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Rek tor qo na ğa uni ver si te tin fəaliy-
yə ti haq qın da ət raf lı mə lu mat ve rə rək 
bey nəl xalq elm və təh sil təş ki lat la rı, 
dün ya nın nü fuz lu uni ver si tet lə ri və 
elm qu rum la rı ilə əla qə lə rin ge niş lən-
di ril mə si nin ATU üçün in ki şaf st ra te-
gi ya sı nın əsas priori tet lə rin dən bi ri 
ol du ğu nu vur ğu la yıb. G.Gə ray bəy li 
qar daş Tür ki yə uni ver si tet lə ri, elm 
mər kəz lə ri və alim lə ri ilə əmək daş-
lı ğın uni ver si te ti miz üçün mü hüm 
əhə miy yət kəsb et di yi ni bil di rib.

Baş kənd Uni ver si te ti nin tə sis çi si, Tür-
ki yə Or qan Nəq li Dər nə yi nin (TOND) 
qu ru cu pre zi den ti, Tür ki yə də ilk də fə 
transp lan ta si ya əmə liy ya tı nı hə ya ta 
ke çi rən Meh met Ha be ral da müx tə lif 
sa hə lər üz rə əmək daş lı ğı güc lən dir-

mə yin tə rəf da rı ol du ğu nu diq qə tə 
çat dı rıb. 

Qeyd edək ki, Meh met Ha be ral 2006-
cı il dən El mi Şu ra nın qə ra rı ilə Azər-
bay can Tibb Uni ver si te ti nin qo naq 
pro fes so ru dur. Tibb sa hə sin də bir çox 
mü ka fat la rın sa hi bi olan M.Ha be ral 
2010-cu il də Ame ri ka Cər rah lar Kol le-
ci nin fəx ri üz vü se çi lib.

Gö rüş də ATU-nun Tər bi yə iş lə ri üz rə 
pro rek to ru, do sent Zül fü qar Mu sa bə-
yov, Bey nəl xalq əla qə lər şö bə si nin 
mü di ri, do sent Müş fiq Oru cov, Mət-
buat xid mə ti nin rəh bə ri Gü nel As la-
no va, Baş kənd Uni ver si te ti nin koor di-
na to ru Fay yaz Atı koğ lu, “Med ser vis” 
özəl tibb mər kə zi nin di rek to ru Hik mət 
İs ma yı lov iş ti rak edib lər.

Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, professor Gəray Gəraybəyli 
Türkiyənin Başkənd Universitetinin təsisçisi, tanınmış cərrah Mehmet 
Haberal ilə görüşüb. Görüş zamanı qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri, birgə 
layihələrə dair təşəbbüslər müzakirə olunub.

Rusiyada məşhur tibb veri-
lişlərinin aparıcısı, professor, 
elmlər doktoru Yelena Malışeva 
Azərbaycan Tibb Universitetin-
də qonaq olub. Məşhur aparıcı 
ilə görüşdə universitetin rektoru, 
professor Gəray Gəraybəyli, rəh-
bər şəxslər və rezidentlər iştirak 
ediblər. 

Qonağa ATU-dakı tədris prose-
si, təhsildə tətbiq olunan müasir 
standartlar, tələbələrə yanaşma, 
universitetin maddi-texniki 
bazası və s. barədə məlumat 
verilib.

Doktor Yelena Malışeva görüş 
iştirakçıları ilə öz təcrübəsini bö-
lüşüb, məşhurlaşmasına səbəb 
olan televiziya tibb proqramla-
rının yaradılması ideyası və bu 
təşəbbüsün reallaşdırılmasında 
üzləşdiyi çətinliklər haqqında 
danışıb, başına gələn maraqlı 
əhvalatları səsləndirib və gələcək 
həkimlərə məsləhətlərini verib.

Cərrahiyyə Klinikasını ziyarət 
edib, burda Neonatologiya 
şöbəsinin işi ilə yaxından tanış 
olub.

Sonda xatirə hədiyyələri təq-
dim edilib.

Qeyd edək ki, Bakıda iki 
günlük səfərdə olan Y.Malışeva 
“Səhiyyə TV”nin açılışında iştirak 
edib, bir sıra tibb müəssisələri 
və klinikalarda görüşlər keçirib.

ATU-nun rektoru, professor Gəray 
Gəraybəyli maraqlı və səmimi söh-
bət üçün qonağa təşəkkür edərək 
rusiyalı həmkarını yenidən ATU-da 
görmək istədiklərini bildirib. Rektor 
Yelena Malışevanın iştirakı ilə ATU-
da daha geniş tədbirlər keçirilməsi 
təklifini səsləndirərək onu yenidən 
Bakıya dəvət edib.

Səmimi şəraitdə keçən görüş-
dən sonra qonaq ATU-nun Tədris 

Məşhur teleaparıcı Yelena Malışeva Məşhur teleaparıcı Yelena Malışeva 
universitetimizin qonağı olubuniversitetimizin qonağı olub

Onun sözlərinə görə, imtahan-
lar cədvələ uyğun olaraq, məzun 
olmayan kurslar üçün iyunun 1-dən 
başlayıb: “Amma buraxılış kursları da 
daxil olmaqla, ümumi sessiya mayın 
17-dən etibarən start götürüb. 
Mayda başlanan imtahanlarda I və II 
Müalicə-profilaktika, İctimai səhiyyə, 
Hərbi tibb fakültələrinin buraxılış 
imtahanları oldu. Bu, mayın 31-dək 
davam etdi. İyunun 1-dən etibarən 
isə İmtahan Mərkəzində məzun 
olmayan digər kurslarda fakültələrə 
uyğun imtahanlar götürülür”. 

Ü.Cəfərova imtahan prosesinə 
nəzarətçilərin ciddi nəzarət etdiyini, 
imtahana daxil olanların tələbə bileti 
ilə müəyyənləşdirildiyini, eyni fəndən 
imtahan verənlərin yanaşı əyləşdir-
ilmədiyini qeyd etdi: “Əgər hansısa 
tələbədə köməkçi vasitə aşkarlanarsa, 

ona xəbərdarlıq edilir, təkrar qeydə alı-
narsa, imtahan zalından uzaqlaşdırılır. 
Hələ ki ikinci halla üzləşməmişik. 
Ümumiyyətlə, indiyədək hər hansı 
ciddi problemimiz olmayıb. Gecikən 
tələbələri imtahana buraxmırıq. Onlar 
gecikdikləri təqdirdə tərəfimizdən 

qeydə alınır, dekanlığa ərizə yazdıqdan 
sonra imtahan vermələri üçün vaxt 
müəyyənləşdirilir. Hər gün 3-5 min 
arası tələbə imtahan verir”. 

Ü.Cəfərova söhbətimiz əsnasında 
test suallarının keyfiyyətindən də 
danışdı. Bildirdi ki, kafedralar ötən 
semestrlə müqayisədə test suallarını 
daha keyfiyyətli şəkildə tərtib ediblər. 
Bunu daxil olmuş şikayətlərin azlığı da 
göstərir. 

Qeyd edək ki, imtahan sessiyasının 
iyulun 4-dək davam etməsi nəzərdə 
tutulub. 

Hər masada 2 ekspert əyləşirHər masada 2 ekspert əyləşir
İyunun 8-də Əczaçılıq fakültəsinin 

sonuncu kurs tələbələrindən OSKİ 
bacarıq imtahanları götürülüb. Bu 

barədə məlumat verən Əczaçılıq 
fakültəsinin dekanı, dosent Fərəh 
Mədətli bunun ilk imtahan olaraq 
Əczaçılıq kimyası kafedrasında təşkil 
olunduğunu bildirib: 

“Başqa fakültələrdə bacarıq 
imtahanları ayrı-ayrı məkanlarda 
keçirilsə də, bizdə eyni məkanda, 
fərqli masalarda olacaq. Hər bacarıq 
sualına görə ayrı-ayrı təcrübələr 
aparılır. Hər masada 2 ekspert əyləşir 
və qiymətləndirməni onlar aparırlar. 
Diqqətinizə çatdırım ki, imtahan 4 
kafedrada 5 fənn üzrə olacaq. Burax-
ılış imtahanında 126 tələbə iştirak 
edəcək, hər gün 40-42 nəfər imtahan 
verəcək”. 

ATU-da yay imtahan sessiyası davam edir
Hər gün bir neçə min tələbə imtahan verir Hər gün bir neçə min tələbə imtahan verir 

u Universitetimizdə 
2021/2022-ci tədris ilinin 
yaz semestrinin yay imtahan 
sessiyası davam edir. İmta-
hanların gedişi ilə bağlı İmta-
han Mərkəzinin müdiri Ülkər 
Cəfərova fikirlərini bizimlə 
bölüşüb.  

Əlaqələrimizin gücləndirilməsi 
hər iki tərəf üçün faydalıdır

İmtahan prosesi haq
qında Tədris şöbəsinin
müdiri,dosentKamandar
Yaqubovməlumatverib.
Onunsözlərinəgörə,Döv
lətAttestasiyasına1232
nəfərburaxılıbki,onlar
dan336nəfəriIMüalicə
profilaktika,332nəfəri II
Müalicəprofilaktika,280
nəfəriStomatologiya,76
nəfəriHərbitibb,70nəfəri
İctimaisəhiyyə,126nəfəri
Əczaçılıqfakültəsinintələ
bələri,13nəfəriisəhərbi
feldşerdir.
K.Yaqubov bu ildən

DövlətAttestasiyasında
birçoxyeniliklərinoldu
ğunu da deyib. Bildirib
ki,AzərbaycanTibbUni
versitetininvəİ.M.Seçe
novadınaBirinciMoskva
DövlətTibbUniversitetinin
Bakıfilialınınrektorlarının
təşəbbüsüiləmüalicəişi

fakültələrinin buraxılış
kurslarınıntələbələrihəm
daxilixəstəliklər,həmdə
cərrahixəstəliklərfənlərin
dənbacarıqimtahanlarını
BakıSağlamlıqMərkəzin
dəverirlər.IvəIIMüalicə
profilaktikafakültələrinin
Ginekologiya fənnindən
bacarıq imtahanları isə
TədrisCərrahiyyəKlini
kasındabaştutacaq.
Stomatologiyafakültə

sindəisəDövlətAttesta
siyasına buraxılan 280
tələbəOrtopedikstomato
logiya,Terapevtikstoma
tologiya,Ağızvəüzçənə
cərrahiyyəsi fənlərindən
bacarıqvətestimtahanla
rındaiştirakedəcək.İmta
hanStomatolojiMərkəzdə
təşkilolunub.
Bu il Əczaçılıq fakül

təsində də imtahanlar
2mərhələli–həmbaca

rıq,həmdətestimtahan
larıolmaqlakeçiriləcək.
4fəndənimtahanlarınke
çirilməsinəzərdətutulub.
Əczaçılıqkimyasıfənnin
dənbacarıq imtahanları
artıqsonaçatıb.
Hərbi Tibb Fakültəsi

nin tələbələri 3 fəndən
imtahana çəkilib. Daxili
xəstəliklərvəhərbisəhra
terapiyası fənnindənim
tahanınhərikimərhələsi
artıqyekunlaşıb.Sonrakı
günlərdə tələbələrCər
rahi xəstəliklər vəhərbi
səhracərrahiyyəsi,eyni
zamandaTibbxidmətinin
təşkili fənlərindənDövlət

Attestasiyasında iştirak
edəcəklər.
İctimaisəhiyyəfakültə

sində isəGigiyena fən
nindənbacarıq imtahan
larıyekunlaşıb.Fakültənin
tələbələridahasonraEpi
demiologiyafənnindənba
carıqvətest imtahanları
verəcəklər.
Qeyd edək ki, iyunun

6danbaşlananDövlətAt
testasiyasıiyunun25dək
davamedəcək.İmtahan
larbitdikdənsonraDövlət
Attestasiyakomissiyaları
sədrlərininATUnunBö
yükElmiŞurasındahesa
batıdinləniləcək.

Rektor dövlət buraxılış 
imtahanlarının gedişini izləyib
Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, 

professor Gəray Gəraybəyli dövlət buraxılış 
imtahanlarının gedişini izləyib. Buraxılış kurs-
larında bacarıq və test imtahanlarına baxış 
keçirən rektor, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində 
imtahan üçün yaradılan şəraitlə də tanış olub. 

Öz növbəsində Mehmet Cahit Güran 
səhiyyə sahəsində Azərbaycanla Türkiyə 
arasında sıx əlaqələrin mövcudluğunu 
vurğulayaraq, mütəxəssis və həkimlər 
üçün təcrübə mübadiləsi və ixtisasartır-
ma proqramlarında iştirak məqsədilə qar-
şılıqlı səfərlər təşkil olunduğunu diqqətə 
çatdırıb.

