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Açılış mərasimində çıxış edən sə-
hiyyə naziri Teymur Musayev Tür-
kiyə Respublikası ilə münasibətlərin 
Azərbaycan hökuməti üçün hər za-
man xüsusi xarakter daşıdığını qeyd 
edib. O vurğulayıb ki, ilk dəfə təşkil 
olunan “Azərbaycan-Türkiyə səhiy-
yə biznes forumu və sərgisi” qardaş 
ölkələr arasındakı münasibətlərin 
inkişafına ən yüksək səviyyədə 
verilən dövlət dəstəyinin növbəti 
təzahürüdür: “Bu gün ölkələrimizin 
səhiyyə qurumları, tibb ictimaiyyəti 
üçün əlamətdar bir gündür. Azər-
baycan və Türkiyə dövlət başçıla-
rının himayəsi altında ölkələrimiz 
arasında hər sahədə inkişaf edən 
münasibətlər səhiyyə sektoruna da 
öz müsbət təsirini göstərməkdədir”.

Onun sözlərinə görə, Vətən müha-
ribəsindən ötən müddətdə “YAŞAT” 
Fondu vasitəsilə 200-ə yaxın hərb-
çimiz müalicə üçün Türkiyəyə gön-
dərilib. Nazir, həmçinin qeyd edib ki, 
bu gün Azərbaycan Tibb Universiteti 
Türkiyənin 20-yə yaxın universite-
ti ilə əməkdaşlıq edir: “Tibb təhsili 
sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığımı-

zın bir göstəricisi də odur ki, hazır-
da 700-dən çox Türkiyə vətəndaşı 
Azərbaycan Tibb Universitetində ali 
tibbi təhsil alır”.

Teymur Musayev səhiyyə biznes 
forumu və sərgisinin Türkiyə biz-
nes subyektlərinin Azərbaycanın 
səhiyyə sektoruna artan investisi-
ya maraqlarına xidmət edəcəyinə 
ümidvar olduğunu bildirib. “Forumun 
ölkələrimiz arasında əczaçılıq və tib-
bi avadanlıqlar sahəsində mövcud 
əlaqələrinin inkişafında əhəmiyyətini 
yüksək qiymətləndiririk. Əməkdaşlı-
ğımızın bundan sonra da yüksələn 
xətlə davam edəcəyinə və forumun 
investorlar üçün yeni imkanlar yara-
dacağına inanırıq. Səhiyyə sekto-
runda bu kimi qarşılıqlı fəaliyyətlər 
vətəndaşlarımızın səhiyyə sistemin-
dən məmnunluğunun artırılmasına, 
əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırıl-
masına, həyat keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsinə xidmət edəcək”, - deyə 
Azərbaycanın səhiyyə naziri fikrini 
tamamlayıb.

Öz çıxışında Türkiyənin səhiyyə 
naziri Fahrettin Koca ilk olaraq Er-

mənistanın təxribatları nəticəsində 
şəhid olan hərbi qulluqçuların ailələ-
rinə başsağlığı verib. O, Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 

və qardaş türk xalqının salamlarını 
tədbir iştirakçılarına çatdırıb. 28 il-
lik işğalın Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin liderliyi ilə sona çatması-
nı xüsusi qeyd edən türkiyəli nazir 
1918-cu il sentyabrın 15-də Nuru 
Paşanın rəhbərliyi ilə azad edilən və 
türk dünyasının qədim şəhəri olan 
Bakıda olmaqdan məmnunluğunu 
bildirib: “104-cü qurtuluş ildönümü-
nü qeyd etdiyimiz can Azərbaycanın 
paytaxtında olmaq bizim üçün böyük 
qürurdur”.

Fahrettin Koca vurğulayıb ki, Tür-
kiyə və Azərbaycan dövlətləri iki 
önəmli güc mərkəzidir: “Bu işbirliyi-
nin sadəcə sözdə deyil, fəaliyyətdə 
də nə qədər gerçək olduğunu son 
günlərdə yaşadığımız hadisələrlə 
də bir daha sübut etdik. Hər sahədə 
olduğu kimi, tibb sahəsində əlaqələr 
yüksələn xətlə davam edir. Bu sahə-
də görüləcək işlərimiz hələ çoxdur”.

