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Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlığa 
dair əsas məsələlər, o cümlədən 
yeni açılan “Tibb bacısı işi” və “Fi-
zioterapiya və tibbi reabilitasiya” 
ixtisasları üzrə ikili diplom proqram-
larının müzakirəsi aparılıb. ATU-nun 
rektoru, professor Gəray Gəraybəyli 
iki universitet arasında mövcud olan 
layihələr, onlayn dərslərin uğur-

lu təşkili, qarşıya qoyulan hədəflər 
və planlar barədə fikirlərini bölüşüb. 
Qazi Universitetinin Sağlamlıq elm-
ləri fakültəsinin dekanı, professor 
Bülent Elbasan ATU ilə əməkdaş-
lığın yüksək səviyyədə olduğunu 
bildirərək birgə proqramların sayı 
və əhatəsinin genişləndirilməsinin 

vacibliyini vurğulayıb. 
Daha sonra nümayən-

də heyətinin üzvləri Tədris 
Cərrahiyyə Klinikasının 
rəhbərliyi ilə görüşüblər. Kli-
nikada Qazi Universitetinin 
mütəxəssisləri tərəfindən 
keçirilən tədbirdə “Tibb ba-
cısı işi”, “Fizioterapiya və 
tibbi reabilitasiya” ixtisasları 

üzrə təqdimat baş tutub. Türkiyəli 
qonaqlar klinikada yeni ixtisasların 
tədrisi ilə bağlı yaradılan şəraitlə ta-
nış olublar, yeni yaradılan şöbələrin 
işini yüksək qiymətləndiriblər. 

Qeyd edək ki, qonaqlar Elmi-Tə-
dqiqat Tibbi Bərpa İnstitutuna da 
baş çəkiblər.

Tədris Terapevtik Klini-
kada 17 İyun - Tibb İşçilə-
rinin Peşə Bayramı Günü 
münasibətilə tədbir keçi-
rilib. Klinikanın direktoru, 
professor Surxay Musayev 
çıxış edərək, rəhbərlik etdi-
yi müəssisənin əməkdaşla-
rının timsalında bütün tibb 
işçilərini əlamətdar gün 
münasibətilə təbrik edib, 
onlara cansağlığı və tutduq-
ları bu şərəfli yolda uğurlar 
arzulayıb.

Professor S.Musayev bildirib 
ki, 17 iyun 1918-ci ildə Səhiyyə 
Nazirliyi təsis olunub. Bunu əsas 
götürərək ümummilli lider Heydər 
Əliyev həmin günün Tibb İşçilə-
rinin Peşə Bayramı Günü kimi 
qeyd olunması haqda

2001-ci il iyunun 4-də sərən-
cam imzalayıb. O daha sonra 
ölkəmizdə səhiyyənin inkişafın-
dan, Prezident İlham Əliyev və 
Birinci vitse-prezident Mehriban 

Əliyevanın bu sahəyə göstərdik-
ləri diqqət və qayğıdan danışıb, 
qeyd edib ki, son 15 ildə Azərbay-
can Tibb Universitetində 4 böyük 
klinikanın - Onkoloji, Stomatoloji, 
Tədris Terapevtik və Tədris Cər-
rahiyyə klinikalarının yaradılması 
da buna bariz nümunədir. 

Tədbirin sonunda klinika əmək-
daşlarına Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli və Tədris Tera-
pevtik Klinikanın direktoru tərəfin-

dən imzalanmış fəxri fərman və 
təşəkkürnamələr təqdim edilib. 

Qeyd edək ki, həmin gün Nəsi-
mi rayon İcra Hakimiyyətində də 
bu münasibətilə tədbir keçirilib. 
Tədbirdə Nəsimi rayonu ərazi-
sində yerləşən səhiyyə müəs-
sisələrinin nümayəndələri işti-
rak ediblər. Tədbirdə COVID-19 
pandemiyası ilə mübarizədə və 
44 günlük Vətən müharibəsində 
Azərbaycan həkimlərinin böyük 
fədakarlığı xüsusi vurğulanıb.

Açı lış nit qi ilə çı xış edən ATU-nun El mi iş lər üz rə pro rek to ru, do sent Rauf Bəy-
lə rov təd bir iş ti rak çı la rı na ali mək tə bin fəaliy yə ti, əl də olu nan nailiy yət lər, təd ris 
sis te mi haq qın da ət raf lı mə lu mat ve rib. O, əmək daş lı ğın ge niş lən mə si nə xid mət 
edən be lə təd bir lə rin əhə miy yə ti ni vur ğu la ya raq, bu tə şəb büs lə rin qar şı lıq lı təc-
rü bə mü ba di lə si ba xı mın dan da önəm kəsb et di yi ni qeyd edib. 

İs railin Azər bay can da kı sə fi ri Corc Dik çı xı şın da öl kə si ilə Azər bay can ara sın da 
mü na si bət lə rin yük sə lən xət lə in ki şa fın dan söz açıb. Bu təd bi ri də öl kə lə ra ra sı 
əla qə lə rin in ki şa fı na töh fə ki mi qiy mət lən di rib. Sə fir to le rant öl kə olan Azər bay-
can da yə hu di lə rin heç bir prob lem lə üz ləş mə dik lə ri ni vur ğu la yıb.

Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sı nın di rek to ru, pro fes sor Sur xay Ha dı yev də be lə 
təd bir lə rin gənc hə kim lə rin bi lik və ba ca rıq la rı nın ar tı rıl ma sı ba xı mın dan bö yük 
əhə miy yət kəsb et di yi ni söy lə yib. Çı xış edən lər İs rail tibb gü nü nün təş ki li nə gö rə 
Hey dər Əli yev fon du nun vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va ya tə şək kür lə ri ni bil di rib-
lər.

İs rail dən gəl miş mü tə xəs sis lər ATU-nun re zi dent lə ri üçün mü ha zi rə lər lə çı xış 
edib lər. Se mi nar dan son ra nü ma yən də he yə ti ilə ATU-nun ka fed ra la rın da gö rüş-
lər ke çi ri lib.

Pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li 
15 iyun ta ri xi ni xal qı mı zın gə lə cək 
hə ya tı nı müəy yən edən mü hüm 
baş lan ğıc la rın əsa sı nın qo yul du ğu 
gün ki mi qiy mət lən di rib. Onun fik rin-
cə, ta ri xi mi zə qı zıl hərf lər lə ya zıl mış 
Mil li Qur tu luş Gü nü bö yük ic ti mai, 
si ya si və ta ri xi əhə miy yə tə ma lik dir. 
Bu ta ri xi ya ra dan isə Azər bay ca nın 
müs tə qil li yi nin qo ru nub sax lan ma-
sın da, möh kəm lən mə sin də, in ki şa-
fın da müs təs na rol oy na yan, daim 
xal qı na ar xa la nan Hey dər Əli yev dir.

Rek tor 1993-cü il iyu nun 15-də 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin ye ni dən 
ha ki miy yə tə gə li şi nin Azər bay can 
sə hiy yə si qar şı sın da da ye ni pers-
pek tiv lər aç dı ğı nı qeyd edib: “Hey-
dər Əli ye vin rəh bər li yi döv rün də 
XX əs rin son la rı, XXI əs rin əv vəl-
lə rin də res pub li ka nın bü tün böl gə-
lə rin də ye ni tibb müəs si sə lə ri nin 
mad di-tex ni ki ba za sı yax şı laş dı rıl-
dı, V.Axun dov adı na El mi-Təd qi qat 
Tib bi-Pro fi lak ti ka İns ti tu tun da Yo-
lu xu cu Xəs tə lik lər Xəs tə xa na sı nın, 

Nü və-maq nit Re zo nans Mər kə zi nin, 
Mər kə zi Kli nik Xəs tə xa na nın, Azər-
bay can Tibb Uni ver si te ti nin ye ni 
təd ris bi na sı nın, uni kal akt za lı nın 
və bir sı ra di gər sə hiy yə ob yekt lə ri-
nin açı lı şı ol du.

Ulu ön də rin tibb el mi nə, tibb təh-
si li sis te mi nə gös tər di yi qay ğı sa-
yə sin də 1996-cı il də Azər bay can 
Tibb Uni ver si te ti Ame ri ka və Av ro pa 
Təh sil Bir li yi nin bey nəl xalq re yest ri-
nə da xil edil di, bu nun da sa yə sin də 
bey nəl xalq əla qə lə ri miz da ha da ge-
niş lən di ril di, xa ri ci öl kə lə rin ali tibb 
müəs si sə lə ri ilə tə lə bə mü ba di lə si 
apa rıl ma sı la zı mi sə viy yə yə çat dı rıl-
dı. Tibb alim lə ri nə, hə kim lə rə, bü tün 
sə hiy yə iş çi lə ri nə xü su si qay ğı ilə 
ya na şan ulu ön dər Hey dər Əli yev iki 
də fə - 1998 və 2000-ci il lər də Azər-
bay can Tibb Uni ver si te tin də olub. 
Hər də fə də ali təd ris oca ğın da ge-
niş nitq söylǝyǝrǝk həm tə lə bə lə rə, 
həm pro fes sor-müəl lim he yə ti nə, 
həm də bü töv lük də bü tün sə hiy yə 
iş çi lə ri nə də yər li töv si yə lə ri ni ve rib.

Hər bi tibb fa kül tə si ümum mil li li-
de rin 25 may 2000-ci il ta rix li Fər-
ma nı na uy ğun ola raq, hər bi tibb 
kadr la rı nın ha zır lı ğı məq sə di lə ya-
ra dı lıb. 44 gün lük Və tən mü ha ri bə-
sin də qa zan dı ğı mız şə rəf li qə lə bə 
bu ad dı mın müd rik li yi ni bir şa ha 
biz lə rə sü but et miş ol du.

İl lər öt sə də, ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin da hi si ya sət çi ki mi əziz 
xa ti rə si daim kö nül lə ri miz də ya şa-
ya caq”.

Heydər Əliyev Fondunun vit-
se-prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə ATU-nun Tədris 
Cərrahiyyə Klinikasında İsrail 
tibb günü keçirilib. Tədbirdə 
İsraildən olan tibb mütəxəs-
sisləri, azərbaycanlı həkimlər, 
tələbə və rezidentlər iştirak 
ediblər.

İsrail tibb günündə aktual mövzularda məruzələr təqdim edilib

15 İyun – Milli Qurtuluş Günü 
münasibətilə Azərbaycan Tibb 
Universitetində ulu öndər, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xatirəsi anılıb. ATU-nun rektoru, 
professor Gəray Gəraybəyli baş-
da olmaqla universitetin rəhbər 
şəxsləri 5 saylı tədris binasında 
ulu öndərin büstü qarşısına əklil 
və gül dəstələri düzərək onun 
xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

Milli Qurtuluş Günü 
qeyd olunub

Əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət edən tədbir

Professor Gəray Gəraybəyli: Tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış Professor Gəray Gəraybəyli: Tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış 
15 iyun günü böyük ictimai, siyasi əhəmiyyətə malikdir 15 iyun günü böyük ictimai, siyasi əhəmiyyətə malikdir 

Tibb İşçilərinin Peşə Bayramı Günü 
münasibətilə tədbir keçirilib

Qazi Universitetinin nümayəndə heyəti ATU-da olub

ATU-nun rek  to  ru, pro  fes -
sor Gə  ray Gə  ray  bəy  li və Tər -
bi  yə iş  lə  ri üz  rə pro  rek  tor, do -
sent Zül  fü  qar Mu  sa  bə  yo  vun 
Ma  ca  rıs  tan  da  kı sə  fi  ri  miz Ta -
hir Ta  ğı  za  də ilə gö  rü  şü za  ma -
nı 30 il ər  zin  də iki öl  kə ara -
sın  da dip  lo  ma  tik əla  qə  lə  rin 
yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf et  di  yi 
və ar  tıq st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
sə  viy  yə  si  nə çat  dı  ğı vur  ğu -
la  nıb. İki  tə  rəf  i və çox  tə  rəf  i 
əsas  da sıx əmək  daş  lıq edən 

Azər  bay  can və Ma  ca  rıs  ta  nın 
təh  sil və sə  hiy  yə sa  hə  sin  də  ki 
əla  qə  lə  rin  dən də söz açı  lıb. 

Sə  fər za  ma  nı ATU-nun 
rəh  bər  li  yi Bu  da  peşt Sem -
mel  veis Uni  ver  si  te  ti  nə baş 
çə  kib. Uni  ver  si  te  tin rek  to  ru 
Be  la Mer  kely ilə gö  rüş  də iki 
uni  ver  si  tet ara  sın  da qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  lə  rin güc  lən  di  ril  mə  si, 
müş  tə  rək fəaliy  yət, qar  şı  da -
kı dövr üçün bir  gə la  yi  hə  lə  rə 
dair plan  lar mü  za  ki  rə edi  lib. 