Daha sonra Teymur Musayev Qazi Uni-
versitetinin rektoru Musa Yıldızla görüşüb. 
Nazir xatırladıb ki, ölkəmizin qocaman ali 
məktəblərindən biri olan Azərbaycan 
Tibb Universiteti ilə Türkiyənin 20-ə yaxın 
nüfuzlu universiteti arasında anlaşma me-

morandumu imzalanıb və bu istiqamətdə 
səmərəli əməkdaşlıq aparılır: “Bu sazişlər 
çərçivəsində bir çox sahələr üzrə qarşılıqlı 
fəaliyyət və birgə layihələr icra olunur”.

Musa Yıldız bildirib ki, rəhbərlik etdiyi 
təhsil ocağının mütəxəssisləri Azərbaycan 
Tibb Universitetində təşkil olunan təlim, 
beynəlxalq elmi konfranslar və vebinarlar-
da mütəmadi olaraq iştirak edirlər.

Görüşlərdə iştirak edən Azərbaycan 
Tibb Universitetinin rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli universitetdə həyata 
keçirilən yeniliklər haqqında qonaqlara 
ətraflı məlumat verib. 

Türkiyənin aparıcı universitetlərinin Türkiyənin aparıcı universitetlərinin 
rəhbərləri ilə görüş keçirilibrəhbərləri ilə görüş keçirilib

Səhiyyə naziri Teymur Musayev Hacettepe Universitetinin rektoru Mehmet 
Cahit Güranı qəbul edib. Səhiyyə naziri ölkələrimiz arasında bütün sahələr-
də, o cümlədən tibb sahəsində qarşılıqlı faydalı əlaqələrin mövcudluğundan 
məmnunluğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, uzun illər ərzində tibb sahə-
sində qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi üçün səmərəli işlər görülüb.
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Beynəlxalq təhsil təşkilatları və 
elm qurumları ilə əlaqələri daim 
genişləndirən Azərbaycan Tibb 
Universiteti daha bir qonağı qəbul 
edib. İslamabad Tibb və Stoma-
tologiya Universitetinin (İslama-
bad Medical and Dental College) 
idarə heyətinin sədri Yasir Khan 
Niazi ATU-nun klinikalarını ziyarət 
edərək tələbələr üçün yaradılan 
şəraitlə yaxından tanış olub. 
TədrisTerapevtikKlinikanındirektoru,

professorSurxayMusayevbildiribki,
klinikadaATUnun11klinikkafedrası
yerləşdirilib.Eynivaxtda640tələbəyeri
olan6mühazirəzalıvə70əqədərdərs
otağındauniversitetinIIIVIkurstələ
bələrinəterapiya,pediatriya,nevrologi
ya,klinikfarmokologiya,fizioterapiya,
şüadiaqnostikasıfənləritədrisolunur.
Bundanəlavə,klinikadarezidenturavə
doktoranturaxətti iləyüksəkixtisaslı
kadrlarınhazırlanmasıhəyatakeçirilir.
QonaqklinikanınÜrəkDamarMərkə

zinədəbaşçəkib,klinikdiaqnostikla
boratoriyadakışəraitlətanışolub.
TədrisStomatolojiKlinikanındirektoru

MahirSəfərovpakistanlıalimimüəs
sisəninfəaliyyətiilətanışedib.Bildirib
ki,klinikadaterapevtik,cərrahi,ortope
dik,uşaqstomatologiyasıkafedraları
iləyanaşı terapiya,cərrahiyyə,orto
pediya,ortodontiya,parodontologiya,

implantologiya, fiziotera
piya,rentgenşöbələrivə
laboratoriyalar fəaliyyət
göstərir. Klinikanın əsas
fəaliyyətistiqamətiyüksə
kixtisaslıhəkimstomatoloq
kadrlarhazırlamaqməqsə
dilə tədris, elmitədqiqat
işlərininaparılmasıüçün
müasir tələblərə cavab
verənbazaolmaqlayana
şı,əhaliyəyüksəksəviyyəli
stomatolojixidməti təmin

etməkdənibarətdir.Hazırdafakültənin
70faizixaricitələbələrdənibarətdir.Fa
kültədəFinlandiya,Amerika,Türkiyə,
Əfqanıstan,SəudiyyəƏrəbistanı,Fi
lippin,Gürcüstan,İran,İraq,həmçinin
Pakistan, İordaniya,Fələstin,Suriya
vəbaşqaölkələrdəngəlmiştələbələr
təhsilalır.

İslamabaduniversiteti idarəheyəti
ninsədriYasirKhanNiaziTədrisCər
rahiyyəKlinikasınıdaziyarətedərək
bumüəssisənin fəaliyyəti haqqında
məlumatlandırılıb.Qonaqlagörüşdə
qeydolunubki,klinikada tibb təhsili
vəsəhiyyəxidmətləribiryerdəcəm
lənib.Tibbtəhsilininyüksəksəviyyədə
təşkiliklinikanınfəaliyyətininprioritet
istiqamətlərindənbiridir.Buradahərbiri
100nəfərlik7mühazirəzalıvəpraktik
məşğələlərinkeçirilməsiüçün60dan
çoxdərsotağı,bütüncərrahi ixtisas
larıəhatəedən14kafedravə28şöbə
mövcuddur.İlərzindəklinikada3000
əyaxıntələbə,300dənçoxrezident,
20yəyaxındoktorantıntəhsiliilə40a
yaxınprofessor,80əyaxındosent,180
dənçoxassistentməşğulolur.
GörüşlərzamanıYasirKhanNiazi

dətəmsiletdiyiali təhsilmüəssisəsi

barəsindəətraflıməlumatverib.Qeyd
edibki, İslamabadTibbvəStomato
logiyaUniversitetimüasirkampuslara,
modernavadanlıqlarlatəchizolunmuş
laboratoriyalara,mühazirəzalları,kitab
xanavəauditoriyalaramalikdir.Əsası
2007ciildəqoyulanbugəncuniversi
tetdəstomatologiyaüzrəaltı ixtisasda
magistraturatəhsilidəmövcuddur.O
özüuniversitetinnəzdindəkiTədrisKli
nikasınadarəhbərlikedir.QonaqATU
vəxüsusiləTədrisStomatolojiKlinikailə
birlikdəirimiqyaslılayihələrinreallaşdı
rılmasıistiqamətindəəməkdaşlığahazır
olduğunudabildirib.
Qeydedəkki,görüşlərdəATUnun

klinikarəhbərləri iləyanaşı,Elmi işlər
üzrə prorektor Rauf Bəylərov, Bey
nəlxalqəlaqələrşöbəsininmüdiriMüşfiq
Orucovdaiştirakediblər.

Rektor, professor 
Gəray Gəraybəyli ATU 
tələbələrinin iştirakı 
ilə keçirilən tədbirlər, 
universitet nəzdində 
fəaliyyət göstərən 
tələbə klublarının işi 
haqqında danışıb. 
ATU-da tələbələrin 
idarəetmədə rolunun 
genişləndirildiy-
ini bildirən rektor 
G.Gəraybəyli artıq 
tələbə dekanların seçildiyini və Elmi 
Şurada təmsil olunduğunu, nəticədə 
onların rəhbərliklə birbaşa əlaqəsi-
nin yarandığını qeyd edib.  

YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxti-
yar İslamov rəhbərlik etdiyi qurumun 
ali məktəblərdə təhsil alan gənclərlə 
əlaqələri möhkəmləndirmək, onlarla 
birlikdə ictimai-sosial, vətənpərvər-
lik, fərdi inkişaf, idman və digər 
sahələrdə müxtəlif təşəbbüsləri icra 
etmək məqsədilə silsilə görüşlər 

keçirdiklərini bildirib. YAP Gənclər 
Birliyi ATU-nun nəzdində birlik 
üzvlərindən ibarət tələbə klubunun 
yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib.

Görüşdə YAP Gənclər Birliyinin 
sədr müavini Fəsli Nəbiyev, ATU-
nun Tədris işləri üzrə prorektoru, 
professor Sabir Əliyev, Tərbiyə işləri 
üzrə prorektor, dosent Zülfüqar 
Musabəyov, Tələbə Həmkarlar 
İttifaqı Komitəsinin sədri Qoşqar 
İsmayılov iştirak ediblər.

Rek tor, pro fes sor Gə ray Gə ray-
bəy li qo naq la ra uni ver si te tin ta ri xi, 
ha zır ki kli nik ba za la rı, ya taq xa na la rı 
haq qın da ge niş mə lu mat ve rib. O, 
uni ver si tet də baş ve rən son ye ni-
lik lə ri, təd ris plan la rı nın də yiş di-
ril mə si ni, ATU-nun 5 ix ti sa sı nın 
bey nəl xalq akk re di ta si ya dan 
keç mə si ni də diq qə tə çat dı rıb.

Sə fir Mo ham med Adil Em barch 
Mə ra keş də ki tibb uni ver si tet lə ri 
ilə ATU ara sın da əla qə lə rin ya ra-
dıl ma sı üçün iki öl kə nin ali təh sil 
müəs si sə lə ri ara sın da əmək daş-
lı ğın ge niş lən di ril mə si nin va cib-
li yin dən da nı şıb, bu is ti qa mət də 
gö rü lə bi lə cək iş lər dən söz açıb.

ATU-nun Xa ri ci tə ləb lər lə iş 
üz rə de kan, do sent Qorx maz Əh-
mə dov sə fi rə əc nə bi tə lə bə lə rin 
uni ver si te ti mi zə qə bul pro se si 
haq qın da ət raf lı mə lu mat ve rib. 
Qeyd edib ki, ar tıq 3 il dir əc nə bi 
tə lə bə lər ATU-ya on layn qay-
da da qə bul edi lir lər. Bu məq-
səd lə xü su si ola raq ya ra dıl mış 

“admission.amu.edu.az” say tı 
və qə bul pro se si nin funk sional-
lı ğı haq qın da mə lu mat ma raq la 
qar şı la nıb.

Gö rüş də ATU-nun Ümu mi iş lər 
üz rə pro rek to ru Ni za mi Adi lov, 
Bey nəl xalq əla qə lər şö bə si nin 
mü di ri, do sent Müş fiq Oru cov, 
Mət buat xid mə ti ni rəh bə ri Gü-
nel As la no va, sə fi rin mü şa vi ri 
Mo ham med Faouzi Touger də 
iş ti rak edir di lər.

Yarışlardaqalibgəlmişkoman
dalarınmayın31dəATUnunTəd
risİdmanKompleksininhəyətində
mükafatlandırmamərasimi olub.
ƏvvəlcəATUnunrektoru,profes
sorGərayGəraybəyli,universitetin
müəllimlərivəqonaqlarıniştirakıilə
İdmanKompleksininfoyesindəşə
hidlərimizinxatirəguşəsininönünə
güldəstələridüzülüb.
ATUnuntələbələriDilbərRahim

Əliyeva,ƏliƏliyevinaparıcılığı ilə
universitetin“Təbib”İdmanKlubu
nunfəaliyyətiiləbağlıiştirakçılara
genişməlumatverilib, tələbələri
mizinidmansahəsindəqazandığı
uğurlardansöhbətaçılıb.Yarışişti
rakçılarısırayadüzüldükdənsonra
DövlətHimnisəsləndirilib.
SonrasözprofessorGərayGə

raybəyliyəverilib.Rektorbutəd
birin Müstəqillik Gününə həsr
edildiyinixatırladaraq,bugünüç
rənglibayrağımızınŞuşada,işğal
danazadedilmişdigərşəhərvə
kəndlərimizdədalğalandığınıqeyd
edib:“BusevincəgörəbizAliBaş
Komandan,ölkəmizinprezidentiİl
hamƏliyevcənablarınavəonun
rəhbərliyialtındavuruşmuşrəşa
dətliordumuzaborcluyuq.44gün
lükmüharibə nəticəsində 30 ilə
yaxın işğaldaolan torpaqlarımız
ermənitapdağındanazadolunub.
Bugünotorpaqlardaçoxsürətlə

abadlıqquru
culuqişləriapa
rılır.
Bildiyinizkimi,

ölkəmizdə id
manvəgənclər
siyasətinədaim
böyük diqqət
yetirilir. İdman
vəgənclərinin
kişafı siyasəti
Azərbaycanın
daxili siyasəti

ninprioritethədəflərindənhesab
olunur.Bu,hərzamanbeləolub,bu
gündəbuistiqamətuğurladavam
etdirilir.Ölkərəhbərliyigənclərimi
zininkişafına,mənəvivəfizikiha
zırlığına,gələcəkdəAzərbaycanın
dahadaqüdrətlibirdövlətolması
üçünonlarınbütünsahələrdəişti
rakınahərcürşəraityaradır.Çox
şadamki,universitetimizdəbeləbir
tədbirtəşkilolunub.Buyaxınlarda
ölkəmizdəkeçirilən“Küləyəqalib
gələk”şüarıaltındaBakıMarafo
nundadatələbələrimizuğurla iş
tirakediblər.Sevindiricihaldırki,
bugüntoplaşdığımız“Zəfərfesti
valı”ndaazərbaycanlı tələbələrlə
yanaşı,qardaşTürkiyə,Pakistan,
İran,Türkmənistan,Hindistan,Bir
ləşmişƏrəbƏmirlikləri,İraq,İorda
niya,Suriya,NigeriyavəHonduras
kimiölkələrinnümayəndələridəiş
tirakediblər”.
RektorAzərbaycanTibbUniver

sitetinin4 idmannövüşahmat,
stolüstütennis,badmintonvəoğ
lanlararasındavoleybolüzrəya
rışlardarəqiblərindənüstünolaraq
1ci,AzərbaycanDillərUniversiteti
nin2ci,BakıDövlətUniversitetinin
isə3cüyeriqazandıqlarınıqeyd
edib,qaliblərətəbrikləriniçatdırıb.
NəsimirayonİcraHakimiyyəti

ninbaşçısıAsifƏsgərovçıxışında
sonzamanlarATUnunrəngarəng,

yaddaqalanvəfaydalıtədbirlərhə
yatakeçirdiyinibildirib:“Bizsoniki
aydabirneçədəfədirki,TibbUni
versitetindəkeçirilən tədbirlərdə
görüşürük.Mənbutədbirlərsıra
sındauluöndərHeydərƏliyevin,
akademikZərifəƏliyevanındoğum
günlərivə“Şuşaili”münasibətiilə
təşkiledilmiştədbirlərixatırlatmaq
istərdim.Bugünbizburaidmanya
rışlarıüzrəqaliblərinmükafatlan
dırılmasıüçüntoplaşmışıq.İdman
gənclərimizin inkişafı üçün çox
vacibbirvasitədir.Bugüngənclə
rimizidmanlaməşğulolur,sağlam
əhvalruhiyyədəböyüyür,gələcəyə
böyükümidləbaxırlar.Gənclərin
biryerdəasudəvaxtlarınıkeçirmə
ləri, fizikisağlamlıqlarınıqoruyub
saxlamalarıüçünbucürtədbirlərin
keçirilməsiolduqcavacibdir”.
Yeni Azərbaycan Partiyasının