“Türkiyənin səhiyyə sahəsində 
birgə biznes forumunun keçirilmə-
sində zəngin təcrübəsi var. Forum-
da təmsil olunan ölkələrin özəl tibb 
şirkətləri, həmçinin səhiyyədə maliy-
yə mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
və investisiya imkanları müzakirə 
olunur”, - deyə Türkiyənin səhiyyə 
naziri fikirlərinə yekun vurub.

Daha sonra Türkiyə və Azər-
baycanın səhiyyə nazirləri KİV nü-
mayəndələrinin suallarını cavablan-
dırıblar.

Səhiyyə biznes forumu və sərgisi 
öz işini panel sessiyalarla davam et-
dirib. Mövzu və dinlənilən məruzələr 
ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. 
Qeyd edək ki, “Azərbaycan-Türkiyə 
səhiyyə biznes forumu və sərgisi” iki 
gün davam edib.

Bakıda “Azərbaycan-Türkiyə səhiyyə biznes forumu və 
sərgisi”nin açılış mərasimi keçirilib. Tədbir hər iki ölkənin 
səhiyyə nazirliklərinin dəstəyi ilə təşkil olunub. 

Azərbaycan-Türkiyə səhiyyə biznes 
forumu və sərgisi keçirilib
Tədbir əczaçılıq və tibbi avadanlıqlar sahəsində investorlar 
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Türkiyənin səhiyyə nazi-
ri Fahrettin Kocanın rəh-
bərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti Azərbaycana səfəri 
çərçivəsində Qarabağın 
incisi, ölkəmizin tarixi və 
mədəniyyətinin simvolu 
olan Şuşa şəhərini ziyarət 
edib. 

Qonaqların Azərbaycan 
mədəniyyətinin paytaxtı ilə ta-
nışlığı ölkəmizin tanınmış şəx-
siyyətləri Bülbül, Xurşidbanu 
Natəvan və Üzeyir Hacıbəyli-
nin güllələnmiş heykəllərinin 
yerləşdiyi Şuşa şəhər mərkəzi 
meydanından başlayıb. Onlara 
şəhər və güllələnmiş heykəllər 
barədə ətraflı məlumat verilib. 
Diqqətə çatdırılıb ki, 270 yaş-
lı mədəniyyət paytaxtı olan 
Şuşa şəhəri hər zaman mu-
ğam-sənət beşiyi kimi tanınıb. 
Sənətkarlığın və incəsənətin 
müxtəlif sahələrinin inkişafı 
nəinki Azərbaycanın Qarabağ 
bölgəsinin, bütövlükdə ölkə-
mizin tərəqqisində mühüm rol 
oynayıb. Şuşa Azərbaycan 
ədəbiyyat və mədəniyyətinin 

inkişafına misilsiz töhfələr ver-
miş görkəmli şəxsiyyətlərin 
diyarıdır. 

Daha sonra Türkiyə Səhiyyə 
Nazirliyinin nümayəndə heyəti 
Şuşa qalası, Natəvan bulağı, 
Bülbülün ev-muzeyi, Molla Pə-
nah Vaqifin muzey-məqbərə 
kompleksi, Cıdır düzü kimi tarixi 
məkanları ziyarət edib.

Yuxarı Gövhər Ağa məscidini 
ziyarət edən qonaqlar cümə na-
mazı qılıblar. Vətən şəhidlərinin 
ruhlarına rəhmət dilənib və du-
alar oxunub.

