə sevinci yaşadığı-
mızı və illərlə həsrətində olduğu-
muz Qarabağa qovuşduğumuzu 
xatırladıb. Ona görə də bayram 
ovqatında keçirilən konfransın 
ərsəyə gəlməsinə öz dəstəyini 
əsirgəməyən universitet rəhbərli-
yinə və “Zeytun” şirkətlər qrupuna 
təşəkkürünü bildirib. 

Əczaçılığın səviyyəsini yüksəklərə 
qaldırmaq üçün gələcək əczaçıla-
rın qarşısında duran vəzifələrdən 
söhbət açan N.Məmmədova konf-

ransda məruzələrlə çıxış edən gənc 
tədqiqatçılara uğurlar arzulayıb.

ATU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyə-
tinin sədri, tibb elmləri doktoru 
Müşfiq Həsənov istedadlı və ixtisas-
laşmış kadrların yetişdirilməsində 
ali təhsil ocaqlarının rolundan danı-
şıb. Universitetimizdə bu məsələyə 
xüsusi əhəmiyyət verildiyini və 
bu baxımdan fakültə tələbə elmi 
cəmiyyətlərinin üzərinə mühüm 
vəzifələr düşdüyünü vurğulayıb. 
Həm qalib tələbələrin, həm də 
qalib elmi rəhbərlərin akademik 
təqaüdlə mükafatlandırılmasını 
təklif edən M.Həsənov, bunun həm 
də digər tələbələr üçün təşviqat 
rolunu oynayacağını diqqətə 
çatdırıb. 

Əczaçılıq fakültəsinin dekanı, 
dosent Fərəh Mədətli TEC-in 
fəaliyyətinə cəlb olunan və maraq 

göstərən tələbələrin sonradan 
böyük uğurlara imza atdıqlarını, 
cəmiyyətdə həmişə fəallıqları 
ilə seçildiklərini bildirib. Stabil, 
inkişaf gedən ölkədə yaşamağın 
böyük xoşbəxtlik olduğunu deyən 
dekan, bu baxımdan Azərbaycan 
gənclərinin çox şanslı olduqlarını 
vurğulayıb. Qeyd edib ki, hərbi cə-
bhədə qalibiyyət qazanan ölkənin 
elm cəbhəsində də qalib olması 
zəruridir. Bu gün elm okeanına baş 
vuran tələbələrin ölkə daxilində 
və beynəlxalq arenalarda xalqımızı 
layiqincə təmsil edəcəklərinə 
inandığını söyləyib.

Bundan sonra Əczaçılıq fakültə-
sinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 
Konfransına hazırlığı əks etdirən vi-
deoçarxın təqdimatı olub və TEC-in 
sədri Lamiyə Yusifovanın sədrliyi 
ilə panel sessiyasına start verilib. 

“Qaliblərin qalibini seçirik!”
Əczaçılıq fakültəsi TEC-in konfransında akademik təqaüdlə Əczaçılıq fakültəsi TEC-in konfransında akademik təqaüdlə 
mükafatlandırma təklifi irəli sürülübmükafatlandırma təklifi irəli sürülüb

Əczaçılıq fakültəsinin 
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 
konfransı ATU-nun Tədris 
Cərrahiyyə Klinikasında 
baş tutub. Əvvəlcə Vətən 
müharibəsi şəhidlərinin 
və pandemiya dövründə 
həyatlarını itirən həkim-
lərin xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib. Bun-
dan sonra konfrans dövlət 
himnimizin sədaları altın-
da öz işinə başlayıb.

I Müalicə-profilak-
tika fakültəsi Tələbə 
Elmi Cəmiyyətinin 
konfransı olub. 
Konfransı fakültə-
nin dekanı, dosent 
Elşad Novruzov açıb. 
Dekan iki il davam 
edən pandemiyadan 
sonra fakültə TEC-lə-
rinin konfranslarının 
keçirilməsindən 
məmnunluq duydu-
ğunu ifadə edib. 

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında ulu öndər 
Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu 
ildönümünə həsr olunmuş xeyriyyə aksi-
yası keçirilib. Aksiya zamanı ATU-nun bir 
qrup tələbəsi pulsuz oftalmoloji əməliyyat 
olunub.    

Əməliyyatları klinikanın Oftalmologiya şö-
bəsinin müdiri Qurban İsmayılov icra edib. 
Q.İsmayılov tələbələr üçün təmənnasız əmə-
liyyatların artıq ənənə halını aldığını deyib: 
“Tibb Universitetində və digər universitet-
lərdə təhsil alan müharibə veteranları, Qara-
bağ əlilləri, şəhid ailələrinin üzvləri, eləcə də 
valideyn himayəsindən məhrum, aztəminatlı 
uşaqlar üçün müasir Azərbaycan dövlətinin 
banisi Heydər Əliyevin anadan olmasının ildö-
nümü münasibətilə eksimer lazer əməliyyatı 
icra edirik. Bu aksiyada 24 tələbə üzərində 
cərrahi əməliyyatlar həyata keçirilib. Əmə-
liyyatlar refraksion anomaliyalar, miopiyalar, 
mürəkkəb miopik astiqmatlar və qarışıq as-
tiqmatizm xəstəliyindən əziyyət çəkən tələ-
bələrə şamil olunub”.

Qeyd edək ki, xeyriyyə aksiyaları ATU-nun 
rektoru, professor Gəray Gəraybəylinin və 
doktor Qurban İsmayılovun dəstəyi ilə real-
laşır. Əməliyyat olunanların 16-ı ATU-nun, 8-i 
isə digər universitetlərin tələbələridir.

Ulu öndərin xatirəsinə Ulu öndərin xatirəsinə 
xeyriyyə aksiyasıxeyriyyə aksiyası
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Mayın 17-dən Azərbaycan Tibb 
Universitetində imtahan sessiyası-
na start verilib. Bu prosesə hazırlıq 
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 
ilə əlaqədar olaraq mayın 16-da 
universitet rəhbərliyi ilə imta-
han nəzarətçiləri arasında görüş 
keçirilib. 