Nəsimi rayon təşkilatının sədri
AzərSüleymanovdaözçıxışında
ölkəbaşçısıvədövlətimizinidma
nagöstərdiyiqayğıdanvəATUda
təşkilolunmuşidmanyarışlarının
əhəmiyyətindənsöhbətaçıb.
SonraNəsimirayonGənclərvə

İdmanİdarəsininrəisiŞahmarTa
ğıyev,ATUnun“Təbib”İdmanKlu
bununsədriQələndərAslanovun
iştirakı iləATUnunrektoru,pro
fessorGərayGəraybəyli,Nəsimi
rayonİHbaşçısıAsifƏsgərov,YAP
rayontəşkilatınınsədriAzərSü
leymanov,“Gənclik”Tələbəİdman
CəmiyyətininsədriTofiqXanəliyev
qalibkomandalaramükafatlarıtəq
dimediblər.
AsəfZeynallıadınaMusiqiKolle

cinintələbəsiAydanİlxaszadəvə
AzərbaycanDillərUniversitetinin
əməkdaşıŞahverənBabayevinifa
etdiklərimahnılarkönüllərioxşayıb,
tədbirəxoşçalarlarqatıb.

Qabil ABDULLAYEV

Azərbaycan Tibb Universitetində Yeni Azərbaycan Partiyasının 
Gənclər Birliyinin nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə təşki-
latla ali məktəb arasında əlaqələrin yaradılması, intensiv iş birliyinin 
qurulması, universitetdə YAP Gənclər Birliyinin klublarının formalaş-
dırılması kimi məsələlər müzakirə olunub.

Azərbaycan Tibb Universitetinin rəhbərliyi ilə Mərakeş krallığının 
ölkəmizdəki səfiri arasında görüş keçirilib

Azərbaycan Tibb Universi-
tetində Müstəqillik Günü 
münasibətilə ali təhsil müəs-
sisələrinin tələbələri arasın-
da müxtəlif idman növləri 
üzrə “Zəfər festivalı” adlı 
yarışlar keçirilib. 4 gün davam 
edən festivalda ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən 10 univer-
sitetin 290 tələbəsi 7 idman 
növü üzrə öz bacarıqlarını 
nümayiş etdirib. 

“Zəfər festivalı”nın qalibi olduq

ATU ilə YAP Gənclər Birliyi 
arasında əlaqələr gücləndirilir

Mərakeş səfiri ATU ilə 
əlaqələrin qurulmasını istəyir

Pakistan universiteti Stomatoloji Klinika ilə əməkdaşlığa hazırdır 
İslamabad Tibb və Stomatologiya Universiteti idarə heyətinin sədri klinikalarımızı ziyarət edibİslamabad Tibb və Stomatologiya Universiteti idarə heyətinin sədri klinikalarımızı ziyarət edib

4 günlük festivalda 10 universitetin 290 tələbəsi 7 idman növü üzrə öz 4 günlük festivalda 10 universitetin 290 tələbəsi 7 idman növü üzrə öz 
bacarıqlarını göstəribbacarıqlarını göstərib
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ATUnunİctimaiNəzarətŞurasıvə
AzərbaycanAğızvəÜzçənəCərrah
larCəmiyyətininbirgətəşkilatçılığıilə
baştutantədbirdəingiliscəazərbay
cancarusca“Stomatoloji.İzahlıtibbi
lüğət”kitabıiştirakçılaratəqdimedilib.

Mərasimdəaçılışnitqiiləçıxışedən
BakıKitabMərkəzinindirektoruGü
nelRzayevaçoxillikzəhmətinbəhrəsi
olanlüğətintibbişçiləriüçünçoxfay
dalıvəsaitolduğunusöyləyərəkəsəri
sanballıelmiişkimidəyərləndirib.
AzərbaycanTibbUniversitetinin

rektoru,professorGərayGəraybəyli
lüğətintəkcəstomatologiyadadeyil,
tibbindigəryanaşısahələrindəça
lışanlarüçündəəhəmiyyətlimənbə
olduğunuvurğulayıb.Qeydedibki,bir
çoxsahələrdəolduğukimi,stomatolo
giyadadaədəbiyyatlarınəksəriyyəti
xaricidillərdəolduğunagörətələbə
vərezidentləranadilimizdəkitabların
azlığındanşikayətlənirlər:“Məsələ
ninhəllininbiryoluxariciədəbiyyatın
Azərbaycandilinəpeşəkartərcüməsi
dirsə,digəryolubuməsələnilüğətlər
vasitəsiləyolunaqoymaqdır.Bumə

nada,professorÇingiz
Rəhimovunzəhmətinin
bəhrəsiolanbulüğətin
hazırlanıbçapedilmə
siçoxfaydalıbirişdir”.
MilliMəclisindepu

tatlarıİlhamMəmmə
dov,ÜlviQuliyev,ATUnunprofessoru
VaqifŞadlinski,İctimaiNəzarətŞura
sınınsədrmüaviniAidəBəndəliyeva
vədigərləriçıxışlarındakitabınəhə
miyyətinivurğulayıblar.
ProfessorÇingizRəhimovbukitabı

atası,ölkəmizdərentgenologiyanın
banisisayılanprofessorRəhimRəhi
movunxatirəsinəithafetdiyinibildirib.
O,sürətləinkişafedənstomatologiya
sahəsindəyeni texnologiyalarınvə
materialların,yenimetodlarıntətbi
qi iləəlaqədartibbiədəbiyyatayeni

sözvəterminləringətirildiyinibildi
rərək,kitabınbusahədəkiboşluğu
doldurmaqzərurətindənyarandığını
söyləyib.
Professor20ildənçoxmüddətdə

üzərindəişlədiyivəsaitintədrisprose
sindədəmüəllimvətələbələrəyaxın
danköməkedəcəyinəəminolduğunu
diqqətəçatdırıb.
Təqdimatmərasimindədeputatlar,

universitetimizinmüəllimləri,stoma
toloqvərezidentləri iştirakedirdilər.
Tədbirdəmövzuyadairvideoçarxda
nümayişolunub.

Professor Çingiz Rəhimovun “Stomatoloji. İzahlı tibbi lüğət” kitabının təqdimatı olub

20 illik zəhmətin bəhrəsi

Bakı Kitab Mərkəzində 
Ağız və üz-çənə kafedrasının 
müdiri, tibb elmləri doktoru, 
professor Çingiz Rəhimovun 
kitabının təqdimatı keçirilib. 

Azərbaycan Tibb Universiteti ölkəmizdə tibb 
üzrə yeganə ali məktəb olmaqla yanaşı, cəmiyyətə 
xidmət istiqamətində təmənnasız fəaliyyət də 
həyata keçirir. Bu fəaliyyət çərçivəsində iyunun 
10-da Vətən müharibəsinin şəhid və qazilərinin 
ailə üzvləri üçün növbəti humanitar aksiya uğurla 
baş tutub.     

Universitetin rektoru, professor Gəray Gəray-
bəylinin təşəbbüsü və Nəsimi rayon YAP təşkila-
tının dəstəyilə Tədris Cərrahiyyə Klinikasında göz 
müayinə-müalicə aksiyası keçirilib. Aksiya zama-
nı xəstələrin laborator müayinələrindən tutmuş, 
əməliyyat xərclərinə kimi lazım olan bütün vəsait 
universitet tərəfindən ödənilib.

Yüksəkixtisaslı həkim briqadasının iştirakı ilə baş 
tutan aksiyada 34 nəfər tam müayinə, xəstəlik aş-
kar olunduğu halda, yerindəcə müalicə edilib. Belə 
ki, 26 şəxsə ambulator müalicə təyin və uyğun ey-
nəklər hədiyyə olunub. Onlara xəstəliklərə səbəb 
olan risk faktorları ilə bağlı tövsiyələr verilib.

Aksiya zamanı ehtiyacı olanlar üzərində göz 
əməliyyatları da icra olunub. Tədris Cərrahiyyə Kli-
nikasının Oftalmologiya şöbəsinin müdiri Qurban 
İsmayılovun sözlərinə görə, Azərbaycanın müxtəlif 
regionlarından - Ağdam, Lənkəran, Lerik, Quba, 
Qax, Qazax və s. rayonlardan olan səkkiz nəfər 
üzərində əməliyyat həyata keçirilib: “Əməliyyat-
lar Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı 
uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin və 
qazilərimizin anaları, övladları üzərində aparılıb. 
Şəkərli diabet diaqnozu qoyulan iki nəfərə göz 
dibində arqon lazer fotokoaqulyasiyası icra edilib. 
Altı şəhidimizin anasının gözündə isə katarakta 
əməliyyatı aparılıb. Bütün əməliyyatlar uğurla 
başa çatıb, xəstələr lazımi dərman preparatları 
ilə təmin olunublar. Biz Vətən müharibəsi şəhid-
lərinin ailələrinə və iştirakçılarına qulluq etməyə 
daim hazırıq”.

Qeyd edək ki, ATU rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə 
müəyyən təbəqələrdən olan insanlar üçün pul-
suz göz əməliyyatlarının keçirilməsi artıq ənənə 
halını alıb. Eləcə də hər il ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının ildönümü, həmçinin 
məşhur oftalmoloq, akademik Zərifə Əliyevanın 
ad gününə həsr olunmuş humanitar aksiyalar çər-
çivəsində aztəminatlı ailələrdən olan tələbələr 
üçün pulsuz göz əməliyyatları keçirilir.

Şəhid və qazi anaları pulsuz 
göz əməliyyatı olunub

Mayın 26-da Azərbaycan 
Tibb Universitetində Təhsil 
Tələbə Krediti Fondunun 
(TTKF) İdarə Heyətinin sədri 
Araz Paşayev və Milli Məclisin 
deputatı Məlahət İbrahimqı-
zının tələbələrlə görüşü 
keçirilib.
Görüşdə ATUnun Tədris

vəmüalicə işləri üzrə prorek
toru, professor Sabir Əliyev
çıxışedərək tələbələrin təhsil
haqqınınödənilməsiüçünkre
ditfondununyaradılmasınınçox
əhəmiyyətli olduğunu bildirib.
Prorektorvurğulayıbki,bufon
dunşərtlərivəsosial imkanları
sayəsində ödənişli təhsil indi
dahaəlverişliolacaq.Professor
S.Əliyevqeydedibki,Prezident
İlhamƏliyevin17noyabr2021
ci il tarixli fərmanının icrası ilə
bağlıTibbUniversitetindədəişçi
qrupyaradılıb.Artıq60dançox
tələbətəhsilhaqqınınödənilmə
siüçünkreditalınmasıiləbağlı
bukomissiyayamüraciətedib.