Türkiyənin səhiyyə naziri 
Azərbaycanın mədəniyyət pay-
taxtının gözəlliyinə heyran oldu-
ğunu bildirərək, Şuşanın azad 
edilməsinin tarixi əhəmiyyətini 
vurğulayıb. Fahrettin Koca Pre-
zident, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli 
Azərbaycan ordusu tərəfindən 
uzun illər Ermənistanın işğalı 
atında olan ərazilərin, o cümlə-
dən Şuşa şəhərinin azad edil-
məsindən böyük sevinc və qürur 
hissi keçirdiyini qeyd edib.

Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin 
nümayəndə heyəti Şuşada 

Azərbaycan Tibb Universitetinin rəh-
bərliyi, professor-müəllim heyəti də bu 
haqq savaşında iştirak edərək müqəd-
dəs həkimlik peşəsini yerinə yetirərkən 
qəhrəmancasına həlak olan şəhid mə-
zunların xatirəsinə ucaldılmış abidə 
kompleksini ziyarət edib. ATU kollek-
tivi abidənin önünə gül dəstələri, əklil 
qoyaraq şəhidlərimizi yad edib, onlara 
Allahdan rəhmət diləyiblər. Sonra mə-
rasim iştirakçıları tələbələrimizin əl iş-
lərindən ibarət sərgiyə baxış keçiriblər. 

Anım Günü ilə əlaqədar olaraq saat 
12:00-da ATU-nun bütün tədris binala-
rında, auditoriyalarda, mühazirələr və 
məşğələlərdə şəhidlərimizin xatirəsini 

anmaq məqsədilə 1 dəqiqəlik sükut 
elan edilib. Eləcə də dərslərdə Vətən 
müharibəsi ilə bağlı müzakirələr apa-
rılıb. 

Xatırladaq edək ki, sentyabrın 27-
si Azərbaycanda Anım Günü kimi 
qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin 
2020-ci il 2 dekabr tarixli Sərəncamı-
na əsasən, təsis edilmiş Anım Günü 
Vətən müharibəsində qəhrəmancasına 
döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
uğrunda canlarından keçmiş əsgər və 
zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin 
ehtiramın ifadəsidir.

ATU-da şəhidlərin xatirəsi 
yad edilib

Sentyabrın 
27-də bütün 
Azərbaycan 
Vətən mü-
haribəsində ca-
nından keçən 
şəhidlərimizin 
xatirəsini dərin 
ehtiramla yad 
edib, ölkəmizin 
hər yerində bu 
münasibətlə 
müxtəlif təd-
birlər keçirilib. 

Qonaqlar Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtının gözəlliyinə heyran olublar

Sentyabrın 19-dan 23-dək 
ölkəmizdə işgüzar səfərdə 
olan Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının (ÜST) Qiymətlən-
dirmə Missiyasının nümayən-
də heyəti ilə Azərbaycan 
Tibb Universitetində görüş 
keçirilib.

ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli ölkəmizin 
ÜST ilə əməkdaşlığa böyük 
önəm verdiyini diqqətə çatdı-
rıb. COVID-19-la mübarizədə 
ölkə daxilində görülən işlər, 

Azərbaycanın başqa dövlətlərə 
göstərdiyi yardımlar və irəli sür-
düyü təşəbbüslər yada salınıb, 
bu istiqamətdə Azərbaycanın 
nailiyyətlərinin ÜST-ün baş 
direktoru Tedros Qebreyesus 
tərəfindən də yüksək qiymət-
ləndirildiyi vurğulanıb. Eləcə də 
daha əvvəl keçirilən görüşün 
nəticələri müzakirə olunub, işçi 
qrupu təsdiqlənib.

ÜST-ün ölkəmizdəki nü-
mayəndəliyinin əməkdaşı Halil 
İbrahim Durak qeyd edib ki, son 

5 ildə Azərbaycanda səhiyyə 
sisteminin gücləndirilməsi 
məqsədilə islahatların aparılma-
sı və insanların tibbi xidmətlərlə 
hərtərəfli əhatəsinə nail olun-
ması istiqamətində mühüm işlər 
görülüb. 