Son  ra ATU-nun nü  ma -
yən  də he  yə  ti Sem  mel  veis 
Uni  ver  si  te  ti  nin de  par  ta  ment 
mü  di  ri At  ti  la Szi  jar  to və bey -
nəl  xalq əla  qə  lər üz  rə di  rek -
tor Mar  sel Po  pun mü  şa  yiəti 
ilə ali mək  tə  bin ic  las za  lı, mü -
ha  zi  rə otaq  la  rı ilə ta  nış olub. 

ATU-nun rek  to  ru, pro  fes -
sor G.Gə  ray  bəy  li uni  ver  si  te -
tin və kli  ni  ka  nın qo  naq ki  ta -
bı  na ürək söz  lə  ri  ni ya  zıb. 

Da  ha son  ra uni  ver  si  te  tin 
Psi  xiat  ri  ya Kli  ni  ka  sı zi  ya  rət 
olu  nub. Di  rek  tor Ja  nos Ret -
hel  yi bu  ra  da dün  ya  nın hər 
ye  rin  dən olan tə  lə  bə  lə  rin 
təd  ri  si üçün ya  ra  dı  lan şə -
rait  lə qo  naq  la  rı ta  nış edib, 
kli  ni  ka  nın fəaliy  yə  ti haq  qın -
da ət  raf  lı mə  lu  mat ve  rib. 

Pro  fes  sor G.Gə  ray  bəy  li və 
do  sent Z.Mu  sa  bə  yov kli  ni -
ka  nın mü  ha  zi  rə zal  la  rı, təd  ris 
əmə  liy  yat  xa  na  la  rı  na da baş 
çə  kib  lər. 

Qeyd edək ki, ATU ilə Sem -
mel  veis Uni  ver  si  te  ti ara  sın  da 
2016-ci il  də əmək  daş  lı  ğa dair 
an  laş  ma me  mo  ran  dum im -
za  la  nıb. 

Səfər çərçivəsində Peç 
Universitetinin rektoru, 
professor Attila Miseta ilə 
də görüş baş tutub. Görüş-
də qarşılıqlı əməkdaşlığın 
perspektivləri ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb. Həmçi-
nin ATU-nun rəhbərliyi Milli 
Virusoloji Laboratoriyaya baş 
çəkib, Psixatriya və Psixotera-
piya Klinikasında olub.

ATU-nun rəhbərliyi Macarıstana ATU-nun rəhbərliyi Macarıstana 
işgüzar səfər edib işgüzar səfər edib 

Azərbaycan Tibb Universitetinin nümayəndə heyəti Ma-
carıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində işgüzar səfərdə 
olub. Səfər zamanı Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyində, 
Budapeşt Semmelveis Universitetində və həmin ali mək-
təbin tədris klinikalarında görüşlər keçirilib.

Səfər zamanı Azərbaycan səfirliyində, Semmelveis və Peç universitetlərində görüşlər keçirilibSəfər zamanı Azərbaycan səfirliyində, Semmelveis və Peç universitetlərində görüşlər keçirilib

Türkiyənin Qazi Uni-
versitetinin nümayəndə 
heyətinin Azərbaycan 
Tibb Universitetinə 
işgüzar səfəri baş tutub. 
Səfər zamanı nümayəndə 
heyəti üzvlərinin univer-
sitet rəhbərliyi ilə görüşü 
keçirilib.
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Əvvəlcə Ali Məclisin sədri Vasif 
Talıbov, Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin rektoru, professor Gəray 
Gəraybəyli, Moskva Dövlət Tibb 
Universitetinin Bakı filialının rek-
toru Əziz Əliyev, Endoskopik La-
paroskopik Cərrahiyyə Dərnəyinin 
fəxri sədri Cavid Avcı, Türkiyənin 
Yeditəpə Universitetinin rektoru 
Canan Aykut Bingöl, Qaradəniz 
Texniki Universitetinin rektoru 
Hamdullah Çuvalcı və forum işti-
rakçıları əczaçılıq məhsullarının 
və tibbi avadanlıqların sərgisinə 
baxıblar. Bildirilib ki, foruma 20-
dən artıq tədris və tibbi ləvazi-
mat, dərman və qida məhsulları 
istehsalı və satışı həyata keçirən 
şirkət qatılıb.

Tədbirdə çıxış edən V.Talıbov 
forumun iştirakçılarını qədim 
Azərbaycan torpağı Naxçıvanda 
salamlayaraq, bildirib ki, sağlam 
cəmiyyətin formalaşmasında sə-
hiyyənin mühüm rolu var: “Ona 
görədir ki, tarixən tibb elminə, hə-
kimlik sənətinə qayğı insanlığa 
qayğı kimi dəyərləndirilib. Müasir 
dövrdə də ölkələrin inkişafında 
əhalinin sağlamlıq səviyyəsi və 
tibbi xidmətlə təminat əsas göstə-
rici hesab olunur. Ümummilli lide-
rimiz Heydər Əliyev ölkəmizə hər 
iki rəhbərliyi dövründə bu məsələ-
ni diqqətdə saxlayıb, Azərbay-
canda səhiyyə quruculuğu geniş 
vüsət alıb. Ulu öndərin əsasını 
qoyduğu səhiyyə islahatları ölkə 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilir”.

Ali Məclisin sədri deyib ki, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında da 
əhalinin sağlamlığının qorunma-
sı və tibbi xidmətin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması həyata keçirilən 
sosial-iqtisadi islahatların başlıca 
istiqamətidir. Müstəqillik illərində 
muxtar respublikada 200-dən ar-
tıq səhiyyə müəssisəsi tikilib, ən 
son tibbi avadanlıqlar quraşdırı-
lıb. Müasir tələblər səviyyəsində 
qurulan xəstəxanalar muxtar res-
publika səhiyyəsini yeni inkişaf 
mərhələsinə çıxarıb. Hazırda Nax-
çıvanda 28 şəhər, rayon, qəsə-
bə və kənd sahə xəstəxanası, 
mərkəz və dispanser, birlik, eləcə 
də 85 həkim ambulatoriyası, 94 
feldşer-mama və tibb məntəqəsi 
vasitəsilə əhaliyə hərtərəfli tibbi 
xidmət göstərilir. Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Gigiyena və Epide-
miologiya Mərkəzinin də fəaliyyəti 
təmin edilib. Bütün bunların nə-
ticəsidir ki, muxtar respublikada 
insan sağlamlığının başlıca şərti 
olan sanitar-epidemioloji vəziyyət 
sabitdir.

“Səhiyyənin inkişafı müasir 
infrastruktur təminatı ilə yanaşı, 
həm də ixtisaslı kadr hazırlığın-
dan başlayır”, - deyən V.Talıbov 
bildirib ki, muxtar respublikada bu 
iş paralel şəkildə həyata keçirilir, 
orta ixtisas və ali təhsilli tibbi kadr 
hazırlığına böyük əhəmiyyət veri-
lir. 1999-cu ildə Naxçıvan Dövlət 
Universitetinin Tibb fakültəsinin 
fəaliyyətə başlaması və ötən 

dövrdə keçdiyi böyük yol muxtar 
respublikada ixtisaslı həkim hazır-
lığı sahəsində mühüm mərhələdir. 
Naxçıvanda icbari tibbi sığortaya 
keçid də əhalinin keyfiyyətli tibbi 
xidmətlərlə təminatına töhfə verib, 
bütün yaşayış məntəqələrində bu 
proses uğurla başa çatdırılıb. 

Ali Məclisin sədri Birinci Bey-
nəlxalq Tibbi Forumun dünya-
nın mötəbər universitetlərini 
təmsil edən tanınmış həkim və 
mütəxəssislər arasında birgə elmi 
tədqiqatların və fikir mübadiləsinin 
aparılmasında faydalı olacağına 
inamını ifadə edib, forumun işinə 
uğurlar arzulayıb.

Naxçıvan Dövlət Universiteti-
nin rektoru Elbrus İsayev çıxış 
edərək deyib ki, tibbi forumun 
muxtar respublikada keçirilməsi 
uzun illər ərzində qurulan müa-
sir səhiyyə infrastrukturu və tibb 
təhsilinin keçdiyi dinamik inki-
şaf yolunun uğurlu yekunu kimi 
yüksək əhəmiyyətə malikdir. Bu 
müddətdə NDU-da təhsil və el-
mi-tədqiqat işlərinin səviyyəsinin 
daha da yüksəldilməsi, beynəlxalq 
əlaqələrin genişləndirilməsi, mad-
di-texniki bazanın əsaslı şəkildə 
möhkəmləndirilməsi və yenidən 
qurulması istiqamətində çoxşaxəli 
tədbirlər həyata keçirilib. Təhsildə 
qloballaşma və beynəlmiləlləşmə 
faktorlarının mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdiyi bir dövrdə universitetin 
dünyanın ən yaxşı ali məktəbləri 
sırasında yer alması qürurverici 
nailiyyətdir. 25 tələbə ilə fəaliy-
yətə başlayan Naxçıvan Dövlət 
Universitetinin Tibb fakültəsində 
hazırda 1284 tələbə təhsil alır. Bil-
dirilib ki, dünyanın 7 ölkəsindən 
350-dən artıq elm adamının qatıl-
dığı forumda 700-dən çox iştirakçı 
təmsil olunur. Azərbaycan Tibb 
Universitetinin və xaricdən gələn 
həkim-mütəxəssislərin iştirakı ilə 
xəstələrin konsultativ müayinə, 
əməliyyat və müalicələrinin keçi-
rilməsi planlaşdırılıb.

Azərbaycan Tibb Universite-
tinin rektoru, professor Gəray 
Gəraybəyli deyib ki, qalib xalqın 
nümayəndələri kimi ulu öndər 
Heydər Əliyevin vətəni Naxçıvan-
da unikal tərkibə malik forumda 
iştirak etmək qürurvericidir. Bir 
əsrə yaxın yaşı olan ATU-nun 
inkişafında, maddi-texniki baza-
nın qurulmasında, yüksəkixtisaslı 
elmi-pedaqoji kadrların hazırlan-
masında ümummilli liderin rolu 
danılmazdır. Bu gün ulu öndərin 
siyasəti ölkə başçısı İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilir: 
“Universitetimizin kafedra və böl-
mələrinin müasir avadanlıqlarla 
təchiz edilməsi ali tibb təhsilinə 
ölkə prezidentinin qayğısının bariz 
nümunəsidir. Hazırda ATU böl-
gəmizin qabaqcıl tədris müəs-
sisələrindən biridir. Universiteti-

miz dünyanın 20 ölkəsindən 80-ə 
yaxın elm və təhsil qurumları ilə 
hərtərəfli əməkdaşlıq edir. Həmçi-
nin Azərbaycan Tibb Universiteti 
və Naxçıvan Dövlət Universiteti 
arasında anlaşma memorandumu 
imzalanıb”. Rektor qeyd edib ki, 
forum iştirakçıları və mövzuların 
müxtəlifliyi təbabətin aktual prob-
lemlərinin həlli yolunda yüksək 
səviyyədə müzakirələrin aparıl-
masına imkan yaradacaq.

Moskva Dövlət Tibb Universi-
tetinin Bakı filialının rektoru Əziz 
Əliyev çıxış edərək bildirib ki, sə-
hiyyə sistemində islahatlar ölkə-
mizin stabil və sosial infrastruk-
turunun inkişafının qlobal strateji 
proqramının tərkib hissəsidir. Bu 
tədbirlər ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən başladılıb, onun 
təşəbbüsü ilə Azərbaycanın bütün 
bölgələrində tibb müəssisələri, 

xəstəxanalar tikilib istifadəyə ve-
rilib. Ulu öndər milli tibbi kadrların 
hazırlanmasına da böyük önəm 
verirdi. Onun təşəbbüsü ilə hə-
kimlərin Avropada, Amerikada, 
Rusiyada, Türkiyədə hazırlanması 
üzrə dövlət proqramı işlənib. Bu 
siyasəti ölkə prezidenti İlham Əli-
yev uğurla davam etdirir. 

Endoskopik Laparoskopik Cər-
rahiyyə Dərnəyinin fəxri sədri 
Cavid Avcı təmsil etdiyi dərnəyin 
fəaliyyəti barədə danışıb, bey-
nəlxalq səviyyədə həyata keçir-
dikləri layihələrdən bəhs edib. 
Qeyd olunub ki, Endoskopik La-
paroskopik Cərrahiyyə Dərnəyi 20 
ildən artıqdır Azərbaycanın müva-
fiq qurumları ilə əməkdaşlıq edir. 

Azərbaycan Endoskopik La-
paroskopik Cərrahlar Assosia-
siyasının sədri Müşviq Həsənov 
forumun keçirilməsində məqsədin 

Azərbaycanın tibb alimləri, hə-
kim-mütəxəssisləri ilə Türkiyə, 
Özbəkistan, Qazaxıstan, İran və 
Almaniyadan olan elm adamları 
arasında fikir mübadiləsinə şərait 
yaratmaq və birgə müzakirələr 
aparmaqdan ibarət olduğunu bil-
dirib. Qeyd olunub ki, forumda 
gələcəkdə həkim olmaq arzusun-
da olan şagird və tələbələr də işti-
rak edir ki, bu da kadr hazırlığına 
mühüm töhfədir. 