Görüşdə ATU-nun Tədris və müa-
licə işləri üzrə prorektoru, professor 
Sabir Əliyev çıxış edərək, son 2 ildə 
pandemiya səbəbindən imtahan-
ların da fərqli üsulla  - həm distant, 
həm də canlı olmaqla qarışıq for-
mada keçirildiyini xatırladıb. Bu 
ildən etibarən artıq imtahanlar 
ənənəvi formada keçirildiyindən, 
ATU rəhbərliyinin, təşkilat komitə-

sinin və nəzarətçilərin üzərinə ağır 
yük düşür. İmtahanların bütün təd-
ris ilinin yekunu olduğunu xatırla-
dan prorektor S.Əliyev bu prosesə 
hazırlıqların yüksək səviyyədə ol-
ması üçün hər kəsin işə diqqətli ya-
naşmasının zəruriliyini vurğulayıb.

Daha sonra İmtahan Mərkəzinin 
müdiri Ülkər Cəfərova, İmtahana 
nəzarət qrupunun sədri Pəri İsaqo-
va çıxış edərək, imtahan prosesinə 
hazırlığın gedişi ilə bağlı məlumat 
veriblər. Sonda ATU rəhbərliyi 
tərəfindən işində fəallıq nümayiş 
etdirən bir sıra imtahan nəzarət-
çilərinə sertifikatlar təqdim olunub.

Azərbaycan Tibb Universiteti-
nin İctimai səhiyyə fakültəsində 
dekan seçkisi keçirilib. Tədbiri giriş 
sözü ilə Tədris və müalicə işləri 
üzrə prorektor, professor Sabir 
Əliyev açıb.  

O, 2017-ci ildən İctimai səhiyyə 
fakültəsinin dekanı vəzifəsində 
fəaliyyət göstərən professor Anar 
Ağayevin peşəkar fəaliyyətindən 
bəhs edərək, onun dekan vəzifə-
sinə təyin olunmazdan öncə uzun 
illər dekan müavini, kafedranın 
tədris işləri üzrə müdir müavini 
kimi məsuliyyətli vəzifələrin öh-
dəsindən də uğurla gəldiyini açıq-
layıb. Son 5 il ərzində A.Ağayevin 
dekan kimi göstərilən etimadı 
layiqincə doğrultduğunu qeyd 
edən prorektor, onun universi-

tetin ictimai həyatındakı rolunu, 
tələbələrə olan xoşməramlı mü-
nasibətini, insani və pedaqoji key-
fiyyətlərini yüksək qiymətləndirib.

Professor Anar Ağayevin tərcü-
meyi-halı və fəaliyyəti haqqında 
tədbir iştirakçılarına ətraflı məlu-
mat verən ATU-nun elmi katibi, 
professor Nazim Pənahov onun 
yenidən dekan seçilməsi üçün 
namizədliyinin irəli sürüldüyünü 
bildirib.

Daha sonra professor İbadulla 
Ağayevin sədrliyi ilə formalaşdırı-
lan Səsvermə Komissiyası gizli səs-
vermə keçirib. Bütün iştirakçıların 
lehinə səsverməsi ilə professor 
A.Ağayev yenidən İctimai səhiyyə 
fakültəsinin dekanı seçilib.

Azərbaycan 
Tibb Universi-
teti və Batumi 
Beynəlxalq 
Universiteti 
əməkdaşlarının 
onlayn görü-
şü keçirilib. 
Görüş ATU-nun 
Beynəlxalq 
əlaqələr şöbə-
sinin təşkilat-
çılığı ilə baş 
tutub. 

İkitərəfli əməkdaşlıq planlarına 
həsr olunmuş tanışılq görüşün-
də BAU-nun prorekroru dr. Gior-
gi Tskhvediani, Tibb fakültəsinin 
dekanı, professor Leila Akhvle-
diani, Marketinq və beynəlxalq 
əlaqələr departamentinin mü-
diri Eliso Duadze, ATU tərəfdən 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin 
müdiri, dosent Müşfiq Orucov, 
II Müalicə-profilaktika fakültəsi-
nin dekanı, dosent İsrail Məhər-
rəmbəyli, Beynəlxalq əlaqələr 

şöbəsi müdirinin müavini Nigar 
Ələkbərova, Mübadilə proqram-
ları üzrə koordinator Dünya Bay-
ramova iştirak ediblər. 

Görüşdə universitetlər ara-
sında ikitərəfli əməkdaşlıq me-
morandumunun imzalanması, 
professor-müəllim və tələbə 
heyətinin mübadiləsi, həmçinin 
birgə elmi-tədqiqat layihələri-
nin həyata keçirilmə perspek-
tivləri və s. məsələlər müzakirə 
olunub. 

Tədris işləri üzrə prorektor 
imtahan nəzarətçiləri ilə görüşüb

İctimai səhiyyə fakültəsində 
dekan seçkisi keçirilib

Batumi Universiteti ilə əməkdaşlıq 
imkanları müzakirə olunub 

UniversitetinTərbiyə işləri üzrə
prorektoru,dosentZülfüqarMusa
bəyovgörüşüaçaraq, ilknövbədə
görkəmli yazıçıya rektor, profes
sorGərayGəraybəylinin, profes
sormüəllim heyəti və tələbələrin
salamlarınıçatdırıb.Onəinkibütün
dünyadaçoxtanınan,eynizamanda
sevilənvəoxunanmüəlliflərdənbiri
olanÇingizAbdullayevləbugörüşü
Azərbaycanhəkimlərininsəbirsiz
likləgözlədiklərinisöyləyib.Onların
dəvətiniqəbuledərəkböyüksevgiilə
universitetauditoriyasınıngörüşünə
gələnməşhurqonağatədbiriştirak

çılarıadındantəşəkkürünübildiribvə
onutribunayadəvətedib.
Auditoriyaqarşısındaheçvaxtotu

rubdanışmadığını,birdəfəOpera
səhnəsində600nəfərləgörüşza
manı6saatayaqüstədayandığını
xatırladanÇingizAbdullayevçıxışı
na başlayarbaşlamaz, tamaşaçı
lardaböyükruhyüksəkliyiyaradıb.
İlkdəqiqələrdənauditoriyanıcanlı
ünsiyyətəkökləyərək,istənilənsu
alacavabverməyəhazırolduğunu
vurğulayıb.Gahşirinzarafatları ilə
dodaqlaragülüşqonduran,gahda
duyğuluməqamlarıbölüşməkləgöz

ləriyaşardanistedadlıyazıçıbuau
ditoriyadabirazehtiyatladanışma
ğaməcburolduğunudagizlətməyib:
“Zülfüqarmüəllimdemədi.Uşaqlıqda
bizonunlabirhəyətdəböyümüşük.
Buzaldaəyləşənkafedramüdiri,
professorFəridMahmudovlabirinci
sinifdənbiryerdəoxumuşuq.Ona
görəyalandadanışabilmərəm,çün
kiburadaməni5060ildir tanıyan
şahidlərvar”.
Haqqında gəzən şayiələrə də

təmkininipozmadanaydınlıqgətirən
tanınmışyazıçı,anasınınbakılı,ata
sınınqarabağlıolduğunubildiribvə
Vladimir Solovyovun verilişindəki
məşhurçıxışındandadanışıb.
Ç.Abdullayevhalhazırda4xalq