Görüşdə ATU-nun Beynəlxalq 
əlaqələr üzrə prorektoru Orxan 
İsayev, universitetin elmi ka-
tibi, yeni ixtisaslarla əlaqədar 
komisiyanın rəhbəri, professor 
Nazim Pənahov, İnnovasiya və 
keyfiyyətin idarə olunması şö-
bəsinin müdiri Aygün Babayeva, 
Tədris şöbəsinin müdiri Kaman-
dar Yaqubov, falüktə dekanları, 
Mətbuat xidmətini rəhbəri Günel 
Aslanova, eləcə də ÜST-ün 
Azərbaycandakı nümayəndəli-
yinin əməkdaşı dr. Tural Qulu, 
təşkilatın mütəxəssislərindən 
Tomas Zapata, Cathal Morgan, 
Mafaten Chaouali, Margrieta 
Langins, Kevser Vatansever və 
başqaları iştirak edirdilər. 

Qeyd edək ki, qonaqlar ATU-
nun Tədris Cərrahiyyə Klinika-
sının fəaliyyəti ilə də yaxından 
tanış olublar.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
nümayəndə heyəti ATU-da 
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Azərbaycanda səfərdə 
olan Litva səhiyyə nazirinin 
müavini xanım Ausra Bilotie-
ne-Motiejuniene və Litvanın 
ölkəmizdəki səfiri Egidius 
Navikasla ATU-da görüş 
keçirilib.

Söhbət zamanı 
səhiyyə və tibb 
elmi sahəsində 
ölkələrimiz arasın-
da qarşılıqlı əmək-
daşlığın mövcud 
vəziyyəti və inkişaf 
imkanları müza-
kirə olunub.

ATU-nun rek-
toru, professor 
Gəray Gəraybəyli 

qonaqlara universitet haqqında 
geniş məlumat verib. Tədris proq-
ramlarının beynəlxalq akkredita-
siyadan keçməsi, universitetdə 
yeni açılmış ixsitisaslar, müasir 
laboratoriyalar haqda məlumatlar 
maraqla qarşılanıb. Bildirilib ki, 

tələbə-müəllim mübadiləsi hər iki 
ölkə üçün faydalı olardı. 

Səmimi qəbula görə təşəkkü-
rünü ifadə edən xanım Ausra 
Bilotiene-Motiejuniene ölkəsinin 
Azərbaycanda tibb təhsili sistemi-
nin beynəlxalq səviyyədə qəbul 
olunmuş standartlara uyğun mo-
dernləşdirilməsinə töhfə verməyə 
hazır olduğunu qeyd edib.

Nazir müavini xatırladıb ki, cari 
ilin may ayında Litvanın Sağlamlıq 
Elmləri Universiteti ilə Azərbaycan 
Tibb Universiteti arasında Əmək-
daşlıq Memorandumun imzalanıb: 
“İnanıram ki, bu sənəd ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlığın genişlən-
məsinə öz töhfəsini verəcək”.

Görüşdə, həmçinin tibb kadr-
larının hazırlanması prosesinin 
təkmilləşdirilməsi məsələləri 
müzakirə edilib. Qonaqlar tələ-
bə-müəllim mübadiləsi məsələ-
sinə müsbət yanaşdıqlarını 
bildiriblər.

ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəylinin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti “Təlatümlü 
dövrlərdə universitetlərin cəmiyyət-
lə təması” mövzusunda keçirilən 
konfransa qatılıb. Dünyanın aparıcı 
ali məktəblərinin rəhbərləri, aka-
demik təmsilçiləri və ali təhsil üzrə 
mütəxəssislərin qatıldığı tədbirdə 
ümumi məruzələr səsləndirilib, 
həmçinin kiçik qrup müzakirələri 
təşkil olunub.