ÖznövbəsindəArazPaşayev
TTKFinfəaliyyətistiqamətləri,
fondamüraciətqaydaları,kredit
almaqüçüntələbolunanümu
mişərtlərvəmeyarlarbarədə
tədbiriştirakçılarınaətraflımə
lumatverib.Bildiribki, fondun
işprinsiplərihaqqındaməlumat
verməküçünaliməktəblərdə
tələblərləsilsiləgörüşlərkeçi
rilir:“Fondunfəaliyyətininəsas
məqsədiölkədətəhsilinhamı
üçün,xüsusiləəhalininaztəmi
natlıtəbəqələrindənolanşəxs
lərüçünəlçatanlığının təmin
edilməsidir”.Fondunlayihələri,
hədəflərivətələbləribarədədə
söhbətaçanA.Paşayevvurğu
layıbki,buradaprinsiphamı
nın təhsil almasına bərabər
imkanlar yaratmaqla yanaşı,
həmdətəhsilinəhatədairəsini
genişləndirməkdənvəeləcədə
ölkədətəhsilinkeyfiyyətiniyük
səltməkdən ibarətdir.Ölkədə
fəaliyyətgöstərən44alitəhsil
müəssisəsininbufondatələ

bə kredit i
üçün mü
raciət edə
b i l əcəy in i
deyən fond
rəhbəri, bu
tədris ilinin
əvvəlindən
e t i b a r ə n
f o n d u n
y a r a t d ı ğ ı
portal üzə
rindənmü
raciətlərinqəbulolunduğunu
dadiqqətəçatdırıb.
Tədbirdə çıxış edən Milli

MəclisindeputatıMəlahət İb
rahimqızıölkəmizdəaparılan
gənclərsiyasətininuğurlunə
ticəsindən danışıb. Deputat
qeyd edib ki, bu gün ölkədə
gənclərə,ocümlədənali təh
silmüəssisələrindətəhsilalan
tələbələrədövləttərəfindənxü
susidiqqətgöstərilir.Hazırda
tətbiq olunan sosialyönümlü
yeni layihələr,proqramlarda

tələbələrintəhsilzamanıdaha
uğurlunəticələrəldəetməsi
nəvətəhsilprosesindəonlara
dəstəkgöstərilməsinəxidmət
edir.
Sondaiştirakçılarbirsıratək

liflərsəsləndirib,onlarıdüşün
dürənsuallaraaydınlıqgətirilib.
GörüşdəuniversitetinTərbi

yə işləriüzrəprorektoru,do
sentZülfüqarMusabəyov,baş
mühasibİlqarMehrabov,fakül
tədekanlarıvədigərşəxslər
iştirakediblər.

Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin 
(ŞKTC) Girne şəhərində 57-ci Türk Pe-
diatriya Konqresi keçirilib. Konqresdə 
1868 həkim, 300 alim iştirak edib, gənc 
həkimlər üçün 7 kurs təşkil olunub. 
Konqresdə pediatr iyanın müxtəlif

sahələriniəhatəedən265poster,102
sözlüməruzədinlənilib.ATUnunIIUşaq
xəstəliklərikafedrasınındosentiMəley
kəKərimova“Sözlüməruzələr”panelinə,
IUşaqxəstəliklərikafedrasınındosenti
NigarSədiyevaisə“Narkotikmaddələrin
istifadəsivəuşaq”panelinəsədrlikedib
lər.Konqresdə ilkdəfəolaraq“Turkish
ArchivesofPediatrics” jurnalınınpanel

lərielmimüzakirələrinyüksəksəviyyəsilə
fərqlənib.
Tədbiridəyərliedənməqamlardanbiri

dəprofessorlarÖzgürKasapçopurvəNur
Canpolat tərəfindənnəşrəhazırlanmış
“Pandemidehekimolmak”kitabınıntəqdi
matıidi.Pandemiyadövründəhəkimlərin
yaşadıqlarıhadisələrdənbəhsedənkitab,
onlarınhəssas,dözümlü fəaliyyətinibir
dahagözlərönünəgətirirvəhəkimliyin
beynəlmiləldəyərlərəsahibolmasızə
rurətinəəminlikyaradır.Kitabınsatışından
əldəediləngəlirinpandemiyadahəyatını
itirənhəkimlərinövladlarınıntəhsilinəsərf
ediləcəyiplanlaşdırılır.

Tələbə Krediti Fondunun rəhbəri tələbələrimizlə görüşüb

Əməkdaşlarımız 57-ci Türk Pediatriya 
Konqresində

Universitetimizin nümayəndələri Tür-
kiyənin Samsun şəhərində keçirilən XII 
Ümummilli Tibb Təhsili Konqresində işti-
rak ediblər. Tədbirə ATU-nun elmi katibi 
Nazim Pənahov, Tədris şöbəsinin müdiri 
Kamandar Yaqubov, I Müalicə-profilak-
tika fakültəsinin dekanı Elşad Novruzov, 
həmçinin müxtəlif kafedraların təmsilçiləri 
qatılıblar.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə 
baş tutan tədbirdə bu qurumun ölkəmizdəki nü-
mayəndəsi dr. Hande Harmancının moderatorluğu 
ilə Azərbaycanda tibb elmləri sahəsindəki son ye-
niliklərə həsr olunmuş xüsusi panel sessiya keçirilib.

Konqresə “Azərbaycanda tibb və sağlamlıq 

elmlərini tədris edən mütəxəssislərin təhsilindəki 
dəyişikliklər” mövzusu ilə əlaqədar 8 poster və 3 
məruzə təqdim olunub. Eyni zamanda, ATU-nun 

Tibbi mikrobiologiya və immunologi-
ya kafedrasının dosenti Samir Cavadov 
“Azərbaycanda tibb və sağlamlıq elm-
lərinin tədrisi” mövzusunda çıxış edib. 
Tədbirdə tibb təhsilində yeniliklərin 
istiqamətləri, liderlik təcrübələri, də-
yişiklik mühiti, dövlət standartları və s. 
kimi mövzularda məruzələr dinlənilib.

Qeyd edək ki, konqresdə universi-
tetimizin əməkdaşları ilə yanaşı, Sə-
hiyyə Nazirliyi, Tibbi Ərazi Bölmələrini 
İdarəetmə Birliyi, İctimai Səhiyyə və 
İslahatlar Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət 

Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 1 və 2 saylı 
Baza Tibb kollecləri və Gəncə Tibb Kollecinin nü-
mayəndələri də iştirak ediblər.

XII Ümummilli Tibb Təhsili Konqresi keçirilib
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Bəzimütəxəssislərbununormal
hal kimiqiymətləndirsədə, insan
sağlamlığıüçünmüəyyənfəsadlar
törədəcəyiniiddiaedənlərdəvar.
AzərbaycanTibbUniversitetinin

Qidalanmavə tibbi ekologiya ka
fedrasınınmüdiri, dosent İbrahim
Əhmədov da BAMın pərakəndə
ticarət şəbəkəsində satılmasının
əleyhdarlarındandır.Oözmövqeyini
birsıraarqumentlərləəsaslandırır:
“Söndövrlərəhaliarasındabioloji
aktivmaddələrəmeylartıb,bundan
istifadə edənlər çoxalıb. Adından
dabəllidirki,buəlavələrin tərkibi
orqanizmdəmaddələrmübadiləsinə
yüksəkdərəcədətəsiredənkompo
nentlərdən ibarətdir.Bubaxımdan
da,ondan istifadəhərkəsəşamil
edilməməli, fərdiolaraqyaş,peşə,
orqanizmin sağlamlıq vəziyyətinə
uyğunməsləhətgörülməlidir.İnsan
larbumaddələri istifadəetməzdən
öncəyaxşıolardıki,həkimlərimizin
nəzarəti iləorqanizmlərininhansı
komponentətələbatınınolubolma
dığınıöyrənsinlər.Doğrudur,xanım
larımızxörəkhazırlayandahəmişə

müxtəlifqurumeyvələrdən,tərəvəz
vəədviyyatlardan istifadəediblər.
Ammasünivəkimyəviyollaalınmış
maddələrin tərkibindəki kompo
nentlərinnədənibarətolduğu,onun
hansıorqanlaranecətəsiredəcəyi
mütləqöyrənilməlidir”.
Kafedramüdiri, BAMın ticarət

şəbəkələrində satışına icazə ve
rilməsini ölçübbiçməyi təklifedir:
“Əlavələrhələapteklərşəbəkəsin
dəsatılandabunanəzarətetmək
mümkün deyildi. İndi isə nəzarət
heç mümkün olmayacaq. Aydın
məsələdirki,süniyollahazırlanan
məhsullarınorqanizməyantəsirləri
olur.Onagörədəsatışaçıxarılan
əlavələrinetiketlərindəonuntərkibi,
saxlanmaşəraiti,istifadətəyinatıvə
s.barədəistehlakçılaraətraflıməlu
matverilməlidir.Yantəsirlərəmalik
olmayan, sıçrayışlı, nəzərəçarpa
caqdəyişiklikeffektigöstərməyən
əlavələrinsatışaçıxarılmasınınor
malqəbuletməkolar”.

Bioloji aktiv maddələr 
marketlərdə satıla bilər

Meymunçiçəyinin (Monkeypox)
ümumi intoksikasiyavəekzentema
iləgedənkəskinyoluxucuxəstəlikol
duğunuvurğulayanmütəxəssisqeyd
etdiki,xəstəliyintörədicisiPoxviridae
ailəsinə,Orthopoxviruscinsinəaid
DNTtərkibliviruslardır.Onunsözlə
rinəgörə,meymunçiçəyixəstəliyiXVIII
əsrdənməlumolsada,virusilkdəfə
1958ciildəDanimarkadaxəstəmey
munlardantapılıb:“Virusunikiəsas
növü var:QərbiAfrika vəMərkəzi
Afrika.Buxəstəliyəilkdəfəinsanlar
arasında1970ciildəKonqoRespub
likasındarastgəlinib.Dahasonraisə
MərkəzivəQərbiAfrikaərazisində
yayılıb.2003cüildəABŞdailkdəfə
insanlararasındaxəstələnməmüşa
hidəedilib”.
V.Cavadzadəbildirdiki,meymun

çiçəyininbugünəkimiməlumolanən
böyükepidemiyası2017ciildəNige
riyadabaşveribvə172yoluxmaha
disəsiqeydəalınıb.Yoluxanların75%i
2140yaşarasıkişilərolub.2022ciil
mayın7dəAvropadailktəsdiqlənmiş
yoluxmahalıbaşverib.
Mütəxəssisonudasöylədiki,xəstə

likdəinfeksiyamənbəyimeymunlar,

dələlərvəbirçoxgəmiricinövləridir.
Virushavadamcıvətəmasvasitəsilə
yoluxur.Virusayoluxmaheyvandan
hazırlanmışməhsullardandabaşverə
bilər.Eləcədəsəpgisiolanxəstənin
istifadəetdiyipaltarvəyataqdəstiyo
luxmamənbəyisayılır.
Viruslarınanabətnindəplasenta

dankeçərəkdölüyoluxdurmasının
öz təsdiqini tapdığınıdeyənhəkim
xatırlatdı ki, meymunçiçəyi təbii –
ocaqlıendemik infeksiyadır: “Onun
pandemiyaverməkkimiepidemioloji
xüsusiyyətiyoxdur.Bugünəkimidün
yadameymunçiçəyininpandemiyası
qeydəalınmayıb.Araşdırmalaragörə,
meymunçiçəyixəstəsi iləkontaktda
olanhər50şəxsdənbiribuvirusla
xəstələnəbilir.Budavirusunnəqədər
azyoluxucuolduğunungöstəricisidir.
Meymunçiçəyinəyoluxmuşxəstələrdə
1014gündənsonraümumiəlamətlər
–qızdırma,üşütmə,halsızlıq,başvə
əzələağrılarımüşahidəedilir.Daha
sonraqızdırmasubfebrildərəcələrə
düşürvəqaşıntılısəpgilərəmələgəl
məyəbaşlayır.Çoxhallardaxəstələr
dəəsasənperiferiklimfadüyünlərinin
böyüməsinərastgəlinir”.

Mütəxəssisinaçıqlamasındanoda
məlumolduki,meymunçiçəyininQərbi
Afrikavariantında letallıq3,Cənubi
Afrikavariantındaisə10faizdir.Mey
munçiçəyinindiaqnozuklinik,epidemi
olojivəlaboratormüayinələrəəsasən
qoyulur: “Müasir dövrdə diaqnoz
məqsədiləPolimerazazəncirvarire
aksiyadan(PZR)istifadəedilir.Xəstə
liyinmüalicəsindəvirusatəsiredəcək
konkretantiviralpreparatmövcuddeyil.
LakinantiviralmüalicədəTecovirimat
(TPOXX)vəBrincidofovir(Tembexa)
kimipreparatlartövsiyəedilib.Xəstəlik
ləmübarizəməqsədiləmaskavədigər
qoruyucuvasitələrdənistifadəetmək
lazımdır.HalhazırdaABŞdameymun
çiçəyinəqarşıikivaksinACAM2000
vəJYNNEOS(imvanex)lisenziyaalıb.
V.CavadzadəbuvirusunAzərbay

canda yayıla bilmə ehtimalına da
aydınlıqgətirib: “İnfeksionistolaraq
həmişəqeydetmişəmki, infeksion
xəstəliklərsərhədtanımır.Meymun
çiçəyiinfeksiyasınınölkəmizəgəlmək
ehtimalıdaböyükdür.Qeydetdiyimiz
kimi,yoluxuculuqxüsusiyyətiyüksək
deyil,ammaprofilaktiktədbirlərədaim
əməledilməlidir”.