şairi və 8 xalq yazıçısının təmsil
olunduğuAzərbaycanYazıçılarBir
liyininədəbiyyattariximizdəkiəvəz

sizrolundanbəhsedərək,1990cı
ilinQanlıYanvarıhaqqındakitabın
hansışəraitdəyazılmasınıngeniş
ictimaiyyətəməlumolmayanbəzi
məqamlarınıaçıqlayıb.
Xalqyazıçısıyaradıcılığınınəsas

istiqamətlərindənsöhbətaçıb,gənc
lərəklassikvəmüasiryazıçılarımı
zınəsərlərini, dünyaədəbiyyatını
oxumağıtövsiyəedib.O,ölkəmizdə
qürurduyabiləcəyimizyeninəslin
yetişdiyini, gənclərimizin xalqın
mədəniinkişafınaminəböyükişlər
gördüklərini,Vətənmüharibəsində
xüsusiqəhrəmanlıqgöstərdiklərini
minnətdarlıqhissiiləyadasalıb.

Ç.Abdullayevonudaqeydedibki,
yazıçıbeynininməhsuluolanəsərlər
hansıdildəyazılmasındanasılıolma
yaraq,oxucununruhunuoxşamalı,
mənəvitələbatınıödəməlidir.Vacib
məqamyazarındünyamiqyasında
qəbulolunmasıvəoxucukütləsiqa
zanmasıdır.Odahaçoxdetektivjan
rdayazanyazıçıkimitanınmasınada
münasibətbildirərək,“Abırlıadam”
kitabınıoxumağıməsləhətgörüb:
“Əgəronuoxusanız,başadüşəcək
sinizki,mənümumiyyətlədetektiv
yazmıram”.
Görüş zamanı Ç.Abdullayevin

yaratdığı“Dronqo”obrazınınmilyon
larlaoxucutərəfindənsevildiyi,bu
obrazınözsələfiolandetektivqəhrə
manlarınbirçoxmüsbətkeyfiyyətlə
riniözündəbirləşdirdiyidiqqətəçat
dırılıb.Görkəmliyazıçınınəsərlərinin

təkcəAzərbaycandadeyil,dünyanın
onlarlaölkəsindəböyükməhəbbətlə
oxunduğudönədönəvurğulanıb.
XalqyazıçısıÇingizAbdullayev

görüşüntəşkilinəgörəAzərbaycan
Tibb Universitetinin rəhbərliyinə
təşəkkürünübildirib.
Bundansonrayazıçıyauniversite

tinkollektiviadındanxüsusihədiyyə
təqdimolunub.
Tədbirinsonundayazıçıgörüşiş

tirakçılarınınçoxsaylısuallarınıca
vablandırıbvəoxucularınözləri ilə
gətirdiklərikitablarıimzalayıb.

A.KAMRANOĞLU

Dünya şöhrətli yazıçı həkimlərin auditoriyasında
Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev çoxsaylı sualları cavablandırıb, kitabları imzalayıb Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev çoxsaylı sualları cavablandırıb, kitabları imzalayıb 

Mayın 20-də universitetimizdə 
“Şöhrət” və “Şərəf” ordenli xalq 
yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
I katibi, hüquq elmləri doktoru Çingiz 
Abdullayevlə görüş keçirilib.

“Tibb Bacılarının I Respublika Forumu” baş tutub

Mərkəzi Gömrük Hospitalında 
“12 May Beynəlxalq Tibb Bacısı 
Günü”nə həsr edilmiş “Tibb Bacıla-
rının I Respublika Forumu” keçirilib. 
Tədbir Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi-Təcrübi 
və Tədris Mərkəzi və Mərkəzi Gömrük 
Hospitalının birgə təşkilatçılığı, eləcə 
də Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəsmi 
tərəfdaşı - Türkiyənin Florence Nightin-
gale Xəstəxanalar Qrupu və “Dayaq“ 
patronaj xidmətinin əməkdaşlığı ilə 
baş tutub.   
Açılışnitqi iləçıxışedənDövlət

Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət
İdarəsinin rəisi,əməkdarhəkim
Ceyhun Məmmədov səhiyyə
sahəsindəhəkimlərləyanaşı,on
larınənyaxınsilahdaşıolantibb
bacılarınınvədigərortatibbper
sonalınınfəaliyyətivəzəhmətinin
danılmazolduğunuvurğulayıb:“Bu
günRespublikamızdabaza tibb
bacısı təhsili iləyanaşı,ali«tibb
bacısıişi»ixtisasınınyaradılması,
tibbbacılarınınnəzərivəpraktiki
bilikvəbacarıqlarınınartırılması
istiqamətindətəlimlərinhəyatake
çirilməsi,busahədəqurumlararası
əməkdaşlığıngücləndirilməsiçox
vacibəhəmiyyətkəsbedir”.
ForumunrəsmihissəsindəDGK

TibbiXidmətİdarəsininElmiTəc
rübi vəTədrisMərkəzinin rəisi,
MilliMəclisinSəhiyyəKomitəsi
ninsədrmüavini,əməkdarhəkim