Yeditəpə Universitetinin rektoru 
Canan Aykut Bingöl, Qaradəniz 
Texniki Universitetinin rektoru 
Hamdullah Çuvalcı və digər çıxış 
edənlər forumun əhəmiyyətini 
vurğulayıblar.

Sonra Naxçıvanın tanıtım vide-
oçarxı nümayiş olunub.

Forum bədii hissə ilə davam 
edib, Xalq artistləri Mənsum İb-
rahimov və Samir Cəfərov, Əmək-
dar artist Nuriyyə Hüseynova və 
Naxçıvan Dövlət Universitetinin 
Simfonik Orkestrinin ifasında kon-
sert proqramı təqdim edilib.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Döv-
lət Universiteti, Azərbaycan Tibb 
Universiteti və Azərbaycan En-
doskopik Laparoskopik Cərrahlar 
Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə 
Azərbaycan, ingilis və rus dillərin-
də olmaqla 3 dildə keçirilən forum 
Azərbaycan tibb tarixində ilk belə 
tədbirdir. 

Azərbaycan Tibb Universite-
tinin rektoru, professor Gəray 
Gəraybəyli və nümayəndə 
heyəti Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetində olublar. Ali təhsil 
ocağında ilk dəfədir keçirilən I 
Beynəlxalq Tibbi Forum çərçi-
vəsində universitetin Diplo-
matiya kabinəsində ikitərəfli 
görüş baş tutub. 

NDU-nun rektoru Elbrus İsa-
yev qonaqları salamlayaraq, 
hər iki ali təhsil ocağının birgə 
təşkilatçılığı ilə keçirilən foru-
mun işinə uğurlar arzulayıb. 
Universitetin maddi-texniki 
bazası, ixtisasları, beynəlxalq 
əlaqələrinə toxunan rektor 
ali təhsil ocağında qurulan 
Texnopark və onun fəaliyyət 
sahələri haqda danışıb.

Rektor universitetdə Azər-
baycan və ingilis dilində 
tədrisi həyata keçirilən ixtisas-
lar haqda ətraflı məlumat 
verib. Regionda ingilis dilinin 
fəaliyyətinə xüsusi dəstək 
məqsədilə ali təhsil ocağında 
qurulan IELTS qeydiyyat və 

iki universitet arasında uzun 
illərdir səmərəli əməkdaşlıq 
münasibətlərinin mövcud 
olduğunu vurğulayıb. ATU-
nun tarixinin 1930-cu ilə gedib 
çıxdığını söyləyən professor 
G.Gəraybəyli universitetdə 
mövcud olan fakültələr haq-
da məlumat verib, Hərbi tibb 
fakültəsini xüsusi qeyd edib. 
Diqqətə çatdırılıb ki, xarici 
ölkələrdən professor-müəllim 
heyətinin universitetə dəvət 
olunması tibb təhsilində bey-
nəlxalq təcrübənin mübadiləsi 
baxımından çox əhəmiyyətli-
dir. Rektor ATU-da 6 dissertasi-
ya şurasının fəaliyyət göstərdi-
yini diqqətə çatdırıb. NDU-ya 
gələcəkdə bu istiqamətdə 
dəstək göstərilməsinin zəruri-
liyi qeyd olunub. 

Daha sonra iki universitet 
arasında gələcək əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə olunub 
və memorondum imzalanıb. 
Görüşdə təhsil prosesinin 
beynəlxalq standartlara uy-
ğunlaşdırılması, birgə elmi tə-
dqiqatlar aparılması, müəllim 
və tələbələrin, eləcə də texniki 
materialların mübadiləsinin 
həyata keçirilməsi, birgə elmi 
yığıncaqlar təşkil olunması, 
prioritet innovativ layihələrin 
birlikdə işlənib hazırlanması 
kimi məsələlərə diqqət ayrılıb. 

Sonda hədiyyələr təqdim 
edilib, xatirə fotosu çəkdirilib. 
Professor Gəray Gəraybəyli 
universitetin xatirə kitabına öz 
ürək sözlərini yazıb.

imtahan mərkəzinin üstünlük-
ləri və muxtar respublika təhsil 
sistemi üçün faydaları qeyd 
olunub, NDU-da 23 ildir fəaliy-
yət göstərən Tibb fakültəsinin 
muxtar respublika səhiyyəsinə 
verdiyi töhfələr diqqətə çatdı-
rılıb. 

Bildirilib ki, muxtar respublika 
səhiyyə sisteminin kadr təmi-
natının 80 faizdən çoxu məhz 
universitetin tibb məzunları 
hesabına həyata keçirilir. Bildi-
rilib ki, universitetdə 32 ixtisas 
üzrə rezidentura təhsili verilir. 
Rektor qeyd edib ki, fakültə ya-
randığı dövrdən qardaş Türkiyə 
universitetləri ilə əməkdaşlıq 
əlaqələri qurulub, hər il müəl-
lim və tələbələr həmin uni-
versitetlərdə təcrübə keçmək 
imkanı əldə edirlər. 

ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli ilk dəfə 
NDU-da olmaqdan məmnunlu-
ğunu bildirib. Naxçıvan Dövlət 
Universitetində Tibb fakültə-
sinin yaranması ilə başlanan 
əlaqələrdən danışan rektor, hər 

ATU ilə NDU arasında memorandum ATU ilə NDU arasında memorandum 
imzalanıbimzalanıb
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Naxçıvanda Birinci Beynəlxalq Tibbi Forum keçirilib
İyunun 18-21-də Naxçı-

vanda Birinci Beynəlxalq 
Tibbi Forum keçirilib. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin sədri Vasif 
Talıbov forumun açılışında 
iştirak edib.
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Bundan sonra komissiyanın fa-
kültələr üzrə sədrlərinin hesabat-
ları dinlənilib və gənc mütəxəs-
sislərin hazırlanması işinin 
yaxşılaşdırılmasında universitet 
kollektivinin vəzifələri müzakirə 
olunub. 

Dövlət Attestasiya Komissiyası-
nın I Müalicə-profilaktika fakültəsi 
üzrə sədri - Elmi-Tədqiqat Mama-
lıq və Ginekologiya İnstitutunun 
dirеktoru, t.е.d., professor Cəmilə 
Qurbanova, II Müalicə-profilak-
tika fakültəsi üzrə sədr - Milli 
Onkologiya Mərkəzinin baş 
direktorunun müavini, t.е.d. Fuad 
Quliyev, Stomatologiya fakültəsi 
üzrə sədr - Ə.Əliyеv аdınа Аzər-
bаycаn Dövlət Həkimləri Təkmil-
ləşdirmə İnstitutunun Stomаto-
logiyа və üz-çənə cərrаhiyyəsi 
kаfеdrаsının dosenti, t.ü.f.d. Lalə 
Quliyeva, İctimai səhiyyə fakültə-
si üzrə sədr - V.Axundov adına 
Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilak-
tika İnstitutunun İnsan helmin-
tozları və bağırsaq protozoozları 
laboratoriyasının müdiri, t.e.d. 
Akif Salehov, Əczaçılıq fakültə-

sində bakalavr mərhələsi üzrə 
sədr - Səhiyyə Nazirliyinin Res-
publika Diaqnostika Mərkəzinin 
Təchizat şöbəsinin baş mütəxəs-
sisi, b.ü.f.d. Rüstəm Rüstəmbə-
yov hesabat məruzəsi ilə çıxış 
ediblər. Bundan başqa, Hərbi 
tibb fakültəsi üzrə sədr - Müdafiə 
Nazirliyi Kadrlar idarəsinin rəisi, 
gеnеrаl-mayor Elçin Xəlilov üzrlü 
səbəbdən iclasda iştirak edə 
bilmədiyi üçün nazirliyin Hərbi 
təhsil idarəsinin Tədris şöbəsinin 
rəisi, polkovnik Haqverdi Haqver-
diyev Buraxılış Dövlət İmtahanları 
haqqında ətraflı məlumat verib. 

Fakültələr üzrə sədrlər hesabat 
məruzələrində qeyd ediblər ki, bir 
sıra ixtisaslar üzrə Əczaçılıq fa-
kültəsində buraxılış işinin müda-
fiəsi, I və II Müalicə-profilaktika, 
İctimai səhiyyə, Stomаtologiyа və 
Hərbi tibb fakültələrində Yekun 
Dövlət Attestasiyası mövcud 
Əsasnaməyə uyğun olaraq prob-
lemsiz və şəffaf şəkildə aparılıb. 

Bildirilib ki, bu il buraxılış 
imtahanları yüksək səviyyədə 
baş tutub və tələbələr obyektivlik 
şəraitində yüksək bilik nüma-
yiş etdiriblər. İmtahanlar üçün 
yaradılan şəraitə görə universitet 

rəhbərliyinə, şəxsən professor 
Gəray Gəraybəyliyə minnətdarlıq 
edən çıxışçılar, eyni zamanda 
fakültə dekanlarının da proses-
dəki fəaliyyətini yüksək qiymət-
ləndiriblər. Onlar imtahanlar 
zamanı heç bir narazılığın baş 
vermədiyini diqqətə çatdırıblar və 
gələcəkdə imtahanların daha da 
mütəşəkkil keçirilməsi üçün öz 
təklif və rəylərini dilə gətiriblər. 

Hesabat çıxışlarına yekun vu-
ran universitetin rektoru, profes-
sor Gəray Gəraybəyli fakültələr 
üzrə sədrlərə imtahanları uğurla 
başa çatdırdıqları üçün təşəkkür 
edib: “Həqiqətən də builki Bu-
raxılış Dövlət İmtahanları yüksək 
səviyyədə keçirildi. Universitet 
üzrə ümumi göstəricilər qənaət-
bəxşdir. Tələbələrin istər praktiki, 
istərsə də nəzəri hazırlıqları yax-
şı idi. Məhz bunun nəticəsidir ki, 
imtahan zamanı elə bir neqativ 
və xoşagəlməz hal baş verməyib. 
Həm imtahan komissiyasının 
üzvləri, həm də tələbələrimiz 
yekun nəticələrdən razı qalıblar. 
Burada sədrlər öz çıxışlarında bir 
sıra təkliflər səsləndirdilər. Bildiyi-
niz kimi, bizdə hər il tədris işinin 
müasir standartlara uyğun ye-

nilənməsi istiqamətində islahatlar 
aparılır. Çalışacağıq ki, növbəti 
illərdə də qarşıda duran həlli 
vacib məsələləri həyata keçirək. 
Bu zaman irəli sürülmüş təkliflər 
də nəzərə alınacaq”. 

Bundan sonra universitetin 
Tədris hissə müdiri, dosent 
Kamandar Yaqubovun təqdim 
etdiyi 2022/2023-cü tədris ili üzrə 
tədris planı və ATU-nun Elmi 
katibi, professor Nazim Pənaho-
vun 2022/2023-cü il üzrə təqdim 
etdiyi iş planı toplantı iştirakçıla-
rının diqqətinə çatdırılıb və hər 
iki plan Şura üzvləri tərəfindən 
təsdiqlənib. 

Toplantıda daha sonra müxtə-
lif məsələlərin müzakirəsinə 
başlanılıb. 2022/2023-cü tədris 
ilindən etibarən “Ümumi və toksi-
koloji kimya” kafedrasının adının 
dəyişdirilərək, “Əczaçılıq toksiko-
logiyası və kimya” adlandırılması 

şura üzvləri tərəfindən səsə 
qoyularaq təsdiq olunub. Bundan 
başqa, t.e.d, professor Amaliya 
Əyyubovanın II Uşaq xəstəlikləri 
kafedrasının, t.e.d, professor 
Nərgiz Hüseynovanın isə Yo-
luxucu xəstəliklər kafedrasının 

məsləhətçi-professoru vəzifəsinə 
təyin edilməsinə razılıq verən 
Elmi Şura, Ümumi və toksikoloji 
kimya kafedrasının məsləhət-
çi-professoru, ə.e.d. Qayıbverdi 
İskəndərovun yenidən həmin 
vəzifəyə seçilməsini təsdiqləyib. 
Şura üzvləri Epidemiologiya 
kafedrasının əyani doktorant-
ları Rzayev Rauf Sarif oğlu və 
Babaxanov İsbi Salman oğlunun 
müraciətlərinə də münasibət bil-
dirib və onların təhsillərini qiyabi 
davam etdirmələrinə səs verib.  

Sonda universitetin kollekti-
vinə mənalı istirahət arzulayan 
professor G.Gəraybəyli bildirib ki, 
bu iclas Elmi Şuranın 2021/2022-
ci tədris ilində son iclası olmaqla 
yanaşı, həm də son toplantısıdır. 
Çünki indiki Şura üzvlərinin beş 
illik müddəti başa çatır. Yeni 
tədris ilində həm Böyük Elmi 
Şuranın, həm də fakültə elmi şu-

ralarının yeni tərkibi seçiləcək. 
Dərslik, dərs vəsaitləri və 

metodik vəsaitlərin nəşrini təs-
diqləyən Böyük Elmi Şura öz işini 
başa çatdırıb.