Qeyd edək ki, hər il “Magna Char-

ta Universitatum” şəbəkəsi tərəfin-
dən ali təhsil sahəsində fundamen-
tal dəyərlərin tətbiqinə həsr edilmiş 
beynəlxalq konfrans və yeni üzvlərin 
qəbulu ilə bağlı imzalanma mərasi-
mi keçirilir. Builki yubiley tədbirində 
universitetin elmi katibi Nazim 
Pənahov, beynəlxalq əlaqələr üzrə 
prorektoru Orxan İsayev də iştirak 

ediblər.
“Magna Charta 

Universitatum” 
- Dünya Univer-
sitetlərinin Böyük 
Xartiyası 1988-ci 
ilin sentyabrında 
Bolonya Univer-
sitetinin yaran-
masının 90 illik 
yubileyinə həsr 
olunmuş tədbirdə 
imzalanıb. 
Sənəd Avropa 
Universitetləri 

Assosiasiyası və Bolonya Univer-
siteti tərəfindən hazırlanıb. Xartiya 
hazırda 88 ölkədən 950 universiteti 
özündə birləşdirir. Xartiyanın əsas 
məqsədi üzv universitetlər arasında 
təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində 
əməkdaşlığın qurulması və inkişaf 
etdirilməsidir.

O, yeni dərs ilinin başlanğıcında uni-
versitet rəhbərliyi tərəfindən Tədris və 
təhsildə keyfiyyətin təminatı şöbəsinə, 
dekanlıqlara ayrı-ayrı kafedralarda at-
testasiya aparmaq və kafedraların hazır-
lıq səviyyəsini yoxlamaq üçün göstəriş 
verildiyini vurğulayıb: “Bu günlərdə 
Tədris Terapevtik Klinikada yerləşən bü-
tün kafedraların müəllim heyəti ilə gö-
rüşdüm. Səmərəli müzakirələr apardıq. 
Tədrisin keyfiyyətini daha da yüksəlt-
məklə bağlı tövsiyələrimi çatdırdım. Ən 
çox narahatlıq doğuran məsələlərdən 
biri tələbələrin haqlı olaraq universitet 

klinikalarında xəstə azlığından şikayət 
etməsidir. Bunun müəyyən obyektiv 
səbəblərinə baxmayaraq, çalışmalıyıq 
ki, tələbələr klinik kafedralarda maksi-
mum xəstə görsünlər, onların üzərində 
müəyyən xəstəlikləri öyrənsinlər. Son 
illərdə mövcud olan bu problemi rek-
tor daim diqqət mərkəzində saxlayır. 
Gələcəkdə universitet klinikalarında, 
xüsusilə də Tədris Cərrahiyyə və Təd-
ris Terapevtik klinikalarda xəstələrin 
sayının artırılması istiqamətində vacib 
tədbirlər görüləcək”. 

Tədris prosesində nizam-intizama 
riayət etməyin vacibliyinə də toxunan 
prorektor, klinik kafedraların bəzi müəl-
limlərinin iş vaxtında özəl klinikalara 
getməsi haqqında məlumatlı olduqla-
rını deyib. Belə müəllimlər barəsində 
müvafiq ölçü götürüləcəyini vurğu-
layaraq qeyd edib ki, yeni qaydalara 
görə, bəzi kafedralarda birləşmələr və 
ixtisarlar var. Ancaq biz imkan daxilində 
təcrübəli müəllim heyətini saxlamağa 
nail olmuşuq. Onun sözlərinə görə, uni-
versitetə qəbul edilən xarici tələbələrin 
sayı artdığından, ingilisdilli bölmələrə 
və ingiliscə dərs deyən müəllimlərə 
tələbat da çoxalıb. Bu nöqteyi-nəzər-
dən hər kafedrada bir neçə müəllimin 

ingilis dilində hazırlığına xüsusi fikir 
verilməlidir.

Tədris öncəsi universitetimizin bir çox 
beynəlxalq tədbirlərdə iştirakından da 
söhbət açan prorektor, İtaliyanın Bolon-
ya şəhərində “Magna Charta Universita-
tum” – Dünya Universitetlərinin Böyük 
Xartiyasının qəbulunun yubileyinə həsr 
edilmiş təntənəli tədbir keçirildiyini 
söyləyib. Bildirib ki, ATU-nun rektoru, 
professor Gəray Gəraybəylinin rəhbər-
lik etdiyi nümayəndə heyəti “Təlatümlü 
dövrlərdə universitetlərin cəmiyyətlə 
təması” mövzusunda keçirilən konf-
ransa qatılaraq həm ümumi məruzələr 
səsləndirib, həm də kiçik qrup müza-
kirələri təşkil edib. 