RəşadMahmudov,
TƏBİB in İdarə
Heyət i sədr inin
müşaviri Firəngiz
Əliyeva, Mərkəzi
Gömrük Hospita
lının rəisi Elman
Məmmədov,Azər
baycan Tibb Uni
versitetinin Elmi
işlər üzrə prorektoruRaufBəy
lərov,2nömrəliBakıBazaTibb
Kollecinin direktoru, əməkdar
müəllimDilarəMəmmədəliyeva
vəTürkiyəninFlorenceNightingale
XəstəxanalarQrupununTibbba
cısıxidmətlərinintəşkilişöbəsinin
müdiriHülyaŞahinUyandaçıxış
edib.Çıxışedənspikerlərtibbba
cılarınıninkişafınaistiqamətlənmiş
tədbirinbusahəiləəlaqəliyerlivə
beynəlxalqstatusluaidiyyatıqu
rumlarıbirplatformaətrafındabir
ləşdirdiyinivurğulayıblar.
Rəsmi hissədən sonraForum

gününbirinciyarısında“Ortatibb
işçisininmüasirhazırlıqhədəflə
ri”,gününikinciyarısındaisə“Tibb
bacısınınişindənəzəriyyənintəc
rübəyətətbiqi”və“Tibbbacıları
nınpeşəkarfəaliyyətstandartları”
sessiyalarıiləözişinədavamedib.
Forumda Ümumdünya Sə

hiyyə Təşkilatının Azərbaycan
Nümayəndəliyinin mütəxəssisi

Halib İbrahimDurak,DokuzEy
lülUniversitetininTibbbacısı fa
kultəsinin dosenti FatmaVural,
TƏBİBinTibbi fəaliyyətin təşkili
departamentininrəhbəriTeymur
Mirzəbəyli, Türkiyə Tibb Bacısı
DərnəyininrəhbəriAzizeAtlıÖz
başvədigərspikerlərinməruzələri
dinlənilib.
Respublikanınmüxtəlifözəlvə

dövlət tibbmüəssisələrindəçalı
şan80nəfərtibbbacısınınəyani,
200nəfərədəktibbbacısınındis
tantiştiraketdiyiForumdatibbba
cılarının inkişafıüçünzəruriolan
təhsilməsələləri,praktikibacarıq
larüçünsimulyasiyatədrisi,təşki
latlanmanınəhəmiyyətivədigər
birçoxmövzulardaümumilikdə14
məruzətəqdimolunub.
Tədbirdə,həmçininATUnunİc

timaisəhiyyəfakültəsinindekanı,
professorAnarAğayevvəIIUşaq
xəstəlikləri kafedrasınındosenti
FəxriyəMəmmədovaiştirakedir
dilər.

Ölkəmizdə bu sahə həm tədris, həm də praktiki 
bacarıqlar baxımından inkişaf dövrünü yaşamaqdadır 
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Alimdünyadavəeləcədəölkəmizdəge
nişyayılmışgenetikxəstəliklərdənolanta
lassemiyavəhemofiliyanıngələcəknəslin
sağlamlığıüçünyaratdığıfəsadlardanda
nışıb.Qeydedibki,vaxtındaaparılandiaq

nostikavəmüalicəgələcəkdə
genetikxəstəliklərinqarşısı
nıalmağaimkanyaradır.O,
neonatalskrininqinkörpənin
gələcəyi üçün əhəmiyyəti
vəbumüayinəninaparılma
sı barədə məlumat verib:
“Analizinaparılmasıprosesi
çoxsadədir:uşaqdoğulduq
dan3günsonra(10gündən
gec olmayaraq) körpənin
dabanındanfiltrlikağızaqan
nümunələri götürülür. Qan

ləkəsi1015dəqiqəərzindəotaqtemperatu
rundaqurudulur,sonraqurudulanqanləkəsi
zərfiniçərisindəlaboratoriyayagöndərilir”.
Professorbildiribki,müasir tibbi texno

logiyalarıninkişafınəticəsindədölanabət
nindəolarkənonunhansısairsixəstəliklərin
daşıyıcısıolubolmadığınımüəyyənetmək
mümkünolur.Mütəxəssisvurğulayıbki,el
minsonnailiyyətlərinəgörə,nəsilvəşəcərə
ağacına istinadən istənilən irsixəstəliyin
vaxtındaaşkar olunubmüalicəedilməsi
mümkündür.
Birsıraölkələringenetikskrininqihaqqın

daməlumatverənməruzəçiqohumnikah

larınəticəsindəkörpələrdəyaranangenetik
xəstəliklərədədiqqətiçəkib:“Gələcəkdə
qohumnikahlardanyaranabiləcəkxəstə
liklərinvaxtındaaşkarlanmasıüçünmüa
yinələrinaparılmasıböyükəhəmiyyətda
şıyır.Azərbaycanınbirsıraregionlarında
ümuminikahlariçərisindəqohumnikahları
6080 faizikeçir.Bu isə irsixəstəliklərin
yaranmasıehtimalınıbirqədərdəartırır.
Bütünbunlarhələdəəhalininmaarifləndi
rilməsisahəsindəgörüləsiçoxişlərinolma
sındanxəbərverir”.

 Onunsözlərinəgörə,qohumnikahlar

zamanıgenetikxəstəliklərənövbətinə
sildətəsadüfolunmasıriskiqeyriqohum
nikahlarlamüqayisədə2530dəfəçoxdur:
“Bubaxımdangenetikmüayinələrxüsu
siləvacibdir.Əgərölkəəhalisininkifayət
qədərmaarifləndirilməsinənailolunsa,
müəyyənirəliləyişlərəldəetməkolar.Biz
bilməliyikki,hərbirinsanənazı57xro
mosomirsixəstəliyindaşıyıcısıdır.Əgər
ailəqurmaqistəyəngənclərinhərikisində
eynixəstəliyindaşıyıcılığımüəyyənolu
narsa,buzamanxəstəuşaqdoğulması
ehtimalı25 faizdir.Yəni4uşaqdanbiri
xəstədoğulabilər”.

Səhiyyə Nazirliyi-
nin İctimai Səhiyyə 
və İslahatlar Mərkə-
zinin, Naxçıvan 
Muxtar Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyinin 
və “Uptodate in 
Medicine”nin birgə 
təşkilatçılığı Naxçı-
vanda Beynəlxalq Neonatoloji konfrans keçirilib. 
AzərbaycanTibbUniversitetininTələbəHəmkarlar

İttifaqıKomitəsininsədriQoşqarİsmayılovtədbirdə
ATUnuməruzəçiqismindətəmsiledib.Q.İsmayı
lovkonfransda“Biryaşaqədərrastgəlinənaşağı
tənəffüsyollarınınxəstəlikləri”mövzusunda3klinik
halüzərindənçıxışedib.
Çıxışlardavurğulanıbki,konfransınkeçirilməsitəc

rübəmübadiləsibaxımındanNaxçıvanpediatrlarıüçün
mühümhadisədir.