M.ƏLƏKBƏRLİ

Buraxılış Dövlət İmtahanları yüksək səviyyədə keçirilib
İyunun 28-də Azərbaycan Tibb 

Universitetinin Böyük Elmi Şura-
sının 2021/2022-ci tədris ilində 
sonuncu iclası keçirilib. Tədbiri 
giriş nitqi ilə açan ATU-nun rek-
toru, professor Gəray Gəraybəyli 
bildirib ki, bu tədris ili üzrə Dövlət 
Attestasiya Komissiyası artıq 
öz işini başa çatdırıb. Buraxılış 
Dövlət İmtahanları Əsasnaməyə 
uyğun olaraq keçirilib və nəzərdə 
tutulan qaydalara tam əməl edi-
lib. Səhiyyə nazirinin təsdiq etdiyi 
əmrə əsasən, Dövlət Attestasiya 
Komissiyasının fakültələr üzrə 
sədrləri və üzvləri Buraxılış Döv-
lət İmtahanları zamanı apardıqla-
rı işin nəticələri haqqında hesabat 
vermək üçün Böyük Elmi Şuranın 
iclasına dəvət olunublar. 

Professor Gəray Gəraybəyli: Universitet üzrə ümumi göstəricilər qənaətbəxşdir, 
komissiya üzvləri və tələbələrimiz yekun nəticələrdən razı qalıblar

İctimai fənlər kafedrasının 
müdiri, professor Qoşqar Əli-
yev iyunun 7-dən 10-dək Tür-
kiyə Cümhuriyyətinin Niğde 
şəhərində keçirilən IX Bey-
nəlxalq türk dünyası araşdır-
maları simpoziumunda iştirak 
edib.

O, “Türkiyə və Azərbaycanda 
narkotiklərlə mübarizə haqqın-
da” adlı məruzəsində göstərib 
ki, narkotik maddələrdən ilk 
istifadə 4 min il əvvələ təsadüf 
edir və bu günümüzdə də yayılmaq-
dadır: “Bu gün dünyada, o cümlədən 
Türkiyə və Azərbaycanda bu bəlanın 
qarşısını almaq məqsədilə tədbirlər hə-
yata keçirilir. Xüsusi olaraq qeyd etmək 
lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası-
nın ərazisinin 20 faizi ermənilərin işğalı 
altında olduğu zamanlarda nəzarətdən 
kənarda qalan bu bölgədə narkoma-
niya tüğyan edirdi. Onlar narkotiklərin 
satışından böyük vəsait qazanırdılar. 
İşğal dövründə bu bölgə həm də narko-
tik maddələrin trafiki rolunu oynayırdı.

Azərbaycan ordusunun 44 günlük 
Vətən müharibəsindəki qəhrəmanlı-
ğı sayəsində torpaqlarımız işğaldan 
azad edildi. Beləliklə də torpaqlarımız-
da narkotik becərilməsinə, istehsalı-
na, satışına və dövriyyəsinə birdəfəlik 

son qoyuldu, bölgədə quruculuq işləri 
başladı”.

Q.Əliyev çıxışında Türkiyə və Azər-
baycanda tarixilik baxımından bu 
problemin araşdırılması, günümüzdə 
“ağ ölüm” mənzərəsi və ona qarşı 
mübarizənin əhəmiyyətini dəyərlən-
dirib. Qeyd edib ki, başqa dövlətlərlə 
müqayisədə Türkiyə və Azərbaycanda 
narkotik maddələr problemi yüksək sə-
viyyədə olmasa da, bu sahədə hər iki 
ölkə geniş tədbirlər planı həyata keçirir, 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə 
diqqəti artırırlar.

Professorun simpoziumdakı mə-
ruzəsi bəyənilib və Niğde Universite-
tinin rektoru, professor dr. Hasan Uslu 
tərəfindən ona sertifikat verilib. Sonra 
Qoşqar Əliyev bölümün rəhbəri kimi 
iclası aparıb, məruzəçilərə sertifikatlar 
təqdim edib.

Kafedra müdiri Türkiyədə 
beynəlxalq simpoziuma qatılıb

Tib bi mik ro biolo gi ya və im-
mu no lo gi ya ka fed ra sın da 26 
iyun - Azər bay can Res pub li-
ka sı Si lah lı Qüv və lə ri Gü nü nə 
həsr olun muş təd bir ke çi ri lib. 
Əv vəl cə tor paq la rı mı zın düş-
mən iş ğa lın dan azad olun ma-
sı uğ run da can la rın dan ke çən 
şə hid lə ri mi zin unu dul maz 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la 
yad olu nub.

Bun dan son ra ka fed ra nın mü-
di ri, pro fes sor Hə qi qət Qə di ro va 
çı xış edə rək, igid hərb çi lə ri mi-
zin Və tən mü ha ri bə sin də bi zə 
xü su si qə lə bə ov qa tı, qü rur 
his si ya şat dıq la rı nı vur ğu la yıb. 
Bu möh tə şəm qə lə bə nin Ali 
Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin 
qə tiy yə ti və mü zəf fər or du mu-
zun rə şa də ti sa yə sin də müm kün 
ol du ğu nu de yib.

Təd bi rə qo naq ki mi də vət olu-
nan Qa ra bağ qa zi si, tibb xid mə ti 
ma yo ru, Hər bi tibb fa kül tə si nin 
əmək da şı Ham let Hü sey nov bu 
əla mət dar gü nün ta ri xi keç mi şə 
söy kən di yi ni, 104 il bun dan qa-
baq ilk Azər bay can di vi zi ya sı nın 
ya ra dıl ma sı ilə mil li or du mu zun 
əsa sı nın qo yul du ğu nu diq qə tə 
çat dı rıb. Bil di rib ki, son iki il də 

bu ta ri xi gü nü xü su si təm tə raq la 
qeyd edi rik: “Nəin ki öl kə da xi-
lin də, öl kə xa ri cin də də qa lib 
bir öl kə nin və tən daş la rı ol du-
ğu mu zu qü rur la söy lə yi rik. Onu 
da unut mu ruq ki, qə lə bə miz 
şə hid lə ri mi zin, hər bi çi lə ri mi zin 
qa nı-ca nı he sa bı na ba şa gə lib”.

O, ta ri xi qə lə bə mi zin qa za nıl-
ma sın da tibb iş çi lə ri nin, Hər bi 
tibb fa kül tə si nin mə zun la rı nın 
xü su si fə da kar lı ğın dan da söz 
açıb. Xa tır la dıb ki, ya ra lı nı dö yüş 
mey da nın dan çı xar maq hə ki min 
de yil, sa ni tar tə li mat çı nın işi dir: 
“Am ma dö yüş mey da nın da olan 
bir hə kim ki mi de yə bi lə rəm ki, 
or da da ha mı bir ləş miş di. Və zi-
fə sin dən ası lı ol ma ya raq hər kəs 
da ha ar tı ğı nı et mə yə can atır dı. 
Ya ra la nan lar dö yüş dən çıx maq 

is tə mir di. Bu nun ne cə bir hiss 
ol du ğu nu mən özüm ya ra la nan-
dan son ra an la dım. Biz 44 gün 
ər zin də bö yük qa li biy yət se vin ci 
ya şa dıq. Son 200 il də ilk də fə idi 
ki, iş ğal olun muş ta ri xi tor paq la-
rı mı zı özü mü zə qay tar dıq”.

Ka fed ra nın əmək daş la rı – qa zi 
ana sı, pro fes sor Gü lər Se yi do va, 
do sent lər Səidə Zey na lo va, Mə-
ta nət Nov ru zo va və baş müəl lim 
Səidə Ha cı ye va da Azər bay can 
or du su nun dün ya nın ən güc lü 
or du la rı ara sın da yer al ma sın-
dan və Və tən mü ha ri bə sin də ki 
par laq Qə lə bə miz dən fə xa rət lə 
da nı şıb lar.

Təd bi rin so nun da “Gö rün-
mə yən qəh rə man lar. Hər bi 
hə kim lər” sə nəd li fil mi nü ma yiş 
et di ri lib.

Silahlı Qüvvələr Günü qələbə ovqatı ilə qeyd olunub
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Nəşriyyatın xahişi ilə kitabın “Pri-
mary gastrointestinal lymphoma” 
fəsli ATU-nun Onkologiya kafedra-
sının professoru t.e.d. Ramiz Bay-
ramov (həmin kafedranın dosenti 
Ramilə Abdullayevanın həmmüəl-
lifliyi ilə) tərəfindən təqdim olunub. 
40 səhifə həcmində olan fəsildə bi-

rincili mədə-bağırsaq limfomasının 
bütün aspektləri onkologiya elminin 
bu istiqamətdəki müasir nailiyyətlə-
ri nəzərə alınmaqla və müəlliflərin 
şəxsi təcrübələri də təhlil edilməklə 
hərtərəfli işıqlandırılıb. Alimlərimizin 
bu beynəlxalq layihədə iştirakı ATU-
nun növbəti uğurlarından biridir.

Alimlərimiz beynəlxalq 
layihədə iştirak edib

Seminarı giriş nitqi ilə açan Anatom, 
Histoloq və Embrioloqlar Elmi Cəmiy-
yətinin sədri, Rusiya Elmlər Akade-
miyasının akademiki, əməkdar elm 
xadimi, professor Vaqif Şadlinski təd-
bir iştirakçılarını salamlayıb. O, İnsan 
anatomiyası və tibbi terminologiya 
kafedrasına uzun illər rəhbərlik etdi-
yini və bu müddətdə kafedrada əldə 
olunan nailiyyətləri diqqətə çatdırıb. 
Anatomiya elminin tibb təhsilindəki 
əvəzsiz rolunu önə çəkən akademik 
vurğulayıb ki, dünyada məşhur olan 
bir çox görkəmli mütəxəssislər məhz 
bu kafedranın yetirmələridir. 

Tədbirin burada keçirilməsinin 
təsadüfi olmadığını deyən V.Şadlinski 
bildirib ki, qeyd olunan mövzu əhə-
miyyətinə görə çox aktualdır: “Tibb 
elmini anatomiyasız təsəvvür etmək 
mümkün deyil. Bu elm tibbin əsası 
sayılır və bəzi ölkələrdə fiziologiya 
ilə birlikdə tədris olunsa da, ölkəmiz-
də ayrıca elm sahəsi kimi fəaliyyət 
göstərir. Anatomiya insan orqanları, 
toxumaları, hüceyrələrinin quruluşu-
nu və formasını öyrənən elmdir. Əgər 
kimsə yaxşı plastik cərrah və yaxud 

həkim-kosmetoloq olmaq istəyirsə, 
anatomiyanı mükəmməl öyrənmə-
lidir”. 

V.Şadlinski çıxışının sonunda Tibbi 
biologiya və genetika kafedrasının 
müdiri, dosent Vaqif  Kərimovu yubi-
leyi münasibətilə təbrik edib və ona 

Nəsimi rayon Ağsaqqallar Şurasının 
təşəkkürnaməsini təqdim edib. 

Sonra mövzuya dair çıxışlara yer 
verilib. “Üzün müxtəlif deformasi-
yalarının estetik və rekonstruktiv 
əməliyyatları” mövzusunda çıxış edən 
Azərbaycan Plastik Cərrahlar Assosia-
siyasının sədri, professor Vaqif Qələn-
dərli indiyədək apardığı mürəkkəb 
dərəcəli plastik əməliyyatlar barədə 
məlumat verib və bu sahədə qazandı-
ğı nailiyyətləri, əldə etdiyi təcrübəni 
tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. O bildi-
rib ki, bəzən travmalar nəticəsində in-
sanda elə qüsurlar əmələ gəlir ki, bu, 
kompleks yaradır və gündəlik həyat 
tərzinə mənfi təsir göstərir. Lakin belə 
insanlar əməliyyatdan sonra özlərini 
daha rahat hiss edirlər. 

Estetik əməliyyatlar içərisində 
birinci yerdə burun rinoplastikasının 
dayandığını söyləyən mütəxəssis 
bildirib ki, bu məqsədlə ona ən çox 
qadınlar müraciət edir. Həkim belə 
əməliyyatlar üçün ideal yaşın 18-dən 
60-dək olduğunu deyib və yalnız 
gözəllik xatirinə vaxtından əvvəl 
əməliyyat etdirməyə ehtiyac görmə-

diyini vurğulayıb.
Bundan sonra İnsan anatomiyası 

və tibbi terminologiya kafedrasının 
müdiri, dosent Anar Abdullayev “Üzün 
İnkişafı. Üz əzələlərinin formalaş-
ması”, “Aesthetic & Wellness World 
Academy” və “Aesthetic & Wellness 

Association” ictimai birliyinin təsisçisi 
Həcər Cəfərova isə “Kosmetologiya-
nın inkişafı və əhəmiyyəti” mövzula-
rında çıxış ediblər. 