Vüqar Cavadzadə: İnfeksion xəstəliklər sərhəd tanımır

Dosent İbrahim Əhmədov: Bu maddələr yaş, peşə, 
sağlamlıq vəziyyətinə əsasən fərdi məsləhət görülməlidir

Meymunçiçəyinin 
gəlişinə hazır olmalıyıq

Koronavirus pandemiyasının yenicə səngiməyə başladığı 
bir vaxtda insanlar arasında meymunçiçəyi xofu dolaşmaq-
dadır. Düşünürük ki, təşviş doğuran nə olursa-olsun, qarşı-
sını almaq üçün ilk növbədə o barədə bilgili olmaq vacibdir. 
Elə bu məqsədlə ATU-nun Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının 
assistenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Cavadzadəyə 
müraciət etdik. 

Müayinə nəticəsində xəstəlik aşkar 
olunduqda və ya şübhəli testlərdə 
ailə ilə əlaqə saxlanılaraq aidiyyatı 
ilkin səhiyyə müəssisəsinə məlumat 
verilir. Eyni zamanda neonatal skrininq 
Azərbaycan Prezidentinin sərancamı 
ilə təsdiq edilmiş “Ana və uşaqların 
sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına 
dair 2014-2022-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı”na da daxil edilib. Səhiyyə 
Nazirliyinin aldığı avadanlıq TƏBİB və 
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agent-
liyi tərəfindən tamamlanmış xüsusi 
reaktivlərlə təchiz olunaraq skrininqin 
icrasına start verilib. 

Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Neo-
natologiya şöbəsinin müdiri Aygün 
Rüstəmxanlı bizimlə söhbətində 
yenidoğulmuşlardan topuq testinin 
götürülməsinin əhəmiyyətindən 
söhbət açıb. Şöbə müdirinin bildirdi-
yinə görə, bu test körpələrin həyatı və 
sonrakı dönəm üçün çox əhəmiyyətli-
dir: “Çünki bir müayinə metodu ilə çox-

saylı xəstəliklər qrupunun varlığı və ya 
yoxluğunu aşkar etmək mümkün olur. 
Müayinənin bəzi nəticələrinə görə isə, 
əlavə araşdırmalara zərurət yaranır. 
Yəni nəticələrdən dolayı sonrakı mər-
hələlərdə genetik müayinələrə doğru 
addımlar atılır. Bu müayinə metodu-
nun Dövlət Proqramına salınmasının 
əhəmiyyəti olduqca böyükdür”. 

A.Rüstəmxanlı həkimlərimizin bu 
müayinə metodunu əvvəllər də 
şübhələndikləri xəstə qrupunda 
tətbiq etdiklərini bildirib: “Hər hansı 
yenidoğulmuşda tənəffüs pozğunlu-
ğu sindromu, infeksion markerlərin 
yüksəlməsi, sepsis əlamətləri olardısa, 
bu sepsisin verdiyi qan dəyərlərindəki 
müəyyən dəyişikliklər və ya klinik 
əlamətlər bizdə şübhə yaradırdı ki, 
bu körpədə irsi xəstəlik ola bilər. Biz 
bundan qaynaqlanaraq yenidoğul-
muşların 5-6-cı günlərində topuq 
testi müayinəsi aparırdıq. Çünki irsi 
xəstəliklərin əlamətləri daha çox 

3-5 gündən sonra klinik qarşıya çıxır. 
Səbəbi isə yeni doğulmuş körpənin ilk 
günlərdə qidalanmasıdır ki, qidanın 
miqdarı artdıqca onun tərkibindəki 
maddələrin bir qismi metabolizmanın 
pozulması nəticəsində orqanizm üçün 
toksik elementə çevrilir. Yəni testi 
körpə dünyaya gələn kimi götürsək, 
doğru nəticəni ala bilmərik”. 

Şöbə müdiri topuq testinin artıq 
şübhəli qruplarda deyil, hər bir yeni 
doğulmuş körpədən götürüləcəyini 
faydalı addım kimi dəyərləndirib: 
“Bəzən elə olur ki, uşağı evə sağlam 
yazırıq, 10 gündən sonra qusma, 
süstlük, qıcolma və s. əlamətlərlə geri 
qayıdır. Topuq testi aparılandan sonra 
bəlli olur ki, ana südündə protein 
olduğu üçün irsi xəstəliklər üzə çıxıb. 
Bu cür hallarla rastlaşmamaq üçün hər 
bir yenidoğulmuşda topuq testinin 
aparılması təqdirəlayiqdir. Bir şərtlə ki 
testin götürülmə qaydalarına düzgün 
riayət olunsun”. 

Körpələrdən topuq testi nə 
vaxt götürülməlidir?
Mütəxəssis deyir ki, bu proses yanlış vaxtda aparılsa, nəticə doğru olmayacaqMütəxəssis deyir ki, bu proses yanlış vaxtda aparılsa, nəticə doğru olmayacaq

Artıq ölkəmizin tibb müəs-
sisələrində topuq testinin 
tətbiqinə başlanılıb. Bu 
haqda KİV-ə Tibbi Ərazi Böl-
mələrini İdarəetmə Birliyin-
dən (TƏBİB) məlumat verilib. 
Bildirildiyinə görə, ÜST-ün 
tövsiyəsi ilə yenidoğulmuş-
ların skrininqi uşaqlar üçün 
mütləq vacib olan testlər 
siyahısına daxil edilib. Neona-
tal skrininqlərdə - topuq testi 
götürülərək irsi xəstəliklərin 
(hipotiroidizm və fenilketo-
nuriya) diaqnostikası aparılır. 

Məlum olduğu kimi, Milli 
Məclis “Qida təhlükəsizliyi 
haqqında” qanun layihəsini 
üçüncü oxunuşda təsdiqləyib. 
Qanun qüvvəyə mindikdən 
sonra yeni qaydalara əsasən, 
Azərbaycanda bioloji aktiv 
maddələri (BAM) ərzaq dü-
kanları, marketlərdən almaq 
mümkün olacaq. 

Türk Dövlətləri Təşkilatı Türk Universitetlər Birliyinin “Orhun 
mübadilə proqramı” çərçivəsində Türkiyənin Niğde Ömer Halis-
demir Universitetinin Tibb fakültəsinin Tibbi biologiya kafedra-
sının professoru Zeliha Selamoğlu 16-29 may 2022-ci il tarixlə-
rində Bioloji kimya kafedrasında akademik fəaliyyət göstərib. 

Professor Z.Selamoğlu bu müddətdə tələbələr və rezidentlər üçün 
mühazirələr oxuyub, praktik məşğələ dərsləri aparıb. Mayın 25-də 
onun “Selen birləşmələrinin metabolik proseslərdə antioksidant 
kimi rolu” mövzusunda seminarı keçirilib. Seminarda ATU-nun bir 
çox kafedralarının professor-müəllim heyəti və tələbələr iştirak edib. 
Seminarı ATU-nun Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, dosent 

Müşfiq Orucov açıq elan edib. Şöbə müdiri Türk Dövlətləri Təşkilatının 
Universitetlər Birliyi, qonaq professor və onun gəlişinin məqsədi ilə 
bağlı ətraflı məlumat verib. Bioloji kimya kafedrasının müdiri, profes-
sor Gülnarə Əzizova öz çıxışında türkiyəli qonağın toxunduğu mövzu-
nun əhəmiyyətindən danışaraq, seminarın əhəmiyyətli olacağından 
bəhs edib. Seminar iştirakçılar tərəfindən çox maraqla qarşılanıb və 
məruzəçi onların çoxsaylı suallarına cavab verib. 

Z.Selamoğlunu səfərinin son günü İctimai səhiyyə fakültəsinin 
dekanı, professor Anar Ağayev qəbul edib. Görüş zamanı ona uni-
versitetimizdə, o cümlədən İctimai səhiyyə fakültəsində aparılan 
tədris islahatları və yeniliklər barədə ətraflı məlumat verilib. Qonaq 
professor Azərbaycana ilk dəfə səfər etdiyini deyərək, ATU-da ol-
mağından çox məmnun qaldığını bildirib. Bioloji kimya kafedrasının 
əməkdaşlarının onu çox mehriban qəbul etdiyini deyən qonaq, la-
yihənin sosial-mədəni proqramının da çox zəngin təşkil edildiyini 
vurğulayıb və yüksək qonaqpərvərlik üçün ATU rəhbərliyinə öz dərin 
minnətdarlığını çatdırıb. 

Türkiyəli alim universitetimizdə Türkiyəli alim universitetimizdə 
fəaliyyət göstəribfəaliyyət göstərib



16 iyun  2022-ci ilTƏBİBTƏBİBwww.amu.edu.azwww.amu.edu.az6

“Müharibə başlayan kimi 
cəbhəyə getdi”

Atası Məmiş Səlimov:  
Kənanhələkiçikyaşlarındansöz

eşidən,sakit,şənbiruşaqidi.Orta
məktəbdə yaxşı oxuyurdu.Müəl
limləriondanrazılıqedirdilər.Heç
vaxtvalideynləriniincitmədi.Hərbçi
olmağıdaözüseçdi.Formadançox
xoşugəlirdi.Aliməktəbəqəbulol
maqüçünhazırlığagedir,həmdəiş
ləyirdi.Hazırlığınxərciniözüödəyir
divəarzuetdiyikimidəuniversitetə
daxiloldu.Oranıbitirdikdənsonra
təyinatlaNsaylıhərbihissədəhərbi
feldşerkimixidmətəbaşladı. İşin
dənhəmişərazılıqedərdi.Böyük
ləböyük,kiçikləkiçik idi. İxtisasını
artırmaqvəailəqurmaqarzusunda
idi.Vətənmüharibəsibaşlayankimi
cəbhəyəgetdi.Döyüşlərdə çoxlu
yaralıyaköməklikgöstərdi,həyatını
xilasetdi.Bizimlətelefonladanışan
dahərşeyinyaxşıolacağınıdeyirdi.
2020ci il oktyabrın 3də şəhid

oldu.Rayon rəhbərliyi,millət və
killəri,kəndcamaatıehtiramlaonu
sonmənziləyolasaldı.Qubaxəlilli
kəndqəbristanlığındadəfnolundu.
Oğlumölümündənsonra“Vətənuğ
runda”,FüzulivəXocavəndinazad
olunmasınagörəmedalları ilətəltif
edilib.Şəhidlərinxatirəsinəkəndi
mizdəabidəinşaedilib,yaşadığımız
küçəyəKənanınadıverilib.Evimiz
dəxatirəguşəsitəşkiletmişik.Ora
daKənanaməxsusəşyalar,təltiflər,
mükafatlarsaxlanılır.

“Hər gün yuxuma girir, 
evimizə gələcəyini deyir”

Anası Firuzə Səlimova: 
 Yüzlərlə şəhid anası kimi,

məndəbugünqürurhissike
çirirəm.Ona görə ki, Ali Baş
KomandanİlhamƏliyevinrəh
bərliyi ilə şanlı ordumuz işğal
altındaolantorpaqlarımızıazad
etdi,qələbəçaldıq.Buqələbə
biz şəhid analarına bir təsəl
li oldu.Kənanmüharibəvaxtı
mənimlə danışanda həmişə
yaxşıolduğunudeyirdi.Nigaran
qalmamağımıməsləhətgörür,
deyirdiki,ana,darıxma,tezliklə
düşmənüzərindəqələbəçalıb
geridönəcəyik.Gələnkimimən
dəailəquracaq,səni ikiqatse
vindirəcəyəm.Ammaçoxtəəs
süfki,Kənanarzusunaçatmadı,
ailəqurmaqonanəsibolmadı.

Hərgünyuxularımagirir.Soru
şuram,niyəevimizəgəlmirsən?
Deyir ki, ana, hələ Qarabağ
yağılardan tamazadolmayıb.
Azadolsun,gələcəyəm...