Azərbaycan Tibb 
Universitetinin Far-
makologiya fakültə-
sinin I kurs tələbəsi 
Riad Ələkbərzadə 
“Gənc tədqiqatçı-
ların V respublika 
elmi-praktik kon-
fransı”na “Şəxsin 
autentifikasiya 
üsulları və həlləri 
haqqında” mövzu-
sunda tezis təqdim 
edib. Elmi işin rəh-
bəri, araşdırmanın 
aparılmasında və 
tezisin yazılmasında 
iştirak etmiş Tibbi və 
bioloji fizika kafedrasının dosenti İlqar Aslanovdur. 
Sonillərbiolojiməlumatlardanistifadəedərək

insanlarıfərqləndirməyinmümkünlüyübiometriyaya
marağıartırıb.Mövzununaktuallığıbiometriktexno
logiyalarıninsanşəxsiyyətininbiolojixüsusiyyətləri
vəyaəlamətləriniəsasgötürərəkavtomatikvəya
avtomatlaşdırılmışüsullardanistifadəimkanının
yaradılmasıiləbağlıdır.Elmiişdəbiometriyanınaktiv
istifadəolunduğusahələrvəyeniistiqamətlərvur
ğulanır,texnologiyanındəqiqlikgöstəricilərinəzər
dənkeçirilir,biometrikidentifikasiyaalqoritmlərinin
keyfiyyətgöstəriciləriaraşdırılır.
AzərbaycanUniversitetindəkeçirilənsözügedən

konfransdaR.Ələkbərzadəmüvafiqseksiyadamə
ruzəsinitəqdimedib.Bumövzudahəmbioloji,həmdə
informasiyatexnologiyalarıelmiistiqamətlərininəhatə
olunmasıiştirakçılarınmarağınasəbəbolub.Bununla
bağlıtələbəmizkonfransiştirakçılarınınçoxsaylısual
larınacavabveribvəsertifikatlatəltifedilib.R.Ələkbər
zadəyəişindavametdirilərəktətbiqsahələrinindaha
genişləndirilməsitövsiyəolunub.Onudabildirəkki,
konfransınçapedilmişmateriallartoplusundatələbi
mizintezisidəyeralıb.

Naxçıvanda beynəlxalq 
konfrans keçirilib

Tələbəmizin elmi 
işi bəyənilib

Professor Elxan Rəsulov: Qohum nikahları irsi xəstəliklərin yaranması ehtimalını xeyli artırır

Pandemiyadövründədəboşqalmadıqla
rını,müxtəlifmövzularda40ayaxınonlayn
toplantıkeçirdiklərinideyənM.Kərimova,
türkiyəlialimlərinhərzamanonlaradəstək
olduğunu məmnunluqla qeyd edib. Bu
müddətdəmərkəziofisiMacarıstandayer
ləşənAvropaİmmunÇatışmazlığıCəmiy
yətiiləbirlikdəBakıtoplantısınındaonlayn
keçirildiyinixatırladıb.Onəqədəryüksək
səviyyədəkeçirilsədə,onlayntoplantının
heçvaxtcanlıünsiyyətinyerinivermədiyi
ni,onagörədəhəkimlərimizləcanlıgörüş
lərinçoxxoşolduğunudiqqətəçatdırıbvə
konfransınişinəuğurlararzulayıb.

Bundansonrakonfransıngündəliyində
duranməruzələrintəqdimatıolub.Türkiyə
ninEgeUniversitetininprofessoruAbdul
lahSayiner,ATUnunTədrisTerapevtik
KlinikasınınPulmonologiyaşöbəsininelmi
rəhbəri,tibbelmləridoktoruƏlizaminSa
dıqovvəEsamLTDşirkətininmarketinqdi
rektorudr.MehribanYusubovaməruzələr
ləçıxışediblər.
Məruzələrtədbir iştirakçıları tərəfindən

maraqlaqarşılanıbvəsualcavabmərhələ
siiləyekunlaşıb.Genişdiskussiyaşəraitin
dəkeçənkonfransdapulmonologiyayadair
ətraflıfikirmübadiləsiaparılıb.

Mayın 19-da “Ağciyər-
lərin xronik obstruktiv 
xəstəliyinə (AXOX) müasir 
yanaşma” mövzusunda elmi 
konfrans keçirilib. Konfran-
sa sədrlik edən ATU-nun 
II Uşaq xəstəlikləri kafedra-
sının dosenti Məleykə Kəri-
mova pandemiyadan sonra 
düzənlədikləri ilk canlı 
beynəlxalq toplantının həm 
də özəl bir günə təsadüf 
etdiyini vurğulayıb.    
Bildiribki,mayın19uqardaşTürkiyə

dəGənclikvəİdmanbayramıdır.Eyni
zamandatürkdünyasınınböyüköndəri
MustafaKamalAtatürkünanımgünüdür.
O,qardaşTürkiyədədə,ölkəmizdədə
gənclərinhəmişəaparıcıqüvvəoldu
ğunusöyləyərək,IIQarabağsavaşında
qazanılanzəfərdədəgənclərinrolunu
yüksəkqiymətləndirib.
Bundansonratürkdünyasınınbütün

şəhidlərininxatirəsibirdəqiqəliksükutla
yadolunubvəkonfransözişinidavam
etdirib.

Əməkdaşımızın moderatorluğu ilə beynəlxalq tədbir baş tutub

Bəs,beləhallardanözümüzünecə
qoruyaq?İlansancmasıbaşverərsə,
nələribilməyimizvacibdir?Bukimisu
allaraATUnunYoluxucuxəstəliklər
kafedrasınınassistenti,həkiminfeksi
onistNilufərMəmmədovamünasibət
bildirib.