Məruzələrdə qeyd olunub ki, 
bu gün estetik kosmetologiyanın 
müəyyən aspektlərə görə cərrahi 
əməliyyatlarla rəqabət apara bildiyini 
söyləmək mümkündür. “Disseksiya 
kadavrası” kursu tətbiqi anatomiya 
sahəsində yeni biliklər əldə etməyə, 
inyeksiya texnikasını təkmilləşdir-
məyə, fəsadların mexanizmlərini və 
onların qarşısının alınması üsullarını 
başa düşməyə imkan verən praktiki 
öyrənmə yanaşmasıdır. Xaricdə, 
xüsusən də Avropa və Türkiyədə belə 
kurslar tez-tez təşkil olunur. 

Sonra kadavra kurs mütəxəssisi, 
həkim-stomatoloq, inyeksion kos-
metologiya üzrə beynəlxalq təlimçi 
Səbuhi Əbilovun kursu keçirilib. Onun 
sözlərinə görə, kursda iştirak edən 
hər bir mütəxəssis öz peşə fəaliyyə-
tində yüksək nəticələr əldə etmək 
imkanı qazanır: “Kursun iştirakçıları 
üz anatomiyasının quruluşunu, üzün 
qan damarlarının mürəkkəb qurulu-
şunu, tənəffüs yollarının quruluşunu 
birbaşa öyrənir. Siz, əlbəttə bütün 
bunları kitablardan, video yayımlar-
dan öyrənə bilərsiniz, lakin bu, heç bir 
halda praktik təcrübənizi əvəz edə 
bilməz. Müasir təhsil sistemində belə 
bir anlayış var ki, insan siması ilə, üz ilə 
işləyən mütəxəssislər mütləq şəkildə 
praktik təcrübə qazanmalıdırlar”. 

Sonda tədbir iştirakçıları “Anatomiya 
muzeyinə” ekskursiya edib və meyit 
üzərində disseksiya nümayiş olunub.

Azərbaycanda ilk dəfə
“Üzün inkişafı, quruluş xüsusiyyətləri və disseksiyası” mövzusunda elmi-“Üzün inkişafı, quruluş xüsusiyyətləri və disseksiyası” mövzusunda elmi-
təcrübi seminar keçirilibtəcrübi seminar keçirilib

İyunun 17-də ATU-nun İnsan 
anatomiyası və tibbi termino-
logiya kafedrasında ölkəmiz-
də ilk dəfə olaraq “Üzün in-
kişafı, quruluş xüsusiyyətləri 
və disseksiyası” mövzusunda 
elmi-təcrübi seminar keçirilib. 

Böyük Britaniya-
nın ən qabaqcıl 
nəşriyyatlarından 
olan IntechOpen 
nəşriyyatının 
təşkilatçılığı ilə 
beynəlxalq ekspert 
qrupu tərəfindən 
ingilis dilində 
“Lymphoma” adlı 
kitab hazırlanıb. 

Onun söz lə ri nə gö rə, bu ra da tib bi 
xid mə tin key fiy yə ti - per so na lın fəaliy-
yə ti nin təş ki li, tə mi na tın tam lı ğı və 
ida rə çi li yin düz gün qu rul ma sı nın vəh-
də tin dən ası lı dır. Əgər işə bu şə kil də 
ya na şı lar sa, müs bət nə ti cə lər əl də olu-
nar: “Ye ni do ğul muş la rın reani ma si ya 
və in ten siv te ra pi ya sı şö bə si əs lin də 
tək ay rı ca bir böl mə ki mi de yil, pe ri na-
tal xid mət mər kə zi nin apa rı cı his sə si 
ki mi qə bul edil mə li dir. Bu ya naş ma ya 
əsas la na raq tam mə su liy yə ti ilə bil dir-
mək is tə yi rəm ki, rəh bər lik et di yim şö bə 
üçün cü sə viy yə li neona tal xid mə tə mü-
va fiq ge niş pro fil də ça lı şan reani ma si ya 
və in ten siv te ra pi ya böl mə si dir. Qə bul 
et di yi miz xəs tə lər - vax tın dan er kən 
do ğum ris ki ilə da vam lı ola raq pa to lo ji 
şö bə də müali cə al mış, ekst re mal az-
çə ki li kör pə lər dən tut muş, ha mi lə li yin 
er kən və ya gec dö nəm lə rin də bətn da-
xi li diaq noz qo yul maq la müx tə lif in ki şaf 
qü sur la rı, pa to lo ji hal lar la do ğu lan və 
elə cə də ən müx tə lif xəs tə lik lər lə qar-
şı la şa bi lə cə yi miz kör pə lər dir. Bi zim 
pe ri na tal mər kə zin fərq li cə hə ti həm 
də on dan iba rət dir ki, bu ra da dö lə həm 
fe tal-ana bət ni müəy yən cər ra hi mü da-
xi lə edi lə bi lə cək gi ne ko lo ji xid mət, həm 
də post na tal - do ğuş dan son ra cər ra hi 
mü da xi lə olu na caq ye ni do ğul mu şun 
cər ra hiy yə si xid mə ti möv cud dur. Be lə 
kör pə lər müt ləq bu xid mət lə rin da vam 
et mə si və ta mam lan ma sı üçün üçün cü 
sə viy yə li reani ma si ya şö bə sin də dün-

ya ya gəl mə li dir”.
Təc rü bə si nə əsas la nan Ay gün xa nım 

de yir ki, ana və bət nin də ki kör pə nin qan 
qru pu ara sın da ön cə ki ha mi lə lik dən 
qal ma an ti ci sim cik lə rin ha zır kı dö lün 
qa nı nı er kən par ça la ma sı hə ya ti təh lü-
kə ya ra da bi lər: “Bu za man dö lün ana 
bət ni döv rün də ki öm rü qis mən uza dıl-
sa da, kör pə nin son ra kı ta le yi ye ni do-
ğul muş lar reani ma si ya sı və in ten siv 
te ra pi ya dan ası lı olur. Mə sə lən, ağır 
ane mi ya lı, hid rops lu, as sit li, tə nəf füs-
ürək ça tış maz lı ğı ilə do ğul muş bir kör pə 
do ğum ye rin dən sü ni nə fəs apa ra tı na 
bağ la nır sa, bu za man bə də nin müx-
tə lif boş luq la rı na top lan mış ma ye nin 
bo şal dıl ma sı üçün cər ra hi mü da xi lə tə-
ləb edi lir sə və bu mü da xi lə lər lə pa ra lel 
ürək-qan döv ra nı nın tə min olun ma sı 
üçün mü va fiq plan lı müali cə gə rə kir sə, 
de mə li bu xid mət lə ri bir ara da tu ta caq 
mər kəz va cib dir. Bu sa da la dı ğım əla-
mət lər lə do ğul muş bir ne çə xəs tə miz 
kol lek ti vin gər gin əmə yi sa yə sin də hə-
ya ta qa yı dıb. Bü tün bu xid mət lə ri gös-
tə rə bi lə cək müəs si sə də ça lış dı ğı ma 
gö rə özü mü çox şans lı sa yı ram”.  

Şö bə də apa rı lan müayi nə və müali cə-
lər ba rə də mə lu mat ve rən şö bə mü di ri 
bir sı ra ağır hal lar dan söh bət açıb: “Mə-
sə lən, əkiz-əki zə trans fu zi ya sind ro mu 
ağır diaq noz dur. Bu sind rom ey ni pla-
sen ta nı pay la şan əkiz lər də baş ve rir. 
Əgər iki dö lün də is ti fa də et di yi pla sen-
ta nın da mar la rın da bağ lan tı olar sa, bu 

za man or ta da mar pay la şı mı nə ti cə sin-
də kör pə lər dən bi ri nə çox qan (alı cı), 
di gə ri nə isə az qan (ve ri ci) ge də cək. 
Bətn da xi li fe tal cər ra hi mü da xi lə lər lə, 
müəy yən təd bir lər gö rü lə rək bu dö nəm 
qis mən uza dı lır. La kin do ğuş dan son-
ra qan ve ri ci kör pə də qa naz lı ğı, alı cı 
kör pə də isə qan çox lu ğu nun ya rat dı ğı 
hə ya ti va cib or qan yet məz li yi ya ra nır. 
Dün ya sta tis ti ka sı na gö rə, be lə xəs-
tə lə rin hər iki si ni xi las et mək çə tin dir. 
Bu diaq noz la şö bə miz də ha mi lə li yin 
27-ci həf tə sin də bətn da xi li cər ra hi mü-
da xi lə ilə do ğu lan, 1100 qr çə ki si olan 
əkiz lər dən bi ri ha zır da 3 ya şın da sağ-
lam dır. Ey ni za man da, 32-ci ha mi lə lik 
həf tə sin də ye nə də bu üsul la do ğul muş 
kör pə lə rin hər iki si şö bə miz də do ğuş-
dan son ra 1 aya ya xın müali cə ala raq 

sağ lam və ziy yət də evə ya zı lıb və ha-
zır da 3 ay lıq dır lar”. 

Mü tə xəs si sin söz lə ri nə gö rə, bətn-
da xi li mü da xi lə hə yat qur ta rır, va cib dir 
və el mi nailiy yət dir: “Hər bir mü da xi lə 
olun muş kör pə nin do ğuş dan son ra kı 
mə su liy yə ti bi zim üzə ri mi zə düş dü yün-
dən, on la rın müali cə si də əsas lı şə kil də 
biz də apa rı lır. La kin do ğuş dan son ra 
uşaq cər ra hı nın mü da xi lə si va cib ola 
bi lə cək pa to lo ji diaq noz lar da var. Be lə 
hal lar da do ğu şun təş ki li, sü ni tə nəf fü-
sün baş lan ma sı, əmə liy ya ta ha zır lıq, 
kar dioloq nə za rə ti, uşaq cər ra hı nın 
mü da xi lə si və di gər amil lə rin bir yer-
də ida rə olun ma sı çox əhə miy yət li dir. 
Dün ya da bu tip xəs tə lə rin  sağ qal ma 
ris ki 35% olar kən, kli ni ka mız da gös-
tə ri lən xid mət və əl də olu nan nə ti cə lər 
ürə ka çan dır”.

“Əldə etdiyimiz nəticələr ürəkaçandır”

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasının Neonatologiya 
şöbəsi ən müasir avadanlıqla-
rı və peşəkar mütəxəssisləri 
ilə ölkə əhalisinə keyfiyyətli 
tibbi xidmət göstərir. Şöbədə 
yaradılan şərait, işin təşkili və 
burada mövcud olan daxili 
nizam-intizam qaydaları 
barədə şöbənin müdiri Aygün 
Rüstəmxanlı məlumat verib. 

Aygün Rüstəmxanlı: TCK-nın Neonatologiya şöbəsi geniş profildə çalışan reanimasiya və 
intensiv terapiya bölməsidir

geniş müzakirələr aparılıb.
Məlumat üçün bildirək ki, 

EYUDER Ankarada yerləşir və 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Təh-
sil Nazirliyi ilə birgə fəaliyyət 
göstərir. Təhsilin İdarəediciləri 
və Uzmanları Assosiasiyasının 
təşkilatçılığı ilə keçirilən Təhsil 
İdarəetməsi Forumu hər il Tür-
kiyənin müxtəlif bölgələrində 
təşkil edilir.

Türkiyənin İzmir şəhərində 
EYUDER təşkilatının və 9 Ey-
lül Universitetinin ev sahibliyi ilə 
XIII EYFOR - Təhsil İdarəetmə-
si Forumunun növbəti konfransı 
keçirilib. 

ATU-nun İctimai fənlər kafed-
rasının dosenti Gülnarə Səfəro-
va həmin konfransda iştirak 
edib. Onun “Azərbaycanda tibb 
təhsili alan tələbələrə tədris olu-
nan fəlsəfə fənninin özəllikləri” 
mövzusunda çıxışı maraqla qar-
şılanıb.

Toplantı çərçivəsində Azər-
baycanın Ankaradakı səfirliyi-
nin təhsil müşaviri, dosent Nə-
cibə Nəsibova ilə görüş keçirilib. 
Konfransda müxtəlif ölkələrdən 
olan mütəxəssislərin çıxışları 
dinlənilib, müasir dövrün təhsil 
problemləri və tədris metodla-
rının təkmilləşdirilməsi barədə 

ATU Təhsil İdarəetməsi Forumunda 
təmsil olunub  
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İsmayıl Nəzərli (I Müali-
cə-profilaktika fakültəsi):  - 
Həkim olmaq qərarımı 6 ya-
şımda vermişdim. Səbəbi isə 
həmin yaşda qəza keçirməyim 
və həkimlərin məni həyata qay-
tarması idi. 665 balla ATU-ya 
daxil oldum. Təhsillə bərabər, 
universitetin ictimai həyatında 
fəallıq göstərmişəm. Bir çox 
yarışlarda iştirak etmişəm. Hey-
dər Əliyev Mərkəzində təşkil 
olunmuş yarışmada komanda-
mız 3-cü yerə çıxıb. 2018-ci 
il dekabrın 21-də Azərbaycan 
Tələbələrinin II Qurultayında da 
iştirak etdim. Vətən müharibəsi 
dönəmində isə “Yeni Klinika”da  
dostlarımla birgə yaralı əsgər-
lərimizə tibbi xidmət göstərmə-
yim ən  yaddaqalan xatirələrim-
dən oldu.