“Gəldiyi gün də cəbhə 
bölgəsinə yollandı”

Bacısı Nərgiz Səlimova: 
Bizailədə3uşaqolmuşuq.Bö

yükqardaşımMətləb,mən,birdə
sonbeşiyimizKənan. İstədiyiqız
varidi.Nişanlamaqistəyirdik.Atam
neçədəfəKənanadediki,aparaq
üzüktaxaq.Deyirdi,bəziplanlarım
var, həyata keçirim, sonra. İşini
təkmilləşdirməküçünXızıdakurs
keçirdi.Kursdansonramaaşında
artımdaolacaqdı.GetdiXızıya,
oradanyarımçıqqayıtdı.Səbəbini
soruşduq,ayağı ağrıdığını dedi.
Sonraöyrəndikki,ermənilərQa
rabağdatəxribat törədibmiş,ona
görə oradan yarımçıq qayıdıb.
Gəlişininsəbəbinibizdəngizlətdi,

demədi.Gəldivəeləhəmingecə
dəcəbhəbölgəsinəyollandı.
Şəhid olmamışdan öncə zəng

etmişdi.Haləhval tutduq.Sonra
istədiyiqızısoruşdu.OnaFüzuliyə
gedəcəyinideməyimitapşırdı.Son
sözüoolduki,özünüzdənmuğayat
olun,ataanamıtəkqoymayın.
Kənan istedadlı idi. Hər şeyə

marağı vardı. Evdə nəsə xarab
olanda, çalışırdı özü düzəltsin.
Rəssamlıqqabiliyyətidəvar idi.
Çoxtəəssüfki,onunəl işlərindən
qalmayıb.9cusinifdəoxuyanda
namazqılmağabaşladı. İlkdəfə
çəkdiyidəməscidşəklioldu.Sonra
başqaşəkillərdəçəkmişdi.Arada
şeirdəyazırdı.Çoxtəəssüfki,nə
çəkdiyişəkillərdən,nədəyazdı
ğışeirlərdənqalıb.Təkcəməscid
şəklidirki,onudaKənandanəziz
xatirəkimisaxlayırıq.

“Ürək edib valideynləri ilə 
görüşə bilmirəm”

Baş leytenant Pərvin Abdullayev:  
 Kənan Səlimzadə yaşının az

olmasına baxmayaraq qoçaq və
mərd,yaralılarıdöyüşmeydanında
qoymayanbirhəkimidi.Həmişəüzü
gülərdi, onun baməzə danışıqları
ətrafdakılardaxoşovqatyaradardı.
Qız istədiyindənxəbərimizvar idi.
Fikirləşirdikki,qələbə iləgeriqa
yıtdıqdansonrahərbçiyoldaşlarla
toyunuedərik.
Saf insanolduğuüçünKənanın

xətriniçoxistəyirdim.Naharıhəmişə
biryerdəedərdik.Qəlbindəpaxıllıq,
kinküdurətyoxidi.Üzləşdiyiprob
lemləridəgüləgüləqarşılayırdı.O,
dargününadamıidi.
Təəssüfki,onuçoxtezitirdik.Mü

haribəKənanlabirgəxeylidəyərli
qardaşımızı bizdən aldı. Kənanın
itkisihamımızısarsıtdı.Onunşəhid
olmasıbizimüçünənacısəhnələr

dənbiri idi.FüzulininQaraxanbəyli
kəndindəyaralılarailkintibbiyardım
göstərib təxliyəsi iləməşğul olan
vaxtşəhidoldu.
...O bu həyatdan nakam getdi.

Arzuları, istəkləri yarımçıq qaldı.
Kənanlafəxreləyənvalideynlərinə
səbrarzulayıram.Qardaşbacısı ilə
telefonvasitəsilədanışsamda,ürək
edibvalideynləri iləgörüşəbilmə
mişəm.Düşünürəmki,onlarməni
görübpisolabilər,məndəonlarıno
vəziyyətinədözəbilmərəm...

“Həmişə deyirdi ki, Qarabağı 
azad etməliyik” 

Dayısı Elxan Ağamalıyev: 
Kənananadanolangünümən

Bakıdaidim.Zəngetdilərki,anasını
təciliAğsuxəstəxanasınaaparıblar.
MənAğsuyaçatandaKənanartıq
dünyayagəlmişdi.Həryaytətiliniİs
mayıllınınQalınçaqkəndindənənə
sininyanındakeçirərdi.Nənəsihara
getsəydi,özüiləKənanıdaaparırdı.
Qarabağmövzusuonuçoxdüşün
dürür, çoxmaraqlandırırdı.Hərbçi
olmağıözüseçdi.9cusinfibitirən
dənsonraHərbiLiseyəqəbulolmaq
istədi, alınmadı. Amma həvəsdən
düşmədi.Təkrarçalışdı,TibbUni
versitetinin Hərbi tibb fakültəsinə
daxiloldu,feldşerixtisasınayiyələndi.
Həmişədeyirdiki,Qarabağıdüşmən
tapdağındanazadetməliyik.Anasının
səhhətindəproblemvaridi,həmdə
evdəhəyanolsundeyə,Kənanailə
qurmaqistəyirdi.İstədiyiqızdavar
idi.2020ciildəistədiknişanqoyaq.
Razılaşmadıki,birazgözləyin.Çox
tərbiyəli,sözünəbütövoğlanidi.

“Səhərə qədər qəbrinin 
üstündə yatmışam”

Dostu Əziz Mansurov: 
Bizdostdeyildik,qardaşidik.Doğ

maqardaşkimibirbirimizəyaxınvə
əzizolmuşuq.Kənanlabütünsirləri
mizibölüşərdik.Birbirimzəçoxbağlı
idik.Bizi tanıyanlarmünasibətimizi
görübqibtəedirdilər.Heçvaxtbirbi
rimizəadımızıdeməmişdik,“qardaş”
deyirdik.Kənangəncolmasınabax
mayaraq,kənddəağsaqqallar,yaşıd
larıonahəmişəhörmətləyanaşırdılar.
İmanlıvəünsiyyətcilinsanidi.Böyük
arzularıvardı.Toyetmək,ailəqur
maq,oğulatasıolmaqistəyirdi.De
yirdiki,mənçətinlikləböyümüşəm.
Ammaoğlunarahatşəraityaratmaq,
oxutmaqistəyirdi.
Dostlarınıçoxsevər,onlarınuğrun

da lazımgəlsə,canınıverərdi.Elə
mənimarzularımdao,şəhidolandan
sonrasankiyarımçıqqaldı...Özümü
ondansonradayaqsız,kimsəsizhe

sabedirəm.Gözlərimhəmişəonu
axtarır.Biləndəkihəyatdayoxdur,
çoxpisoluram,fikirlərimibölüşəcək,
dərdlərimianladacaqbiradamtapa
bilmirəm.
...Onunşəhidolduğunumənəheç

kimdemədi.Kənanoktyabrın3üşə
hidolub,4üailəsinəxəbərveriblər.
Qəribədirki,həmingünözümüçox
narahathissedirdim.Ataanasına,
bacısınazəngetdim,açmadılar.Na
rahatlığımdahadaartdı.Səndemə,
həmingünKənandəfnolunurmuş.
Heçkimmənəonunşəhidolması
xəbərinideməyəürəketmirmiş.Son
ramənəzəngedəndostlardaonun
yaralıolduğunudedilər.Həmingün
axşamtərəfiKənangiləgetdim.Qa
pıyaçatandaçadırqurulduğunugör
düm.Ondahissetdimki,qardaşım
şəhidolub.Əhvalımdəyişib,özüm
dəngetmişəm.Davadərmanedib
ayıldıblar.Bir azözüməgələndən
sonraqəbiristanlığagetdim.Qəbri
qucaqlayıb,xeyliağladım.Ordada
yuxututub,yatmışam.Səhərəyaxın
ağsaqqallargəlib,mənizorlaapardı
lar.Kənanşəhidolandanbəriözümə
gələbilmirəm.Dostumu,qardaşımı
itirməyimləbarışmasamda,onunla
fəxredirəm.Darıxıramonunüçün...

“Elə bilirəm ki, yenə dayım 
gələcək...”

Bacısıqızı,12yaşlıXəyaləƏlizadə
dədayısınıkövrəkhisslərləxatırlayır:
“Məndayımıçoxistəyirdim.Həmişə
bizəgələndəmeyvə,şirniyyatgətirər
di.Dərslərimizləmaraqlanardı,bilmə
diklərimizidayımdansoruşardıq.O
dahəvəsləizahedər,yaxşıoxuma
ğımızı tapşırardı.Vurma cədvəlini
bizədayımöyrədib.Necəöyrətdisə,
yaddaşımabiryolluqhəkkoldu.Elə
bilirəmki,yenədayımgələcək,dərs
lərimizləmaraqlanacaq,bilmədikləri
mizibaşasalacaq.Ammanəqədər
gözləsəmdəgəlmir...”
Torpaqlarımızınazadlığı,Vətənimi

zinbaşınındikəlməsinaminəcanın
dankeçərəkqəlbimizdəəbədiməs
kənsalanbütünşəhidlərimizəAllah
rəhməteləsin!

Qabil ZİMİSTANOĞLU

Kənan Səlimzadə doğmaları və dostlarını tərk etsə də, Vətən 
borcundan üzüağ çıxdı

Gizir Kənan Səlimzadə 1997-
ci il noyabrın 25-də İsmayıllı 
rayonunda dünyaya göz açıb. 
Sakit, sözəbaxan bir uşaq 
olub. Orta məktəbdə də ni-
zam-intizamı ilə fərqlənib, yax-
şı oxuyub. Uşaqlıqdan hərbçi 
olmaq istəyib. Elə bu arzu ilə 
də Azərbaycan Tibb Universi-
tetinin Hərbi tibb fakültəsinə 
daxil olub. K.Səlimzadə onu ta-
nıyanlar tərəfindən mehriban, 
gülərüz, zarafatcıl bir insan 
kimi xatırlanır. 

2016-cı ildə universiteti bi-
tirdikdən sonra N saylı hərbi 
hissədə hərbi feldşer kimi fəa-
liyyətə başlayıb. Orada da ni-
zam-intizamı ilə seçilib. Vəzifə-
sinə məsuliyyətlə yanaşdığı 
və tapşırıqları vaxtlı-vaxtında 
yerinə yetirdiyi üçün dəfələrlə 
fəxri fərmanlarla təltif olunub.

... Sevdiyi qız var idi. 2021-ci 
ildə ailə qurmağı planlaşdı-
rırdı. İşlərini bir az sahmana 
salan kimi, səbirsizliklə toyu-
nu gözləyən valideynlərini, 
qohum-əqrəbasını sevindir-
mək istəyirdi. Amma amansız 
müharibə bütün arzuları kimi, 
bunu da yarımçıq qoydu...

Dar günün adamıDar günün adamı
Şəhid məzunlarımızŞəhid məzunlarımız
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BunuATUnunTədrisCərrahiyyəKlinikasının
Travmatologiyavəortopediyaşöbəsininmüdi
ri, tibbüzrəfəlsəfədoktoruCəfərNəsirlison
zamanlaruşaqlararasındateztezrastgəlinən
skoliozxəstəliyihaqqındadanışarkəndeyib.
Skoliozunmüasirdövrünxəstəliklərindənbiri

olduğunusöyləyəncərrahbildiribki,bubəzən
irsi,bəzənendipatik,bəzəndədigərxəstəlik
lərləəlaqədarolur: “Skoliozunpiylənmədən
tutmuş,qohumnikahlara,şagirdlərinpartada
düzgünoturmamasınaqədərbirçoxyaranma
səbəblərivar.Uşaqlarınortaməktəbdəidman
hərəkətlərinidüzgünyerinəyetirməməsi,çan
tanıbelinəyanlış tərzdəgötürməsi,dərsha
zırlayarkənstuldanormaloturmamasıvəsair
müəyyənzamandansonrabel,onurğasütunu
xəstəliklərinəgətiribçıxarabilər.Zamanında
müəyyən edildikdə, korreksiyaedici korset
lərlə, idmanlaqarşısıalınır.Ammairəliləmiş
dərəcədəolandacərrahiyollaaradanqaldırılır.
Üzülərəksöyləyirəmki,hərdənyanımıza12
13yaşındaxəstələrgəlir.Bəzənbaxırsanki,o
qədərdəciddiəyrilikyoxdur.Bəzəndəilkgörü
nüşdəçoxpishaldaolurlar.Soruşursan,prob
lemnədir?Cavabverirlərki,sizdənəvvəlbir
həkiməgetmişdik,dedi,təciliəməliyyatetmək
lazımdır.Əkshalda,zamanlaayaqlarınız iflic
olacaqvəyaxudevlənəndəuşağınızolmaya
caqvəs.Yəni,bukimiboşşeylərləinsanların
psixologiyasınıpozurlar.Həminxəstəiləbəlkə
dəbirsaatdanışıramki,beləbirşeyyoxdur.
Xəstəlikqalırbirtərəfdə,onunpsixologiyasını

düzəltməyəçalışıram...”
Bu xəstəliyin əlamət

lə r indən bəhs edən
mütəxəssis vurğulayıb
ki,skoliozfəqərəsütunu
nunözətrafındasağavə
solaəyilməsidir.Fəqərə
sütununun önə əyilmə
si isə kifozdur: “Skolioz
son dönəmlərdə teztez

rastgəlinənxəstəlikdir.
İndi skoliozu fiziotera
pevtlər,neyrocərrahlar,
nevroloqlarmüalicəet
məyə başlayıblar.Əs
lində bu, doğru deyil.
Skoliozonurğasistemi
və dayaqhərəkət sis
teminəaidolduğuüçün
ortoped və travmato
loq tərəfindənmüalicə
edilməlidir.Onudade
yimki,skoliozöldürücü
birxəstəlikdeyil.Əgər
onurğaəyriliyihərhan
sı bir patoloji səbəblə
bağlıdeyilsə,busadəcə
onurğanın forma poz