Həkimdeyibki, ilanlarqızmaryay
günlərindədaha təhlükəliolur: “Ha
vanınhərarətinəqədəryüksəkolsa,
intoksikasiyadabir oqədər inkişaf
edir.Bəzihörümçəklər,əqrəblərvə
böcəklərdəolduğukimi, ilanlarında
bəzinövlərindəinsanorqanizmiüçün
cidditəhlükəyaradanzəhərlimaddələr
mövcuddur.Yayaylarındaənçoxrast
gəlinənhallardanbiridəilansancma
sıdırvəonun ilkəlamətlərindənbiri

dişlənməyerininətrafındadərisahə
sininödemidir.İlansancmasızamanı
yaranahiyəsindəgöyərmə,qansızma,
nekroz,suluqinkişafedəbilər.Zəhər
li ilanlarınsancmayerindəbirvəya
iki diş izi, zəhərsiz ilanlarda isə at
nalışəklindəbirneçədiş izigörünür.
Zəhərbədənəqanvəlimfailəyayılır.
Limfadüyünlərininanidənböyüməsi
zəhərinorqanizməsürətləyayıldığı
nıgöstərir.Huşun itirilməsi, tənəffüs
çətinliyi,ürəkbulanma,ağızdametal
dadı,qusma,ishal,şiddətlibaşağrısı
vəsidiyinqararəngəboyanmasıda
erkənəlamətlərdəndir.Dahaağırhal
lardaisəciddihipotenziya,pulmonar
ödem,koaqulopatiya,hematuriya in
kişafedir”.
N.Məmmədovabuhadisəzamanı

xəstəyəgöstərilən ilk tibbiyardımın
daböyükəhəmiyyətkəsbetdiyinibil
dirib: “Buzamandahaçoxətrafların
yaralanmalarınarastgəlinsədə,baş
vəgövdəzədələnmələriyüksəkölüm

nisbəti baxımından daha riskli na
hiyələrdir.Dişlənməyeriarteriyavəya
venaüzərinədüşərsə,buçoxağırhal
sayılır.İlansancmasındansonraolan
zəhərlənməəlamətləri ilin fəslindən,
dişləməninyerindənvəzəhərinmiq
darındanasılıdır.Əntəhlükəliləribaş,
boyunvədamardanolansancmalardır.
Lokalizasiyasındanasılıolmayaraq,
zəhəriəmməkolmaz.
Ağırlaşmalarınahemoqlobinuriya,

mioqlobinuriya,intravaskulyarhemoliz,
rabdomiolizaiddir.Buzamansancan
ilanınnövüsimptomlarınağırlıqdərə
cəsinətəsirgöstərir.Azərbaycandaən
zəhərliilangürzəhesabolunur.İlanın
zəhərsizolduğudüşünülənvəklinik
simptomlarolmadığıhaldaşəxs8saat
müşahidəaltındasaxlanılmalıdır”.
Həkiminsözlərinəgörə, təkmilləş

mişyardımaqədəraparılan ilk tibbi
yardımxəstəninhəyatınıqurtarmaqda
çoxböyükroloynayır: “İlansancmış
şəxsi ilknövbədəsakitləşdirmək la

zımdır,çünkionunhərəkətetməsiilan
zəhərininorqanizmdəqanvəlimfailə
yayılmasınısürətləndirir.Yaranahiyə
sisuiləyuyulubüzərinəbuzqoyulur.
Müalicəmüəssisəsindəortaağırvə
ağırvəziyyətdəolanxəstəyəilanan
tiserumu–antivenomyeridiləbilər.
Orta şiddətli formada ilk 20dəqiqə
ərzindəmüdaxiləolunubsa0,2cc/kg,
20dəqiqədəngecolanhaldadaha
yüksəkdoza,ağırhalda isə1ml/kg
dozadaverilir.Xəstəninhalındayax
şılaşma qeyd olunarsa, 520 cc/kg
antiserum0,9%liNaCl ilədurulaşdı
rılıb1saatlıq infuziyaşəklindətəyin
edilir.Lakinanafilaksiyariskinəzərə
alınmalıdır(anafilaks iyazamanıan
tihistaminvəyakortikosteroid,ağır
haldaepinefrin təyinedilir).Uşaqlar
üçünantivenomundozasıböyüklərlə
eyniliktəşkiledir.Antivenommüalicəsi
alanlar1həftəserumxəstəliyivəyara
yeriinfeksiyasıbaxımındanmüşahidə
edilir”.

Genetika sahəsində tanınmış azər-
baycanlı alim, hazırda ABŞ-da yaşayan 
professor Elxan Rəsulov ATU-nun 
Tədris Terapevtik Klinikasında bir qrup 
əməkdaşımıza “Yenidoğulmuşların ge-
netik skrininqi” mövzusunda mühazirə 
oxuyub.

Havanın temperaturu 
getdikcə yüksəlir, qarşıdan 
isti yay günləri gəlir. Belə 
bir vaxtda ölkədə, o cümlə-
dən Bakıda ilanlarla tez-tez 
rastlaşmaq mümkündür. 
Qışlama yerlərindən çıxan 
sürünənlər, eləcə də ilanlar 
ətraf ərazilərə yayılırlar. 
Günəşin şüalarından qo-
runmaq üçün kölgəliklərə 
çəkilən insanlar bəzən 
zəhərli ilanların, əqrəblərin, 
hörümçəklərin, müxtəlif 
növ həşəratların hücumu-
na məruz qalır. Bu zaman 
düzgün və vaxtında tədbir 
görülməsə, zərərçəkən əlil 
ola və hətta ölə bilər. 

Tanınmış alim Tədris Terapevtik Tanınmış alim Tədris Terapevtik 
Klinikada mühazirə oxuyubKlinikada mühazirə oxuyub

Havalar istiləşdikcə, ilan sancmaları aktuallaşır
Həkim belə hal baş verdikdə, nə etmək lazım olduğunu açıqlayır
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Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və 
əmək sağlamlığı kafedrasının əmək-
daşları İctimai sağlamlıq və səhiy-
yənin təşkili kafedrasının assistenti 
Rafail Musayevə oğlu  

Əli Musayevin  
vaxtsız vəfatından kədər ləndiklərini 

bildirirlər və dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və 
əmək sağlamlığı kafedrasının əmək-
daşları İctimai sağlamlıq və səhiyyə-
nin təşkili kafedrasının dosenti Rafiq 
Liftiyevə oğlu  

Tərlan Liftiyevin  
vaxtsız vəfatından kədər ləndiklərini 

bildirirlər və dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.