Sevde Leyla Ceylan (I Müa-
licə-profilaktika fakültəsi, 
Türkiyə vətəndaşı):  - Ali mək-
təbə qəbul imtahanlarını Tür-
kiyədə verdim, 3 il Almaniyada 
tibb təhsili aldım. Sonra ailəmin 
məsləhəti ilə Azərbaycana 
gəldim və təhsilimi Azərbaycan 
Tibb Universitetində davam 
etdirdim. İlk gündən özümü 
burada yad hiss etmədim. Hər 
yerdə isti münasibət gördüm. 
Həm müəllimlərimdən, həm də 
tələbə yoldaşlarımdan olduqca 
razıyam. Tibb Universitetində 
oxumağımdan məmnunam. 
Burda xeyli dost-tanışlar qa-
zandım. Universiteti bitirsəm 
də, əlaqələrimiz kəsilməyəcək.

Fəridə Şahbazzadə (II Müa-
licə-profilaktika fakültəsi):  - 
2016-cı ildə Gənclik İstək Liseyini 
bitirərək 517 balla ATU-ya daxil 
olmuşam. Həmişə imtahanlarda 
yüksək nəticələr göstərmişəm. 
Mən təkcə Tibb Universitetinə daxil 
olmamışdım, həmçinin Türkiyədəki 
ali məktəblərdə də oxumaq hüququ 
qazanmışdım. Amma həmin il xaric-
də tələbələrin təhsil alma proqramı 
dayandırıldığı üçün Türkiyəyə gedə 
bilmədim. Görünür, qismət belə 
imiş. Ali məktəbə daxil olmaq üçün 
iki istiqamətdə hazırlaşdığım üçün 
Tibb Universitetinə elə də yüksək 
bal toplaya bilmədim. Bu səbəbdən 
ödənişli əsaslarla təhsil almağa 
başladım. Amma semestr imtahan-
larında yüksək nəticələr göstərdiyim 
üçün hörmətli rektorumuz, profes-
sor Gəray Gəraybəylinin əmri ilə 
ödənişdən azad olundum. Bilik və 
bacarığımı dəyərləndirdiyi üçün 
rektorumuza, yaxşı təhsil verdikləri 
üçün universitetin bütün müəllimlə-
rinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. 
Təhsillə yanaşı, universitetin Tələbə 
Elmi Cəmiyyətində,  Beynəlxalq 
Tibb Konqresində, Azərbaycan 
Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının 
işində yaxından iştirak etmişəm, 
şəhid ailələri və qazilərin müayinə 
və müalicəsində əlimdən gələni 
əsirgəməmişəm.

Nərmin Əhmədova (II Müa-
licə-profilaktika fakültə-
si):  - Gəncədə M.C.Paşayev 
adına 39 saylı tam orta məktəbi 
bitirmişəm. Ölkə və region üzrə 
keçirilən fənn olimpiadaların-
da iştirak etmişəm. Ölkə üzrə 
kimya, region üzrə isə biologi-
yadan birinci yeri qazanmışam. 
Müxtəlif televiziyalarda keçirilən 
yarışlarda iştirak edərək, birinci 
olmuşam. Gələcəkdə oftalmoloq 
olmaq niyyətindəyəm. Hesab 
edirəm ki, dünya işığına yara-
nan əngəlləri aradan qaldırmaq, 
çoxsaylı insanların gözünə nur, 
sevinc bəxş etməkdən gözəl nə 
ola bilər? Oxuduğum müddətdə 
sevimli müəllimlərim də olub. 
Onlardan biri, ən çox sevdiyim 
Mübariz Allahverdiyevdir. Ondan 
çox şey öyrənmişəm. 
Vətən müharibəsi başlayandan 
bitənədək Gəncə Beynəlxalq 
Xəstəxanasında qazilərin 

sağlamlığının keşiyində da-
yanmağımla fəxr edirəm. Eyni 
zamanda, AKHA-nın da fəal 
üzvlərindənəm.  

 

Nəzrin Ömərli (İctimai 
səhiyyə fakültəsi):  - 6 il qrup 
rəhbəri və fakültəmizin aktiv tələ-
bələrindən biri olmuşam. Kliniki 
bacarıqlarımı artırmaq üçün bir 
çox klinikalarda könüllü olaraq 
işləmişəm. Universiteti fərqlənmə 
diplomu ilə bitirirəm. Bunun səbə-
bi hər zaman qarşıma qoyduğum 
məqsəd üçün əzmlə çalışmağım 
və rəqibimin başqaları deyil, 
özüm olmağım olub. 
Təhsilini davam etdirən tələbələrə 
tövsiyəm odur ki, məqsədə 
çatmaq üçün əmək sərf etsinlər. 
Hər zaman “əvvəlki addımımdan 
bir pillə daha yüksək üçün nə edə 
bilərəm” sualına cavab axtarsın-
lar. Bütün məzunlarımıza bol-
bol nailiyyətlər və geriyə dönüb 
baxarkən qürur duyacaqları yol 
arzulayıram. Və başda dekanımız 
Anar müəllim olmaqla, bu 6 ildə 
bizi həkim kimi yetişdirən, gözəl 
xatirələrlə dolu illər yaşadan 
müəllimlərimizə dərin təşəkkürü-
mü bildirirəm.

Əli Əliyev (Stomatologiya fa-
kültəsi):  - Biologiya və təbabətə 
həmişə xüsusi marağım olub, 
universiteti özüm seçmişəm. 
Ancaq fakültə seçimim ailəmin 
məsləhəti ilə olub. Seçimimdən 
çox razıyam və bu sahədə özümü 
bəxtim gətirmiş hesab edirəm. 
Mənim kimi bir gənc üçün 
stomatologiyanın perspektivli 
sahə olduğunu düşünürəm. Xoş 
hisslərlə universitetdən ayrılıram. 
Hər gün geyindiyimiz ağ xalatın 
həyatımıza və düşüncəmizə təsiri 
çox böyük və əvəzolunmazdı. 
Sevindirici haldır ki, universitet-
də hər bir tələbənin istedadını 
göstərməsi və mükəmməlləş-
məsi üçün çoxsaylı dərnəklər və 
klublar fəaliyyət göstərir. Tələ-
bələrin asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələri üçün ideal şərait var. 
Mən həm də universitetin təşkil 
etdiyi bir çox tədbirlərin aparıcısı 

olmuşam. 
Dərslər, o böyük mühazirə zal-

ları, müəllimlərimizlə olan səmimi 
söhbətlər, gecikəndə fikirləşdiyi-
miz bəhanələr, korpusdan-kor-
pusa qaçanda tez-tələsik yeyilən 
nahar... Bu və digər nüansların 
hamısı birlikdə bizim unudulmaz 
universitet həyatımızı formalaş-
dırdı. 

Bu yolda mənə dəsdək olan 
bütün müəllimlərimə və tələbə 
dostlarıma minnətdarlığımı bildi-
rirəm. 

Gülşən Qasımlı (Əczaçılıq fa-
kültəsi):  - Əvvəllər müəllim olmaq 
istəyirdim, amma fikrimi dəyişdim. 
Buna səbəb nənəm və anamın hə-
kim olması idi. İnsanların sağlamlığı 
marağımı cəlb edirdi. Evdəkilərin 
məsləhəti və dəstəyi ilə sənədlərimi 
IV qrupa verdim. Doğrusu, ya Müali-
cə-profilaktika, ya da İctimai səhiyyə 
fakültəsində oxumaq istəyirdim. 
Amma balım Əczaçılıq fakültəsinə 
çatdı. Bu fakültədə oxuyandan sonra 
isə sevindim ki, nə yaxşı, bura düş-
müşəm. Sənədlərimi magistraturaya 
vermək istəyirəm. Gələcəkdə aptek 
şəbəkələrində, dərman şirkətlərində 
işləmək niyyətindəyəm. 
Universitet təhsil verməklə yanaşı, 
mənə səbirli, çalışqan və prinsipial 
olmağı da öyrətdi. İxtisas fənnimə 
daha dərindən yiyələndim. Müəl-
limlərdən Sevil Mehralıyeva, Fuad 
Məmmədov, Könül Ağamirzəyeva, 
Nərmin Babayeva, Emiliya Bala-
yeva, Aydan Qədimlini heç vaxt 
unutmayacağam. Dekanımız Fərəh 
Mədətli, dekan müavinimiz Esmi-
ra Hacıyeva həmişə bizə dəstək 
olublar. Sabiq dekanımız Kamandar 
Yaqublu da unudulmaz müəllimləri-
mizdəndir. 

Mustafa Levent (Stoma-
tologiya fakültəsi, Türkiyə 
vətəndaşı):  - Azərbaycan Tibb 
Universitetini dostlarımın məs-
ləhəti ilə seçmişdim. Tələbəlik 
illərində xeyli təcrübə qazandım. 
Azərbaycanda həmişə özümü 
vətənimizdəki kimi hiss etmişəm. 
Professor-müəllimlərimiz bizə hər 
an dəstək olublar. 

Tələbəlik dövrümdə Azərbayca-
nın bir çox bölgələrinə səfər etdim. 
Gəncədə Nizami Gəncəvinin 
məqbərəsini, Cavad xanın qəbrini 
ziyarət etdim. Şamaxıda, Qubada 
oldum. Göygölün mənzərəsi isə 
çox möhtəşəmdir. Universitetdən 
zəngin xatirələrlə ayrılıram. Hər 
şey görə müəllimlərimə təşəkkür 
edirəm. İxtisasımı artırmaq üçün 
Almaniyaya getməyi düşünürəm.

Cavid Heybətov (Hərbi tibb 
fakültəsi):   - Atam 31 il Azər-
baycan Ordusunda xidmət 
edib. Məni hərbçi olmağa da o 
həvəsləndirib. 590 balla Hərbi 
tibb fakültəsinə daxil olmuşam. 
Ümumi göstəricilərim “A” ilə 
qiymətləndirildi, qırmızı diplo-
ma layiq görüldüm. Bu göstəri-
cilər nəzərə alınaraq, mənə baş 
leytenant rütbəsi verildi. Təhsil 
dövründə təməl və klinik fənləri 
yaxşı mənimsəyə bildim. 

Universitetdən rütbə, qırmı-
zı diplom, gözəl təhsil və xoş 
təəssüratlarla ayrılıram. Mənə 
yüksək təhsil verdikləri üçün 
müəllimlərimə minnətdarlığı-
mı bildirirəm. Peşəsini sevən, 
bacarıqlı həkim olacağıma 
əminəm. 

Kərim Heydərov (Hərbi tibb 
fakültəsi, feldşer):  - ATU-nu 
seçməyi orta məktəbdə kimya 
müəllimim Fuad Hüseynov məs-
ləhət görmüşdü. Ürəyimcə olan bir 
ixtisasa yiyələndim. Universitetdə 
nizam-intizamlı, çalışqan olmağı 
öyrəndim. Dəyərli müəllimlər tanı-
dım. Ən əsası, vətənimizi müdafiə 
edən hərbçilərimizə necə tibbi 
xidmət göstərməyi, vətəni sevmə-
yi öyrətdilər mənə. Naxçıvanda 
N saylı hərbi hissədə xidmətə 
yollanacağam. Bu, həyatımda yeni 
mərhələnin başlanğıcı olacaq. 
Gələcəkdə təhsilimi davam etdir-
mək niyyətindəyəm. 

Bütün məzunlarımızı təbrik edir, 
gələcək fəaliyyətlərində uğurlar 
arzulayırıq!

Qabil ABDULLAYEV

Uğurlu karyera üçün onlar ATU-da həm yüksək Uğurlu karyera üçün onlar ATU-da həm yüksək 
təhsil, həm də praktik bacarıqlar əldə ediblərtəhsil, həm də praktik bacarıqlar əldə ediblər

Tələbəlik illəri insan həyatın-
da ən yaddaqalan dövrlərdən 
biridir. Bu dövrü başa vuran 
gənclər müstəqil həyata atı-
lırlar. Amma tələbəlik illərinin 
acılı-şirinli xatirələri, qazanıl-
mış dostlar ömür boyu onları 
müşayiət edir. Hər il olduğu 
kimi, bu dəfə də Azərbaycan 
Tibb Universitetində təhsilini 
başa vuran məzunların təəssü-
ratlarını öyrəndik. 
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Qeyd edib ki, bu nailiyyətlər həm səhiyyə-
mizə, həm də universitetimizin kafedralarında 
çalışan müəllimlərə və təhsil alan tələbələrə 
öz töhfəsini verib. Həyatının böyük bir qismini 
elmin inkişafına həsr edən zəhmətkeş alimin 
gənclərlə apardığı işi də yüksək qiymətlən-
dirən prorektor, eyni zamanda onu ailə dəyər-
lərinə daim sadiq qalan nümunəvi ailə başçısı 
kimi səciyyələndirib. O, universitetin rektoru, 
professor Gəray Gəraybəylinin təbrikini yubil-
yara çatdıraraq, əczaçı alimə gələcək fəaliy-
yətində uğurlar arzulayıb.