ğunluğudur.İnsantanıyıramki,80yaşındadır,
“S”formasındaskoliozuvar,78övladsahibidir.
Düzdür,skoliozaənçoxcavanlardarastgəlinir.
Budanədənirəligəlir?Yuxarıdaqeydetdiyim
kimi,uşaqlarbədəntərbiyəsinədiqqətyetirmir,
normadanağırçantalardaşıyır,partadavəya
kompüterəbaxarkəndüzgünoturmurlar.3540
dərəcədənyuxarıskoliozlaryalnızcərrahiəmə
liyyatyolu iləaradanqaldırılır,aşağıdərəcəli
skoliozlarisəkonservativyollarlamüalicəedilir.
Konservativyollardedikdə idmannövlərivə
xüsusikorreksiyaedicikorsetlərnəzərdətutulur.
Ümumiyyətlə isə,onurğaəyriliyininminlərlə
səbəbivar”.
Buxəstəliyəgörəməsuliyyətin ilknövbədə

ananınüzərinədüşdüyünüsöyləyəncərrah
qeydedibki,anauşağınısoyunduranvəyaxud
çimizdirənzamanmütləqonunbədəninədiqqət
yetirməlidir:“Əgəruşağınbelindəhərhansıbir
əyriliksezilərsə,hərikikürəknahiyəsindəhan
sısabirassimetriklikolarsa,zamanındahəkimə
müraciətedilməlidir.Çünkierkəndiaqnozqoyu
lanskoliozlarmüalicəyləkorreksiyaediləbilir.
Lakinbəzəndəeləhəkimlərolurki, lazımsız
yerəxəstəyə45saatlıqnarkozveribəməliy
yat təyinedirlər.Ozamanonurğasütununun
hərəkətinidəbağlayırlar.Buisəvicdansızlıq
dır.Skoliozəməliyyatıortopediyanınənböyük
əməliyyatlarındanbiridir.Onagörədəinsanları
ilköncəbununlabağlıməlumatlandırmaqla
zımdır,aldatmaqyox”.

Ortoped-cərrah Cəfər Nəsirli bildirir ki, hər beli əyri xəstəni 
qorxudub əməliyyat etmək olmaz

Epidemiologiyanınqarşısındadu
ranvəzifələrdaimgenişlənir,onlar
insan cəmiyyətinin sosialiqtisadi
şərtlərinin təsiri altında, həmçinin
yoluxucu patologiyaların artması
sayəsində dəyişir. Bəşəriyyət hə
mişəyoluxucuxəstəliklərinyeninöv

dəyişkəntörədicilərinin“təcavüzünə”
məruzqalır.
Tibbtarixindəetiolojimənşəyibəlli

olmayan,böyükəraziləriəhatəetmiş,
sonrayoxolmuşxəstəliklərinəmələ
gəlməsi hallarıməlumdur.Bundan
başqa,naməlumtörədicilərlə törə
dilən,lakinÜSTsiyahısınadüşməyən
yeniinfeksiyalarınaşkarlanmasıhal
larıdavar.Hazırda“kosmopolitik”yo
luxmamexanizmi iləyayılanyoluxu
cuxəstəliklərgenişyayılıbvəheçbir
coğrafisərhədtanımır. İmmunprofi
laktikavasitələriiləidarəolunmayan
xəstəliklərqlobalmiqyasdayayılır.
Yeni infeksiyalaraendemikərazilər
dənkənaryerlərdərastgəlinir.
Bəzixəstəliklərinendemikvəya

ekzotikyayılmasına,yaxudtəbiio
caqlıxarakterdaşımasınaölkələrin
coğrafiiqlimxüsusiyyətləri,əhalinin
milliadətvəvərdişləri,sosialamil

lər, təbabətin inkişafsəviyyəsivəs.
amillərdətəkanverir.Onagörədə
xəstələnmənin təhlilini apararkən
məhzonunyayılmasına təsiredən
konkret amilləri nəzərə almaq və
onları aradan qaldırmaq lazımdır.
Həmçininyeniyoluxucuxəstəliklərin
əmələgəlməsivəaşkarlanması,bir
sırasomatikvəonkolojixəstəliklərin
infeksiontəbiətininaçıqlanmasıepi
demiolojinəzarətinvaxtındaaparıl
masını və onların profilaktikasının
vacibliyinidiktəedir.
Bütünbudeyilənləristəryoluxucu,

istərsədəqeyriyoluxucuxəstəliklə
rinepidemiologiyasınınöyrənilməsini
tələbedir.Bubaxımdanhazırlanmış
“Epidemiologiya”üzrəMilli rəhbərlik
vəTibbUniversiteti tələbələriüçün
dərslikməhzbusahədəəldəolunan
bilikləriəhatəedir,yoluxmayollarıvə
amilləri,riskqrupları,birsözlə,epide

miolojixüsusiyyətlərvəs.haqqında
biliklərişərhedir.
Rəhbərlikümumivəxüsusihissə

dən ibarətdir.Ümumi hissədə epi
demikprosesinqanunauyğunluqları,
əksepidemikvəprofilaktik tədbirlər
barədəməlumatverilir.Xüsusihis
sədə isəmüxtəlif infeksionvəqey
riinfeksionxəstəliklərinepidemio
logiyasındanbəhsedilir.Müəlliflər
ölkəmizdə rastgəlinənxəstəliklərə
dahaçoxtoxunmağaçalışıblar.
İ.Ağayev, X.Xələfli, F.Tağıyeva,

A.Ağayeva,V.Vəkilov,H.Rüstəmova
vəM.Məmmədovunhəmmüəllifliyiilə
işıqüzügörənrəhbərlikdəümumiepi
demiologiyanınbütünbölmələriəhatə
olunub.
Rəhbərlikepidemiologiyaixtisasın

dansertifikasiyakeçənhəkimlərvə
TibbUniversitetinin tələbələriüçün
nəzərdətutulub.

u “Skolioz xəstəliyi xüsusən gənc və yeniyetmə yaşlarında 
özünü qabarıq şəkildə büruzə verdiyindən, bəzən insanlarda 
kompleks halına gəlir. Əyriliklər əsasən döş və bel nahiyələ-
rində müşahidə olunur. Xəstəliyin proqressiv inkişafı onurğa 
sütununun və döş qəfəsinin nəzərəçarpacaq dərəcədə defor-
masiyasına qədər gətirib çıxarır. Bu isə inkişaf edən orqanizmdə 
bir sıra orqan və sistemlərin patoloji dəyişikliklərinə səbəb olur. 
Həmin xəstəliklərdən biri də skoliozdur”. 

u Məlum olduğu kimi, 
Epidemiologiya ümumi tibb 
elmi kimi əhalinin xəstələn-
məsinin aydınlaşdırılma-
sının səbəblərini, şərtlə-
rini və mexanizmini, onun 
ərazi üzrə, müxtəlif əhali 
qrupları arasında və mə-
kan daxilində yayılmasını 
öyrənir. Başqa sözlə, epi-
demiologiya konkret əhali 
qruplarında infeksion və 
qeyri-infeksion xəstəliklərin 
yayılmasının xüsusiyyətləri-
nin və tezliyinin öyrənməsi 
ilə məşğuldur. 

Anaların məsuliyyət Anaların məsuliyyət 
daşıdığı xəstəlikdaşıdığı xəstəlik

Epidemiologiya üzrə Milli rəhbərlik işıq üzü görüb

Klinikanın endokrinoloq 
cərrahı Azər Hümmə-
tov rezidentlərə qalx-
anabənzər vəzin cərrahi anatomiyası, əməli-
yyat üsulları, əməliyyat texnikası, qayıdan 
qırtlaq sinirinin variasiyaları, sinir monitorinq 
cihazı ilə birgə əməliyyatlar və əməliyyat 
zamanı baş verə biləcək ağırlaşmalar haqqın-
da geniş məlumat verib. 

Qeyd edək ki, bu cür əhəmiyyətli layihə 
və seminarlar ATU rəhbərliyinin dəstəyi, 
Rezidentura və magistratura şöbəsinin müdiri 
Məlahət Sultanova və TCK-nın rezidentlərə 
məsul şəxsi Namiq Xəlilovun təşkilatçılığı, 
kafedra və klinikalarımızın həkimlərinin işti-
rakı ilə həyata keçirilir.

Təd bir də Azər bay can Tibb 
Uni ver si te tin də təh sil alan 
14 öl kə dən 24 tə lə bə iş ti rak 
edib. BAMF-ın Proq ram lar de-
par ta men ti nin əmək da şı Con 
Ayo mi de «Təh sil müəs si sə lə rin də tə lə bə-
lə rin so sial fəaliy yə ti və in ki şa fı» la yi hə si, 
gö rü lən iş lər haq qın da xa ri ci tə lə bə lə ri 
mə lu mant lan dı rıb. La yi hə nin məq sə di nin 
ali, or ta ix ti sas və pe şə təh si li müəs si sə-
lə rin də tə lə bə lə rin so sial fəaliy yət lə ri-
nin yax şı laş dı rıl ma sı, on la rın hər tə rəf li 
in ki şaf et di ril mə si və so sial mə su liy yə ti 
dərk edə rək, cə miy yət üçün fay da lı iş lə rin 
gö rül mə si nə cəlb edil mə lə ri ol du ğu nu 
bil di rib. Məhz bu la yi hə də Azər bay can-
da təh sil alan xa ri ci tə lə bə lə rin bir ara ya 
gə ti ril mə si, on la rın prob lem lə ri nin həl li 
is ti qa mə tin də mü va fiq qu rum lar la əla-
qə lər qu rul ma sı, Azər bay can təh si li nin 
bu gün kü və ziy yə ti, xa ri ci tə lə bə lə rin öl kə 
təh si li nin in ki şa fın dan və on la ra ya ra dı lan 
yük sək şə rait dən ya rar lan ma la rı is ti qa-
mə tin də mü za ki rə lər apa rı lıb.  

Həm çi nin tə lə bə lə rin həm təh sil pro se-
sin də, həm də ic ti mai hə yat la rın da əha tə 
dairə si nin ge niş lən di ril mə si on la rın ix ti-
sas la rı na da ha hə vəs lə ya naş ma la rı, el mi 
və di gər ya ra dı cı lıq la rı nı in ki şaf et dir mə-
lə ri, bi lik lə rin prak ti ki əhə miy yə ti ni dərk 
et mə lə ri əsas möv zu lar dan olub. 

Təd bir çər çi və sin də Döv lət Miq ra si-

ya Xid mə ti nin Miq ra si ya pro ses lə ri nin 
tən zim lən mə baş ida rə si nin ins pek to ru 
Es mi ra Cab bar lı xa ri ci tə lə bə lə rin sual la-
rı nı ca vab lan dı rıb. O, tə lə bə lə rin möv-
cud prob lem lə ri nin ya ran ma sə bəb lə ri, 
nə ti cə lə rin ara dan qal dı rıl ma sı is ti qa mə-
tin də məs lə hət lə ri ni ve rib. Sual lar əsa sən 
ki ra yə ev lər, qey diy ya ta düş mək, çı xa rış 
sə nəd lə ri ilə bağ lı olub. Bun dan baş qa, 
bə zi döv lət lər də ATU-nun dip lo mu nun 
ta nın ma ma sı ilə bağ lı prob lem lər səs lən-
di ri lib. 

Gö rüş də iş ti rak edən BAMF-ın pre zi den-
ti Umud Mir zə yev is tər miq ra si ya, is tər sə 
də di gər prob lem lər lə bağ lı on la ra dəs tək 
ola caq la rı nı söy lə yib.

Qeyd edək ki, BAMF Təh sil Na zir li yi tə rə-
fin dən elan edil miş “Təh si lin in ki şa fı üz rə 
ic ti mai tə şəb büs lə rin dəs tək lən mə si” 
qrant mü sa bi qə si nin qa li bi olub. İn di yə-
dək la yi hə çər çi və sin də 904 tə lə bə yə 
tə lim ke çi lib. Ey ni za man da, te le be xid-
met.az say tı va si tə si lə BAMF-a mü ra ciət 
edən, elə cə də la yi hə əmək daş la rı nın öz 
tə şəb bü sü ilə azər bay can lı tə lə bə lər lə 
ya na şı, xa ri ci tə lə bə lər lə də gö rüş lər təş-
kil olu nub.

Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında rezidentlər 
üçün növbəti maraqlı 
mövzuya həsr olunmuş 
seminar keçirilib. Bu 
dəfəki seminar “Mən 
tiroid əməliyyatını necə 
icra edirəm?” mövzusu-
nu əhatə edib.

Beynəlxalq Avrasiya Mətbu-
at Fondunun həyata keçir-
diyi təhsil layihəsi uğurla 
davam edir. BAMF-da «Təhsil 
müəssisələrində tələbələrin 
sosial fəaliyyəti və inkişafı» 
layihəsi çərçivəsində xarici 
tələbələrlə görüş keçirilib.

“Mən tiroid əməliyyatını necə icra edirəm?”