Ümumi və toksikoloji kimya, 
Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı 
və əmək sağlamlığı kafedralarının 
əməkdaşları Ümumi və toksikoloji 
kimya kafedrasının dosenti Gültəkin 
Acalovaya anası

Elza xanımın
vəfatından kədər ləndiklərini bildirir-

lər və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Muradov Eltac Teymur oğlu (qrup 320F2b); Recep Göçeroğlu (qrup 
518A3c); Sabri Köker (qrup 518A2b); Dərya Sərdari (qrup 221İ2b); Bəşirova 
Dilarə İlqar qızı (qrup 219A10b); Gülməmmədova Həkimə Akifovna (qrup 
220A8b); Rzayeva Əsmət Məmmədrza qızı (qrup 162A); Hossein Aghli (qrup 
419A5a); Tağızadə Səmra İlham qızı (qrup 419A1a); Farshid Darvishi  (qrup 
717A12); Osmanlı Aysu Ramil qızı (qrup 421R1a); Mehmet Efe Kıralp (qrup 
418A2a); Mehmet Yaşar oğlu (qrup 418A2a); Mohammadinia Milad Mahdi 
oğlu (qrup 737B); Demirhan Mehmet Ethem oğlu (qrup 717A9); Balayev Zaur 
Zahid oğlu (qrup 221A8a); Əhmədova Fatimə Səyyaf qızı (qrup 117A20); 
Al- Hammashi Najah Chyad (qrup 317İ5); İsmayılov Arzu Vüqar oğlu (qrup 
627B); Yusubov İsrail Nemət oğlu (qrup 420A3b); Orhan Ülgen Yaşar oğlu 
(qrup 221A13b); Musa Əli Şəhriyar oğlu (qrup 370B); Seyedrahimibolous 
Nazı Hossein qızı (qrup 717A13); Radizenoz Elika Hamid qızı (qrup 717A13); 
Aysan Kheyrollahi Karim qızının (qrup 418A4a) tələbə bileti itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.  

Ağazadə Fidan Vüqar qızının (qrup 317A18) tələbə bileti və müvəffəqiyyət 
kitabçası; 121A9b qrup tələbəsi Quliyeva Xuraman Əfqan qızının tələbə təqaüd 
kartı itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 Allah rəh mət elə sin!

İdmanklubununsədriQələndər
Aslanovyubilyarınömüryoluhaqqın
daməlumatverərəkbildiribki,o,
AzərbaycanDövlətBədənTərbiyəsi
İnstitutunu(indikiAzərbaycanDövlət
BədənTərbiyəsivəİdmanAkade
miyası)bitirdikdənsonra1970ciilə
qədərhəmininstitutdaİdmangim
nastikasıkafedrasındabaşlaborant
vəzifəsindəçalışıb.1970ciildənisə
AzərbaycanDövlətTibbİnstitutunun
(indikiAzərbaycanTibbUniversiteti)
Bədəntərbiyəsivəidmankafedrasın
dabaşlaborantvəzifəsindəçalışma
ğabaşlayıb.1971ci ildəmüsabiqə
yoluiləmüəllimvəzifəsinətəyinolu
nub,1994ciildən2015ciiləqədər
başmüəllimkimiişləyib.Buillərər
zindəxüsusiqruptələbələriilədərs
aparıb.Kafedranınmüəllimləriiləbir

likdəyazdığıelmiməqalələrtələbələ
rinsağlamlığınınvəfizikiinkişafının
yaxşılaşdırılmasınayönəldilib.Yay
aylarındaATUnunXudatşəhərində
yerləşənidmansağlamlıqdüşərgə
sindətələbələrləişləyib.Tələbəvə
professormüəllimheyətiarasında
bədəntərbiyəsivəidmanıninkişafına
verdiyitöhfəyəgörəAzərbaycanTibb
Universitetininrəhbərliyi tərəfindən
fəxrifərmanlaralayiqgörülüb.

İdmanklubununəməkdaşlarıLeyla
Ağayeva,Sevincİsayeva,Valentina
Lebedinskaya,XatirəŞıxlıvədigər
əməkdaşlarçıxışedərəkNelyaxanım
haqqındaxatirələrini,xoşarzularını
bölüşüblər.
TədbirinsonundaNelyaZurabo

vnaya“Təbib” idmanklubununkol
lektiviadındanfəxri fərmanvəgül
dəstəsitəqdimolunub,xatirəşəkilləri
çəkdirilib.

İdman veteranının 80 illik yubileyi 
qeyd olunub

ATU-nun “Təbib” idman klubunun 
əməkdaşları uzun illər onlarla birgə 
çalışan, hal-hazırda təqaüddə olan 
Nelya Vəzirova Zurabovnanın 80 
illik yubileyini qeyd ediblər.

“Fəxrlə deyə bilərik ki, bu gün 
Azərbaycan Tibb Universiteti 
dünya səviyyəli tibb ocaqlarının 
sırasındadır. Xarici tələbələrin 
ildən-ilə çoxalması, tədris proq-
ramlarının beynəlxalq akkredi-
tasiyadan uğurla keçməsi uni-
versitetimizin artan nüfuzunun 
göstəricisidir”. Bunu ATU-nun 
Əsaslı Kitabxanasının direktoru, 
t.ü.f.d. Ziyafət Eminova kitabxana-
nın 24 saatlıq iş rejiminə keçməsi 
haqqında məlumat verərkən deyib. 
Onunbildirdiyinəgörə,tələbələ

rintədrisəolanmarağıvəuniver
sitetrəhbərliyinəedilənçoxsaylı
müraciətlərnəzərəalınaraq,mayın
10danetibarənƏsaslıKitabxana
nınoxuzallarının24saatfəaliyyət
göstərməsiqəraraalınıb:“Kitabxa
narəhbərliyiATUnunrektoru,pro
fessorGərayGəraybəylininverdiyi
müvafiqtapşırıqlardanirəligələn
məsələlərinhəlliməqsədiləgecə
növbəsi təşkiledib.Bununüçün
işçilərinayrılması,onlararasında
işbölgüsüzamanıciddinövbətçili
yintəşkilolunması,eləcədəgecə
növbəsindəmühafizəişiningüclən
dirilməsivəbütünbunlarlayanaşı,

işıq,su, istiliksiste
minintənzimlənməsi
nəzərdətutulur”.
Z.Eminova kita

bxanadakıdigərye
niliklərdəndəbəhs
edib:“Hazırdavahid
kitabxanafondumuz
645737,oxucubileti
üzrəoxucularınsayı
isə11300nəfərtəşkil