S.Əliyev 2022/2023-cü tədris ilində 
tədris, tədris-metodik, elmi-tədqiqat 
işləri və universitetin maddi-texniki ba-
zasının möhkəmləndirilməsi haqqında 
da ətraflı məlumat verib. Yeni tədris ilin-
dən tətbiq olunan qaydalar üzərində 
isə xüsusi dayanıb. ATU-nun Elmi Şu-
rasının 05 may 2022-ci il tarixli iclasının 
qərarına əsasən 2022/2023-cü tədris 
ilindən başlayaraq, I kursa daxil olan 
tələbələrin semestr ərzində biliyinin 
qiymətləndirilməsi zamanı toplanan 
maksimal 50 balın yeni qaydalar üzrə 

hesablanacağını 
diqqətə çatdırıb: 
“Tələbələrin da-
vamiyyətınə görə 
ayrılmış maksimal 
10 bal ləğv edilib. 
Bu zaman tələ-
bələrin fənn üzrə 
davamiyyətsizliyinin maksimal həddi, 
fənnə ayrılmış kreditin ümumi auditori-
ya saatlarının 20%-i qədər, eyni zaman-
da tələbələrin mühazirələrə davamiy-
yətsizliyinin maksimal həddi mühazirə 
saatlarının 40%-i qədər müəyyən olu-
nub. Davamiyyətsizliyi göstərilən həd-
ləri aşan tələbələr həmin fənn üzrə 
yekun imtahana buraxılmayacaq. Dava-
miyyət üçün ayrılmış maksimal 10 bal, 
tələbələrin semestr ərzində biliyinin 
cari qiymətləndirilməsi üçün ayrılmış 
maksimal 30 bala əlavə olunaraq 40 bal 
müəyyən ediləcək. Beləliklə, tələbələ-
rin biliyinin cari-aralıq qiymətləndiril-
məsi semestr ərzində bir dəfə, təyin 
edilmiş müddət ərzində, mərkəzləşmiş 
qaydada, 40 ballıq şkala üzrə İmtahan 
Mərkəzi tərəfindən həyata keçiriləcək. 
Həmçinin 2022/2023-cü tədris ilindən 
başlayaraq, digər kurslarda isə dava-
miyyət balı saxlanılmaqla, tələbələrin 

cari-aralıq qiymətləndirilməsi semestr 
ərzində bir dəfə, təyin edilmiş müddət 
ərzində, mərkəzləşmiş qaydada, 30 
ballıq şkala üzrə İmtahan Mərkəzində 
aparılacaq. Tələbələrin fərdi yaradıcılı-
ğı və ya klinik bacarığı sərbəst işlər va-
sitəsilə qiymətləndiriləcək. Bu zaman 
semestr ərzində hər bir tələbə, hər biri 
maksimum 5 bal olmaqla 2 sərbəst iş 
yerinə yetirəcək. Sərbəst işlərin təməl 
fənlər blokunda təqdimat, klinik fənlər 
blokunda isə klinik bacarıq formasında 
olması nəzərdə tutulub”.

Qeyd edək ki, 2022/2023-cü tədris 
ilində I kursa Hərbi tibb fakültəsi istis-
na olmaqla, 801 tələbə qəbul olunub. 
Onların 618 nəfəri dövlət hesabına, 
183 nəfəri ödənişli əsasla təhsil alacaq. 
2022/2023-cü tədris ilinin 21 sentyabr 
2022-ci il tarixinə qədər ATU-ya qəbul 
olunan əcnəbi tələbələrin sayı isə 451 
nəfərdir. 