Xarici tələbələrimiz BAMF-ın təhsil 
layihəsində iştirak edib
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II Müalicə-profilaktika fakültəsinin dekanlığı, Ümumi 
cərrahiyyə, Qidalanma və tibbi ekologiya, Şüa diaqnostikası 
və terapiyası kafedralarının əməkdaşları Ümumi cərrahiyyə 
kafedrasının müdiri, professor Elçin Ağayevə anası 

Zərxara Ağayevanın  
vəfatından kədər ləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağ-

lığı verirlər.

Dəfnə Aras İlham qızı (qrup 360A); Shweiki Hazem Riad oğlu 
(qrup 317İ5); Hacıyeva Ceyran Azər qızı (qrup 317A31); Fardhal 
Aylin Karim qızı (qrup 421İ2a); Məmmədova Könül Elman qızı 
(qrup 120R1a); Asadpoor Parya Pirooz qızı; Fallah Ghebhlaghi 
Mansa (qrup 419İ1b); Əzizova Aytac Ələmdar qızının (qrup317A27) 
tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır. Mohammadnezhad 
Kiyanoush Fakhraddin (qrup 717A15); Dalya Al-Sammarraie Saad 
Mohammed Salih qızının müvəffəqiyyət kitabçası; 121R1a qrup 
tələbəsi Məmişova Ülya Laçın qızının tələbə təqaüd kartı itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

 Allah rəh mət elə sin!

“Davam” Səhiyyə Klubunun təşəbbüsü, 
“Davam” Gənclər Hərəkatı və Azərbaycan 
Tibb Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 
“Leykemiya ilə mübarizə ayı” adlı layihə 
keçirilir. 
LayihəçərçivəsindəTədrisTerapevtik

Klinikada“Leykemiyagünümüzdə”adlıaçı
lışkonfransıbaştutub.Konfransdaklinika
nındirektoru,professorSurxayMusayev,
müalicəişləriüzrədirektormüaviniFəridə
Hacıyeva,Hematologiyaşöbəsininmüdiri
ŞəhlaŞabanova,DavamlıİnkişafXidmətinin
direktoruAygünHüseynova,“Leykemiyailə
mübarizə”İctimaiBirliyininsədriMehriban
Bağırova,leykemiyadanəziyyətçəkənuşaq
larvəuniversitetintələbələriiştirakediblər.
Konfransda“Leykemiyailəmübarizəayı”

çərçivəsindəgörüləcəkişlərbarədəsöhbət
aparılıb, layihəninəhəmiyyətivurğulanıb,
beləmaarifləndiricitədbirlərindavamlıke
çiriləcəyibildirilib.

“Leykemiya ilə mübarizə ayı” 
çərçivəsində konfrans keçirilib

Tələbələrbukafedralarda
seçdikləri ixtisasauyğuntə
limlərdə iştirakedib,aparı
lanəməliyyatlaraqatılıbvə
innovativmüalicəüsulları ilə
yaxındantanışolublar.Son
daonlarınbilikvəbacarıqları
qiymətləndirilib.
Təcrübəninsonuncugünün

dəqonaq tələbələrləgörüş
keçirilib.GörüşdəStomato
logiya fakültəsinin dekanı,
dosentSəidƏhmədov,Bey
nəlxalq əlaqələr şöbəsinin
müdiri,dosentMüşfiqOrucov
vəmübadiləproqramlarıüzrə
koordinatorDünyaBayramo
vaiştirakediblər.Qazaxıstanlı

tələbələrATUdaolduqlarıbu
müddətərzindəkeçdikləritəc
rübədərslərindənrazıqaldıq
larınısöyləyib,onlarayaradı
lanhərtərəflişəraitvəyüksək
qonaqpərvərliyə görə ATU
rəhbərliyinə, xüsusi olaraq
universitetinrektoru,professor
GərayGəraybəyliyətəşəkkür
ediblər.Onlarqeydediblərki,
buradatəcrübəzamanıəldə
etdikləri bilik və bacarıqlar
gələcəkpeşəfəaliyyətləriza
manıböyükəhəmiyyətkəsb
edəcək.
Görüş qonaq tələbələrə

müvafiqsertifikatlarıntəqdim
olunmasıiləbaşaçatıb.

Azərbaycan Pediatrlar Asso-
siasiyası (APA) Bakı və Sumqa-
yıt şəhərlərində Uşaqların 
Beynəlxalq Müdafiəsi Günü 
münasibətilə xüsusi ehtiyacı 
olan uşaqlara, şəhid və qazi 
ailələrinə yardım məqsədilə 
xeyriyyə aksiyası keçirib. 
Aksiyada APA və ATUnun

IIUşaqxəstəliklərikafedrasının
əməkdaşları tərəfindənuşaqlara
hədiyyələrtəqdimedilib,müxtəlif
yaşqruplarınaaidolanbalacaların
əlişlərinəbaxılıbvəonlarlasəmimi
söhbətaparılıb.

Qeydetməklazımdirki,Azərbay
canPediatrlarAssosiasiyasının92
illikfəaliyyətidaimuşaqlarınsağ
lamlığınınqorunmasınayönəldilib.

APAüzvləridövlətimiz,xalqımız
üçünəlamətdarolandigərgünlər
dədəhəssasqrupuşaqlarıziyarət
edərəkonlarayardımgöstərməyə
çalışıblar.Belətədbirlərzamanı
əsasməqsədhəmdəmürəkkəb
şəraitdəyaşayanqaçqınvəköçkün
ailələrindənolanuşaqlarıkomp
lekstibbimüayinədənkeçirmək,
həkimməsləhətivermək,ehtiyacı
olanlarıaidiyyatıüzrərespublika
nınixtisaslaşmıştibbimüəssisələ
rinəistiqamətləndirməkolub.
BeləaksiyalardanbiridəAğdam

rayonuistiqamətindəki“Dördyol
ayrıcı”adlananərazidəbaş
tutub.Buradamüvəqqəti
məskunlaşanailələrintibbi
müayinəsiaparılıbvəonla
ramaddiyardımgöstərilib.
APAüzvləriGəncəvəBər
dəşəhərlərindəmüharibə
dənzərərçəkmişailələrə
yardım aksiyalarında da
iştirakedərəköztöhfələ
riniveriblər.Eləcədəas
sosiasiya üzvləri könüllü
həkimlər qismində şəhid
vəqaziailələrininüzvlərinə

tibbiyardımaksiyalarındafəallıq
göstəriblər.
Bunlarlayanaşı,APAhəkimpe

diatrların davamlı tibbi maarif

ləndirilməsi, tibbiyeniliklərin, in
novasiyaların təcrübəyə tətbiqi
istiqamətindəplanlaşdırılmışbir
sıratədbirlərhəyatakeçirir.Türk
dilliölkələrinsahəkonqreslərinin,
beynəlxalqmütəxəssislərləpedi
atrlara“masterklaslar”ınkeçiril
məsi,“AzərbaycandaTibbibioeti
kanınikişafılayihəsi”proqramının
tərtib edilməsi, UNESCOnun
tibbibioetikaüzrətədqiqat,MDB
vəBeynəlxalqEtikaKomitələri–
ParlamentlərarasıAssambleyası
iləbirqə“TibbietikaüzrəAvropa
standartqanunlarıvəetiktəhsil”
layihələrininhazırlanmasıbuqə
bildəndir.
BuişlərəgörəAPAbirneçəil

dirki,RusiyaPediatrlarİttifaqının,
eynizamandaAvropaPediatrlar
Assosiasiyasınınböyükailəsinə
üzvqəbuledilib.

Təranə TAĞIZADƏ,
II Uşaq xəstəlikləri kafedrasının 

əməkdaşı, APA-nın sədri

Qazaxıstanlı tələbələr ATU-da təcrübə qazanıb

Pediatrlar Assosiasiyası uşaqları diqqətdə saxlayır

Etibarsız say ılır

Elmi Tədqiqat Mərkə-
zinin Farmakologiya 
şöbəsinin müdiri, 
professor Ramiz Atalla 
oğlu Axundov 50 ildən 
artıqdır ki, Tibb Uni-
versitetində çalışır. O, 
farmakologiya kafed-
rasının aspiranturasını 
bitirdikdən sonra,  1974-
cü ildə dissertasiya işini 
müdafiə edərək bio-
logiya elmləri namizədi 
adına layiq görülüb.

Həmin ildə institut rəhbərliyi R.Axundovu Mərkəzi Elmi-Tə-
dqiqat Laboratoriyasına işə göndərib. Bu laboratoriyada Ramiz 
müəllim ilk dəfə olaraq patofiziologiya şöbəsində farmakologiya 
və toksikologiya qrupunu yaradıb. Bu qrupda onun rəhbərliyi 
altında yeni bioloji aktiv maddələrin alınması və tədqiqini geniş-
ləndirməklə respublikamızda olan dərman bitkilərindən və eyni 
zamanda kimyəvi maddələrdən istifadə etməklə yeni antihipok-
sant və antiaqreqant xassəli preparatlar hazırlanıb. Preparatlar 
müəlliflik şəhadətnaməsi və patentlərdə öz təsdiqini tapıb. 

Patofiziologiya kafedrasının müdiri professor Y.C.Məmmədovun, 
METL-in direktoru professor Q.Ş.Qarayevin rəhbərliyi ilə Ramiz 
Axundovun apardığı tədqiqatın nəticələri respublikada və Mos-
kvanın aparıcı institutlarında təsdiqlənərək yeni preparat olan 
Nikomorfolin kliniki ekspertizadan keçib və Səhiyyə Nazirliyinin 
Farmakologiya  Komitəsi tərəfindən beyin və ürəyin müalicəsi 
üçün istifadə oluna  biləcək antiaqreqant və antihipoksant xassəyə 
malik preparat olduğu təsdiqlənib. 

1983-cü ildə SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının Farmakologiya 
Elmi Tədqiqat İnstitutuna doktorant kimi ezam olunan R.Axundov 
1989-cu ildə bu institutda aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələ-
ri əsasında Farmakologiya və kliniki farmakologiya ixtisası üzrə 
doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. Dissertasiyasının elmi 
konsultantı akademik A.V.Valdman olub. 

Müdafiədən sonra vətənə qayıdan Ramiz müəllim ETM-də Far-
makologiya və toksikologiya şöbəsini yaratmaqla elmi tədqiqat  
işlərini daha da genişləndirib. O, 1990-ci ildə İnstitutun farma-
kologiya   kafedrasına professor vəzifəsinə dəvət edilib. Rus və 
Azərbaycan dillərində mühazirələr və praktik məşğələlər apar-
maqla kollektivin və tələbələrin rəğbətini qazanıb. 2001-ci ildə 
AAK tərəfindən ona professor elmi adı verilib. 

Professor R.Axundov dəfələrlə müxtəlif elmi konfranslarda çıxış-
lar edib, təbabətə yeniliklər gətirən elmi məqalələr dərc etdirib. 
Onun səmərələşdirici təkliflərinə (4), patent və ixtiralarına (30-dan 
çox)  müsbət rəy alınıb və 300-dən çox elmi əsərləri çapdan çıxıb. 
Psixorequlyasiya probleminə, xəstə və sağlam orqanizmin hipoksik 
vəziyyətlərinə həsr edilmiş “Nootrankvilizatorlar”, “Hipoksiya və 
antihipoksantlar” adlı  2 monoqrafiyanın müəllifidir. 

O, hazırda Səhiyyə Nazirliyinin Farmakologiya və Farmakopeya  
Şurasının, ATU-nun müxtəlif elmi şuralarının və 2 elmi jurnalın  
redaksiya heyətinin üzvüdür. Bir çox aspirant və dissertantların 
elmi  rəhbəri olub. 

Professor R.Axundov rektorluğun və 2 dəfə Səhiyyə Nazirliyinin 
Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib. 2021-ci ildə isə Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti tərəfindən “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub. 

ETM-in kollektivi Ramiz müəllimi 80 illik yubileyi münasibəti ilə  
səmimi qəlbdən təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı və gələcək 
elmi fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzulayır! 

Mükəmməl alimin 
mənalı ömrü 

u S.D.Asfendiyarov adına Qazax Milli 
Tibb Universiteti Stomatologiya fakültəsinin 
20 nəfər IV kurs tələbəsi universitetlərimiz 
arasındakı bağlanmış əməkdaşlıq memoran-
dumu çərçivəsində 10 gün ərzində ATU-nun 
Stomatologiya fakültəsinin Ağız və üz-çənə 
cərrahiyyəsi, Terapevtik stomatologiya, Or-
topedik stomatologiya və Uşaq stomato-
logiyası kafedralarında həkim-stomatoloq 
köməkçisi qismində təcrübə keçiblər. 

Xüsusi ehtiyacı olan uşaqlara, şəhid və qazi ailələrinə 
yardım aksiyası təşkil olunub

BaşredaktorBaşredaktor MüəlliflərləredaksiyanınmövqeyiMüəlliflərləredaksiyanınmövqeyi
üstüstədüşməyəbilər.üstüstədüşməyəbilər.
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