edir.Kitabxanaprosesləriniavto
matlaşdırmaqməqsədilə2010cu
ildə Rusiyadan “İRBİS 64” adlı
elektronkitabxanalayihəsialmışıq.
Buproqraməsasındaümumilikdə
bütün fondunelektron kataloqa
salınması işinəbaşlanılıbvəindi
dəhəmin işlərsistemliqaydada
davametdirilir.
Bundan başqa, hazırda yeni

bir tətbiqin kitabxanamodulu
nunüzərindəişləraparılır.Bura
daəsasənkitabxananınbazası
üzərindəolankitablarınsiyahısı
yerləşdiriləcək. Oxu
cularonlaralazımolan
kitabı öncədən sifariş
verəcəkvəikisaatər
zindəsifarişlərinigötürə
biləcəklər.Onudaqeyd
edimki,bəzidərsvəsa
itlərininPDFformatıda
varki,tələbələrhəmdə
bundanyararlanacaqlar.
PDFformatıolmayanki
tablarisəkitabxanadan
əldəediləcək”.
Kitabxanada təşkil

edilən mədənikütləvi

işlərətoxunanmüəssisərəhbəri
buradayaradılan “Şuşa”guşəsi
barədədəməlumatverib.Obil
diribki,PrezidentİlhamƏliyevin
sərəncamına əsasən, 2022ci
il “Şuşaili”, 2023cüilüçünisə
Şuşaşəhəri“TürkDünyasınınMə
dəniyyətPaytaxtı”elanolunub:“Bu
münasibətləƏsaslıKitabxanada
“Şuşa”guşəsiyaradılıb.Guşədə
nümayişolunanmaketdəYuxarı
GövhərAğaməscidininminarələ
rindənerməniəsgərlərininmişen
kimi istifadəetdiyivəminarələrə
ağırartilleriyadanaçılanatəşizləri
açıqaydıngörünür.Guşəninaçılı
şındaiştirakedəniordaniyalıtələ
bələrimizOmarAmani,Hummam
Awawdeh,suriyalıAbedAlkhaliq
Alkhatib vəBanqladeşdənolan
FariaChowdhuryqədimŞuşanın
tariximədəni irsinəqarşıerməni
vandalizminənifrətlərinibildiriblər
vəölkəmizləhəmrəyolduqlarını
söyləyiblər”.

Əsaslı Kitabxana 24 saatlıq iş rejiminə keçib

Etibarsız say ılır

istiqamətdətədqiqatlarınaparıl
masıüçünəməkdaşlığınqurul
masıtəklifləriirəlisürülüb.

Türkiyənin İqtisadi İnkişaf və 
Sosial Tədqiqatlar İnstitutu və 
Lənkəran Dövlət Universitetinin 
birgə təşkilatçılığı ilə Lənkə-
randa Beynəlxalq Çay Konqresi 
keçirilib.  
Azərbaycan Tibb Universi

tetinin Əczaçılığın texnologi
yasıvə idarəçiliyikafedrasının
əməkdaşlarıbaşmüəllimAidə
Bəndəliyeva,başmüəllimMaq
sudAslanov və assistent Ay
nurəHüseynovatədbirdəiştirak
ediblər.A.Bəndəliyevanın“Çay
bitkisiəhəmiyyətli içkivəmüa
licəvasitəsikimi”mövzusunda
məruzəsikonqresiştirakçılarının
böyükmarağınasəbəbolub.
AlimlərəsrlərdirLənkəranda

becərilən çaybitkisinin yalnız
qida içkisideyil,həmdəmüa
licə əhəmiyyətli maddələrlə
zənginxammalkimiəhəmiyyə
tinivurğulayıblar.Gələcəkdəbu

Əməkdaşlarımız Beynəlxalq 
Çay KonqresindəTələbələrin tədrisə olan marağı və universitet rəhbərliyinə edilən çoxsaylı müraciətlər nəzərə alınıb

Filologiya elmləri namizədi, dosent Zərifə İsmayıl qızı Avilovanın 
80 yaşı tamam olub. O, 55 ildir ki, Tibb Universitetinin Azərbaycan 
dili kafedrasında müəllim işləyir.    

Zərifə Avilova 1942-ci ildə İrə-
van şəhərində anadan olub. Orta 
məktəbi orada bitirdikdən sonra 
1959-cu ildə Bakı şəhərinə köçüb 
və həmin il APU-nin Azərbaycan 
dili, ədəbiyyatı və tarixi fakültə-
sinə daxil olub, 1964-cü ildə hə-
min fakültəni bitirib. 1965-66-cı 
illərdə AMEA-nın Şərqşünaslıq 
İnstitutunda çalışıb. 1966-cı ildən 
ATU-nun Azərbaycan dili kafed-
rasında laborant, baş laborant, 
müəllim, baş müəllim işləyib. 
Z.Avilova 1976-cı ildə dissertasiya 
müdafiə edərək, filologiya elmləri 
namizədi elmi dərəcəsini alıb. 

1981-ci ildən həmin kafedrada dosent vəzifəsində çalışan Zərifə 
müəllimə 2 dərs vəsaitinin, 80-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir. 
2003-cü ildə “Vektor” Beynəlxalq Elm Mərkəzi Mükafat Komissi-
yasının qərarı ilə “Azərbaycanın tanınmış xanımları” beynəlxalq 
layihəsinin qaliblərindən olub.

Həm çox çətin, həm də müqəddəs bir peşənin sahibi olan Zərifə 
xanım tələbələrinin böyük sevgisini qazanıb. O, doğma Azərbay-
can dilini gənclərə sevə-sevə tədris edir. 

Azərbaycan dili kafedrasının əməkdaşları Zərifə Avilovanı yubi-
leyi münasibətilə təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı və fəaliy-
yətində uğurlar arzulayırlar.

Zirvəyə ucalan ömür

BaşredaktorBaşredaktor MüəlliflərləredaksiyanınmövqeyiMüəlliflərləredaksiyanınmövqeyi
üstüstədüşməyəbilər.üstüstədüşməyəbilər.

ƏlyazmalargeriqaytarılmırƏlyazmalargeriqaytarılmır

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

“AzərbaycanNəşriyyatı”MMCdə“AzərbaycanNəşriyyatı”MMCdə
çapolunurvəuniversitetdaxilindəçapolunurvəuniversitetdaxilində

yayılıryayılır
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