Bundan sonra R.Axundovun mənalı ömür 
yoluna işıq salan videoçarx nümayiş etdirilib.

Daha sonra Elmi Tədqiqat Mərkəzinin direk-
toru, professor Qalib Qarayev çıxış edərək, 
çalışdığı kollektivin dərin rəğbətini qazanan, 
üzərinə alimlik məsuliyyəti ilə yanaşı, bir ağ-
saqqallıq missiyası da düşən Ramiz müəl-
limin müsbət fərdi keyfiyyətlərini qabardıb. 
Son illərdə onun təşəbbüsü ilə orta məktəb 
şagirdləri arasında “Sabahın Alimi” layihəsi-
nin uğurla həyat keçdiyini də vurğulayıb.

Dosentlər Taryel Eyvazov, Şimit Qasımov 
və Vidadi Xəlilov da iş yoldaşları, yubilyar 
haqqında xatirələrini bölüşüblər. Çıxışlar za-

manı R.Axundovun şəxsiyyətində xeyirxahlıq, 
peşəsinə sonsuz sədaqət, yetirmələrinə qay-
ğıkeş münasibət kimi keyfiyyətlərin cəmlən-
diyi diqqətə çatdırılıb.

ATU-nun kafedra müdirləri, professorlar 
Musa Qəniyev, Eldar Qarayev, İbadulla Ağa-

yev, İctimai səhiyyə fakültəsinin 
dekanı Anar Ağayev, İctimai sə-
hiyyə fakültəsi üzrə həmkarlar 
komitəsinin sədri Səidə Hacıye-
va tanınmış alimin şərəfli ömür 
yolundan, əhatəli elmi yaradıcı-
lığından, farmakologiyanın inki-
şafındakı xidmətlərindən bəhs 
ediblər. 

M.Topçubaşov adına Elmi 
Cərrahiyyə Mərkəzinin Cərra-
hiyyə şöbəsinin rəhbəri, profes-
sor Qurbanxan Müslümov alimin 

tələbələri adından çıxış edib. O, professor 
R.Axundovun tədqiqatlarının əhəmiyyətin-
dən, Azərbaycanda yüksək ixtisaslı mütəxəs-
sislərin hazırlanmasındakı xidmətlərindən da-
nışaraq, yubilyarı təbrik edib.

Tədbirin sonunda ona təqdim olunan fəxri 
diplomu və hədiyyələri qəbul edən yubilyar 
göstərilən diqqətə görə doğma kollektivə və 
bütün iştirakçılara təşəkkürünü bildirib.

Müəllimlərini həmişə ehtiramla xatırladığını 
söyləyən professor R.Axundov, bu gün eşit-
diyi səmimi, xoş sözlərdən sonra özünün də 
unudulmayacağına bir daha əmin olduğunu 
deyib.

Həkim vurğulayıb ki, sonsuz-
luğun müalicəsində İVF (süni 
mayalanma) laparoskopiyanın 
alternativi deyil, tam sonsuzluq 
müalicəsinin müxtəlif mərhələlə-
ridir: “Laparoskopiya tərəfindən 
təsdiqini tapmamış sonsuzluq 
süni mayalanmaya götürülməli 
deyil. İlk növbədə laparoskopiya 
boru-peritonal və ya inkişaf qü-

surlu sonsuzluğun təsdiq və ya 
inkarını müəyyən etməlidir. Əmə-
liyyat zamanı mümkün problem-
lər aradan götürülməlidir. Bunun 
əsasında sonrakı müalicə takti-
kası müəyyən etməklə, pasiyentin 
təbii yolla hamilə qalmasına şans 
yaratmaq lazımdır və yalnız la-
paroskopiyadan sonrakı müalicə 
effekt verməzsə, o zaman süni 
mayalanmaya getmək olar”.

F.Sultanov bildirib ki, bəzən 
sonsuzluğun müalicəsində süni 
mayalanmanın laparoskopiyaya 
alternativ metod olması haqda 
fikirlərə rast gəlinir: “Halbuki, 
bunlar sonsuzluğun ümumi müa-
licəsinin etaplarıdır. Sonsuzluq la-
paroskopiya üsulu ilə öz təsdiqini 
tapmayınca və bu üsul ilə prob-
lemin aradan qaldırılması araş-
dırılmayınca, birbaşa süni maya-
lanmaya gedilməsi düzgün üsul 
deyil. Bildiyimiz kimi, sonsuzluğun 
səbəbləri arasında boru faktoru 
35 faiz təşkil edir. Bəzən belə bo-
ruları infeksiya ocağı adlandıra-
raq qalmış borunu da götürərək 
xəstəni süni mayalanmaya gön-
dərirlər. Bu yanaşma boru-peri-
tonal faktorlu sonsuzluğun müali-
cəsində daha çox əhəmiyyətlidir”.

Həkim bu sahədəki təcrübəsin-
dən və əldə etdiyi bir sıra uğur-
lardan da danışıb. Bildirib ki, bir 
neçə il öncə 30 yaşlarında bir 
pasiyent birincili sonsuzluqdan 
şikayət edirmiş. Müayinə zamanı 
məlum olur ki, həmin xəstə yeddi 
il qabaq yumurtalıqlar üzərində 
laparotomik (açıq üsulla) əməliy-
yat keçirib: “Konservativ müali-
cənin effekti olmadığına görə, biz 
həmin pasiyenti sonrakı müalicə 
taktikasını müəyyənləşdirmək 
məqsədilə diaqnostik laparosko-
piya və histeroskopiya əməliyya-
tına götürdük. Apardığımız diaq-
nostik laparoskopiya nəticəsində 
hər iki boruda keçiriciliyin olma-
ması müəyyən olundu. Əməliyyat 
zamanı isə qarın və kiçik çanaq 
boşluğunda açıq üsulla əməliy-

yatdan sonra yaranmış bitişmələr 
və uşaqlıq boşluğunun polipi aş-
karlandı. Xəstədə laparoskopik 
adgeziolizis, ikitərəfli salpinqo-
varioliziz, xromosalpinqoskopiya 
və histeroskopik polipektomiya 
əməliyyatı icra olunduqdan sonra 
hamilə qaldı. Bu fakt bir daha onu 
göstərir ki, sonsuzluğun müalicə-
sində süni mayalanma laparosko-
piyaya alternativ metod deyil. Ona 
görə də xəstələr süni mayalan-
madan öncə mütləq laparoskopik 
müayinədən keçməlidirlər. HSQ-
nin nəticəsi süni mayalanmaya 
birbaşa göstəriş olmalı deyil və 
burada aşkarlanan boru keçməz-
liyi diaqnostik laparoskopiya ilə 
təsdiqlənməlidir. Sonsuzluğun 
müalicəsində laparoskopiya - 
dünyada qızıl standart kimi qəbul 

olunur”.
Sonsuzluğu yaradan amillərdən 

bəhs edən həkim uşaqlıq borula-
rının keçiriciliyinin pozulmasının 
bir səbəbinin iltihab olduğunu vur-
ğulayıb: “Ən çox cinsi yolla keçən 
infeksiyalar, abortdan sonra baş 
vermiş infeksion ağırlaşmalar 
nəticəsində kiçik çanaq boşlu-
ğunda bitişmələr əmələ gəlir. 
Bu bitişmələr borunu tam və ya 
qismən bağlaya və yaxud borunu 
daraldaraq fibriyaların quruluşu-
nu poza bilər və s. Uşaqlıq boru-
su və yumurtalıq arasında olan 
birləşmələr ovulyasiyadan sonra 
yumurtalıqdan çıxan yumurta 
hüceyrəsinin boruya düşməsinə 
mane olur. Bitişmələr çanaq boş-
luğu orqanlarında aparılan cərra-
hiyyə əməliyyatlarından (mioma-
ların və kistaların xaric edilməsi, 
keysəriyyə və s.) sonra da əmələ 
gələ bilər. Bəzi hallarda bitişmələr 
appendiksin xaric edilməsindən 
sonra da yaranır. Uşaqlıq boru-
larının keçiriciliyinin pozulması 
adətən ilk baxışda heç bir əlamət-
lə özünü büruzə vermir və yalnız 
qadın sonsuzluğu ilə bağlı olan 
müayinələrdən keçdiyi zaman aş-
kara çıxır”.

u ATU-nun Elmi Tədqiqat Mərkəzinin 
Farmakologiya şöbəsinin müdiri, professor 
Ramiz Axundovun 80 illik yubileyinə həsr 
olunmuş tədbir keçirilib. ETM-də baş tutan 
tədbiri giriş sözü ilə açan universitetin Elmi 
işlər üzrə prorektoru, dosent Rauf Bəy-
lərov yubilyarın farmakologiya sahəsində 
əldə etdiyi uğurlardan danışıb.  

u “Sonsuzluğu tam 
şəkildə yalnız laparoskopik 
müayinə təsdiq və ya inkar 
edə bilər. Laparoskopik 
müayinə aparılmadan, 
ancaq köməkçi metodlara 
(HSQ, USM və s.) əsaslana-
raq qoyulmuş ilkin diaq-
nozla süni mayalanmaya 
müraciət etmək düzgün 
deyil”. Bu fikirləri ATU-nun 
Tədris Cərrahiyyə Klinika-
sının həkim-ginekoloqu, 
cərrah-endoskopist Fərhad 
Sultanov söyləyib. 

Tanınmış əczaçı alimin Tanınmış əczaçı alimin 
yubiley tədbiri keçirilibyubiley tədbiri keçirilib

Sonsuzluq zamanı süni mayalanma yeganə çıxış yoludur?

O əsasən portret janrına 
müraciət edir və yağlı bo-
yalarla gözəl rəsm əsərləri 
yaradır. Tələbə olduğu 

illərdə özünə çoxlu dostlar 
qazanıb: “Azərbaycan adı 
biz kərküklülər arasında 
həmişə sevilə-sevilə çə-
kilir. Kərkükdə deyirlər ki, 
biz eyni millətik, mədəniy-
yətimiz, adət-ənənələri-
miz birdir. Bura gələndən 
sonra sizlərin necə mehri-
ban, qonaqpərvər, qayğı-
keş olduğunuzun bir daha 
şahidi oldum. Heç qəriblik 
çəkmədim. Sanki özümü 
doğmalarımın arasında 
hiss etdim”. 

Məryəmin bacısı Sünbül 
də ATU-nun məzunudur. 

Heç şübhəsiz, Məryəmin 
Azərbaycanda təhsil 
almasında onun da rolu az 
olmayıb: “Bacım da Azər-

baycanı sevir. Hələ də rə-
fiqələri ilə telefon əlaqəsi 
saxlayır, bir-birlərindən 
hal-əhval tuturlar”.

İlk dəfə cizgi filmi qəh-
rəmanları Tom və Cerrinin 
rəsmlərini çəkib Məryəm 
Ezulddin. Bu həm validey-
nləri, həm də tay-tuşları 
tərəfindən yaxşı qarşıla-
nıb. Sonra isə valideynlə-
rinin, dostlarının portret-
lərini  çəkib. Ən çox uğur 
qazanan əsərlərindən biri 
isə amerikalı pop-müğən-
ni Billi Aylişin portreti olub, 
mütəxəssislər tərəfindən 

yüksək dəyərləndirilib.    
Əsərlərində ən çox 

mavi, yaşıl, sarı rənglər-
dən istifadəyə üstün-
lük verir. Atası mühən-
dis, anası isə tanınmış 
həkimdir. Anası Samirə 
xanım qızının peşəkar 
cərrah olacağına inanır. 
Hesab edir ki, Məryə-
min rəssamlıq qabi-
liyyəti gələcəkdə ona 
palastik-cərrah kimi 
çox kömək olacaq. 

Məryəm həm də 
xına ilə əllərə müxtəlif 
naxışlar da çəkə bilir: 

“Xınayaxdılarda qızların 
əllərinə xına ilə naxışları 
mən çəkirdim. Kimin əlinə 
naxış çəkmişəmsə, hamı-
nın xoşuna gəlib. Azər-
baycanda olan rəfiqələrim 
də əllərinə bəzi naxışların 
çəkilməsini məndən xahiş 
edib”. 

Kərküklü qız İraqda 
həkimlər arasında keçi-
rilən rəsm müsabiqəsində 
də iştirak edib. Münsiflər 
heyətinin qərarı ilə o, 
birinci yerə çıxıb. Məryəm 
ona verilən pul mükafatını 
xərçəng xəstəliyindən 
əziyyət çəkən uşaqlara 
dərs ləvazimatının alınma-
sına sərf edib. 

Bu genişqəlbli qız Azər-
baycandan, sevimli müəl-
limlərindən, rəfiqələrin-
dən ayrılmağın onun üçün 
çox çətin olacağını deyir. 
Arzusu təhsilini Almani-
yada davam etdirməkdir. 
Həkimliyi ilə insanların 
sağlamlığı keşiyində 
durmaqla yanaşı, könülləri 
oxşayan rəsm əsərləri də 
çəkmək fikrindədir. 

Məryəmə həyat yolların-
da uğurlar arzulayırıq!

Qabil ABDULLAYEV

İraq vətəndaşı Məryəm Ezulddin Husam qızı Azərbay-
can Tibb Universitetinin I Müalicə-profilaktika fakültə-
sinin sonuncu kursunda oxuyur. Əslən Kərkükdən olan 
Məryəm Azərbaycanı özünün ikinci vətəni hesab edir. 
Ölkəmizlə, xalqımızla, insanlarımızla bağlı xoş təəs-
süratlara  malikdir. Gələcəkdə plastik cərrah olmaq 
istəyən bu türkmən qızının həm də gözəl rəssamlıq 
qabiliyyəti var. 

Kərküklü rəssam tələbəmiz

Həkim deyir ki, əvvəlcə təbii yolla hamiləliyə şans yaratmaq lazımdır

İxtisası – istedadİxtisası – istedad
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Oftalmologiya kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın dosenti 
Aybəniz Abdullayevaya atası

Müzamil Abdullayevin
vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.

II Uşaq xəstəlikləri kafedrasının 
kollektivi kafedranın dosenti 
Tahirə Pənahovaya qayınatası  

Səməd Qaraisayevin
vəfatından kədərləndiyini bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verir.

II Uşaq xəstəlikləri kafedrasının 
kollektivi kafedranın assistenti  
Sarabəyim Mansurovaya anası 

Vera xanımın   

vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı 
və əmək sağlamlığı kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın dosenti 
Minayə Nəbiyevaya əzizi 

Qədirin 
vaxtsız vəfatından kədərlən-

diklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

Anesteziologiya və reanimato-
logiya kafedrasının əməkdaşları 
kafedranın dosenti  Qalib İmanova  
anası

Vibar xanımın
vəfatindan kədərləndiklərini 

bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.

Mirzaei Farid Fathi oğlu (qrup 421 A 5a); Vəliyev Ülvi Asif oğlu (qrup 
619S1a); Javadi Turkay Farhad qızı (qrup 737 A); Həsənəliyeva Fəridə Vüqar 
qızı (qrup 617A6): Obaid Marwan Noori (tələbə kontingenti); Vahabov 
Sayad Elgün oğlu (qrup 518R1b); Miriyev Eyyub Həsən oğlunun (qrup 
317A6) tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır. Miriyev Orxan Teyyub 
oğlunun müvəffəqiyyət kitabçası, I Daxili xəstəliklər kafedrasının assistenti 
Məmmədova Samira Seyfulla qızına 1997-ci ildə ATU tərəfindən terapiya 
ixtisası üzrə verilmiş internatura vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 Allah rəh mət elə sin!

“Tələbələr səhvlərə yol ver-
məklə də olsa, danışmağa can 
atmalıdır. Müəllimlər də tələ-
bələri yönlədirməyi, həvəs-
ləndirməyi bacarmalıdır”. 
Bunu neyrolinqvistika təhsilli 
azərbaycanlı poliqlot, TedX 
layihəsinin iştirakçısı Aslan 
Məmmədzadə universitetimi-
zin tələbələri ilə görüşündə 
bildirib.   

ATU-nun Tələbə Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 
görüşdə A.Məmmədzadə tələbələrə 
dil öyrənməyin üsulları haqda da-
nışıb. 

Peşəkar səviyyədə 9 dil bilən və 
sərbəst danışan A.Məmmədzadə 
“Dil öyrənməyin üç qızıl qaydası” 
adlı təlimində qeyd edib ki, istə-
nilən dildə onu öyrənməyə başla-
dığın ilk gündən danışmağa cəhd 
etməlisən. “Kiçik addımlarla, səhv-
lər edərək danışmağa başlamalıyıq. 
Səhv etmək normaldır. Həftədə bir 

neçə dəfə kurslara getməklə dil öy-
rənmək mümkün deyil. Bunun üçün 
paralel olaraq oxumalı və dinləmə 
bacarığını da inkişaf etdirməlisən”. 
Söhbətini zarafatlarla, əyləncəli for-
mada aparan A.Məmmədzadə çıxı-
şının sonunda tələbələrin suallarını 
cavablandırıb. 

Qeyd edək ki, Aslan Məmmədzadə 

orta məktəbi Lənkəranda bitirdikdən 
sonra Türkiyədə Süleyman Dəmirəl 
Universitetində təhsil alıb. Azərbay-
can, türk, rus, ingilis, polyak, ispan, 
fransız, italyan, alman dillərini tədris 
edən A.Məmmədzadə hazırda tə-
sisçisi olduğu “Practical languages” 
şirkətində pedaqoq kimi fəaliyyət 
göstərir.

Poliqlot Aslan Məmmədzadə tələbələrə 
dil öyrənməyin yollarını göstərib Etibarsız say ılır

Bu gün hər yerdə olduğu kimi, Azərbaycan Tibb 
Universitetinin Əsaslı Kitabxanasında da informasiya 
təminatının yeni formaları həyata keçirilir. 2004-cü ildə 
Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının təşəbbü-
sü əsasında ATU-nun Əsaslı Kitabxanası və Xəzər Univer-
sitetinin kitabxanası ilə birlikdə Açıq Cəmiyyət İnstitutu 
tərəfindın Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsi-
umu (Az.KiK) yaradıldı. Konsorsium EİFL.net beynəlxalq 
konsorsiumunun üzvüdür. 

Hazırda ATU-nun Əsaslı Kitabxanası 25-dən çox üzvü olan  Kon-
sorsium çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirir. Az.KiK-in ən böyük 
layihələrindən biri EBSCO elektron nəşriyyat bazasına üzvlükdür. 
Bazaya üzvlük ödənişlidir. 

Əsaslı Kitabxananın internet resursları üzrə bölmə müdiri Solmaz 
Əzizova bildirib ki, bu məsələ ATU rəhbərliyinin diqqət mərkə-
zindədir: “Hər il üzvlük haqqının universitetimizə bölünən hissə-
sinin vaxtında ödənilməsi fəaliyyətimizə müsbət təsir edir. Qeyd 
edək ki, EBSCO elektron məlumat bazası aparıcı nəşriyyatların 
əlaqələndiricisi kimi dünyanın müxtəlif yerlərində nəşr olunan 
sənədlərin elektron variantlarını oxuculara təqdim edir. Baza 14 
elmi istiqamətdə kitab və jurnalların məlumat bazasına giriş təq-
dim edir. EBSCO-nun 375-dən çox müxtəlif elmi-tədqiqat bazasının 
resurslarına, o cümlədən 110  mindən çox elmi jurnal və 21 mindən 
çox elektron kitaba vahid nöqtədən çıxış imkanı var. Oxucuların 
http://search.ebscohost.com saytına rahat şəkildə daxil olması 
məqsədilə amu.edu.az saytının əsas səhifəsində EBSCO pəncərəsi 
yerləşdirilib. Pəncərə açılanda istifadə qaydası ilə tanış olaraq keçid 
vasitəsilə bazaya keçid etmək olar. Burada nüfuzlu beynəlxalq 
jurnallarda çap olunan məqalələrin PDF və HTML formatında tam 
mətnini əldə etmək mümkündür. Saytda HTML formatında olan 
məqalələr 1 dəqiqə ərzində istənilən dilə (Azərbaycan dili də daxil 
olmaqla) tərcümə edilir”.

Qeyd edək ki, oxucular bu bazadan universitetin hüdudları 
daxilində İP-lərə qoşulmuş kompüterlərdə istifadə edə bilərlər. 
Bura daxildir:  administrativ, tədris binaları və 4 klinika (Tədris 
Cərrahiyyə, Tədris Terapevtik, Onkoloji və Stomatoloji). Bundan 
başqa, Əsaslı Kitabxananın Virtual oxu zalındakı kompüterlərdə 
sözügedən bazaya çıxış mövcuddur. Hər hansı texniki problem za-
manı kitabxananın əməkdaşlarına müraciət etmək tövsiyə olunur.

Əsaslı Kitabxana EBSCO 
bazasından bəhrələnmək 
imkanı yaradır

284 səhifədən ibarət olan kitab 
gənc tədqiqatçıya bu sahədə müəy-
yən biliklərə sahib olmaq və gələcək-
də elmi tədqiqatların aparılmasında 
düzgün mövqe tutmaq baxımından 
çox faydalıdır.

Müasir dövrümüzdə elmin sürətli 
inkişafı hər bir sahədə yüksək savad-
lı və hərtərəfli inkişaf etmiş elmi kad-

rların hazırlanması tələbini gündəmə 
gətirir. Bu inkişaf səhiyyə sistemində 
də peşəkar və müasir tələblərə ca-
vab verən kadr hazırlığına ehtiyac 
yaradır. Səhiyyə sahəsində aparılan 
islahatlar elmin və texnikanın nai-
liyyətlərinə əsaslanır, problemlərin 
müəyyən edilməsi və onların həlli 
yollarının axtarıb tapılması, cəmiyyət 
üçün səmərəliliyinin qiymətləndiril-
məsi məqsədilə elmi-tədqiqat işləri 
çox vacibdir. Lakin bəzən gənc tə-
dqiqatçının elmi metodoloji üsullarla 
yaxından tanış olmaması səbəbin-
dən müəyyən səhvlər ortaya çıxır. 
Tədqiqatçının elmi-tədqiqat işlərinin 
nəzəri prinsiplərini, onun təşkili və 
idarə olunması qaydalarını, tədqiqat 
anlayışı və terminologiyasını bilmə-
si, eləcə də müasir tələblərə cavab 
verən elmi araşdırma mövzularını 
seçmək bacarığının olması, bu sahə-
də müəyyən vərdişlərə yiyələnməsi 
çox vacib məsələdir.

Səhiyyə sistemində aparılan is-
lahatlar, həmçinin səhiyyənin idarə 

olunması sahəsində savadlı və peşə-
kar menecer hazırlığını labüd edir. 
Bu səbəbdən bir çox ölkələrin tibb 
universitetlərində “Səhiyyə menec-
menti” ixtisası tədris olunur. Bizim 
ölkəmizdə də ilk dəfə olaraq keçən 
tədris ilindən bu ixtisas üzrə magistr 
pilləsi üçün nəzərdə tutulmuş tədris 
aparılır. Müasir səhiyyə meneceri-
nin elmi-metodoloji biliklərə malik 
olması onun müasir dövrdə elmin 
sürətli inkişafı ilə ayaqlaşması və 
istənilən sahədə elmi əsaslandırlmış 
fikir söyləməsi, tövsiyə verə bilməsi 
üçün vacibdir. Elə bu səbəbdən “Elmi 
metodologiyanın əsasları” fənninin 
magistratura təhsilində əsas fənn 
kimi tədris olunması nəzərdə tutulub. 
Həmçinin magistr təhsilinin sonunda 
magistr dissertasiyasının hazırlan-
ması və müdafiə olunması şərtini də 
nəzərə alsaq, bu dərsliyin önəmi bir 
daha öz təsdiqini tapır.

Bundan başqa, R.Çobanov və ka-
fedranın əməkdaşları, professor A.A-
ğayev, dosentlər M.Məhərrəmov və 
R.Liftiyevin birgə müəllifliyi ilə “Sə-
hiyyə menecmenti. Testlər” adlı yeni 

metodiki vəsait “Təbib” nəşriyyatında 
çapdan çıxıb.

Tədris vəsaitində menecmentin bir 
çox məsələləri test şəklində təqdim 
olunub. Burada idarəetmə nəzəriyyə-
sinin əsas müddəaları, menecmentin 
yaranması və təkamülü, onun üsul-
ları, modelləri öz əksini tapıb. Eyni 
zamanda səhiyyə orqanlarının təş-
kilati quruluşuna və fəaliyyətlərinin 
təhlilinə də yer ayrılıb.

Tədris vəsaitində işgüzar karye-
ra və mümkün olan münaqişələrin 
idarəolunması, menecmentdə lider-
liyin rolu, tibbi marketinqin əsasları 
kimi müasir problemlər də işıqlandı-
rılır. Məxsusi olaraq strateji və kliniki 
menecmentin sosial-psixoloji xüsu-
siyyətləri vəsaitdə əks olunub. 

Bu testlər dərsliyin mənimsənilmə-
sində yardımçı vasitə kimi də məqsə-
dəuyğundur.

Kitab menecment ixtisasını seçən, 
eyni zamanda bu sahədə fəaliyyət 
göstərən, həmçinin tibbi təhsil alan 
tələbələr və eləcə də müxtəlif səhiy-
yə orqanlarında çalışan rəhbər işçilər 
üçün nəzərdə tutulur.

Bir kafedradan iki kitab

u Bu tədris ili İctimai sağlam-
lıq və səhiyyənin təşkili kafedrası 
üçün məhsuldar olub. Belə ki, bu 
günlərdə kafedranın müdiri, pro-
fessor Rafiq Çobanov və dosent 
Yaqut Qarayevanın birgə həm-
müəllifliyi ilə “Elmi tədqiqatların 
əsasları” dərsliyi ATU-nun “Təbib” 
nəşriyyatında işıq üzü görüb. 
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