- Müəl lim lik dün ya da ən çə tin, 
ey ni za man da ən şə rəfl i və ən gö zəl 
pe şə dir. Mis si ya sı öy rət mək olan 
müəl lim lə rə ən qə dim za man lar dan 
dün ya nın hər ye rin də, bü tün cə miy-
yət lər də yük sək hör mət qo yu lub. Bu 
pe şə nin mü qəd dəs li yi ni, di gər lə rin-
dən üs tün lü yü nü gös tər mək üçün 
bir cə mə qa mı ya da sal maq ki fa yət 
edər: Bü tün gör kəm li şəx siy yət lə rin, 
alim lə rin, nə həng biz nes men lə rin 
ha mı sı nın uğur tə mə li nin əsa sın da 
müəl lim da ya nır! Hərfl ər dən tut muş 
ən mü rək kəb el mi mə sə lə lə rə dək 
hər şe yi öy rə dən müəl lim dir, ən ki çik 
ix ti ra lar dan kos mos da kı uğur la ra dək 
hər bir nailiy yə tin ar xa sın da müəl lim 
var! Müəl lim həm də özün dən son ra-
kı müəl li min müəl li mi dir. Siz gə lə cək 
şəx siy yə tə bi lik lər lə ya na şı, həm də 
tər bi yə, dün ya gö rü şü, əx laq aşı la yan 
şəxs lər si niz.

Tibb təh si li ilə məş ğul olan müəs-
si sə lər də təd ris pro se si iki qat önəm-
li dir. Çün ki bu ra da ən şə rəfl i, ən 
mə su liy yət li iki pe şə nin vəh də ti var. 
Mə sə lən, Azər bay can Tibb Uni ver si-
te ti nin müəl lim lə ri gə lə cə yin hə kim-
lə ri ni ye tiş di rir lər. Müəl lim öy rə dən, 

şəx siy yət for ma laş dı ran dır sa, hə kim 
də müali cə edən, hə yat ve rən dir! 
Məhz bu mə qam bi zim cə miy yət qar-
şı sın da, hət ta əc nə bi tə lə bə lə ri mi zi 
nə zə rə al saq, bü tün dün ya qar şı sın-
da nə qə dər va cib və nə qə dər mə-
su liy yət li bir fəaliy yət gös tər di yi mi zi 
or ta ya qo yur. 

Azər bay can da həm cə miy yət, həm 
də döv lət sə viy yə sin də hə mi şə müəl-
lim lə rə xü su si mü na si bət, xü su si 
sev gi ol muş dur və bu gün də var. 

Ümum mil li li de ri miz Hey dər Əli yev 
hə mi şə müəl lim əmə yi ni yük sək qiy-
mət lən dir miş, müəl lim haq qın da xoş 
söz lər söy lə miş dir. O, öz müəl lim lə-
ri ni min nət dar lıq la xa tır la yar, on la rın 
xid mət lə ri haq qın da ürək do lu su 
da nı şar dı. O, de yir di: “Hər bi ri miz də 
müəl li min hə ra rət li qəl bi nin bir zər-
rə ci yi var dır. Məhz müəl lim doğ ma 
yur du mu zu sev mə yi, ha mı nın ri fa hı 
na mı nə vic dan la iş lə mə yi müd rik-
lik lə və sə bir lə bi zə öy rət miş və 
öy rə dir”.

Bu gün də Pre zi dent İl ham 
Əli yev və Bi rin ci vit se-pre zi dent 
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın li der li yi 
ilə döv lə ti mi zin müəl lim lə rin mad di 
və ziy yə ti nin, ri fah ha lı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı na bö yük diq qət və 
qay ğı sı nı gö rü rük. Bu nun nə ti cə-
si dir ki, müəl lim pe şə si ni se çən 
abi tu ri yent lə rin sa yı bu gün yük sək 
rə qəm lər lə ifa də olu nur.

Müəl lim lə rin fəaliy yə ti nin nə ti cə-
si ni biz 44 gün lük Və tən mü ha ri-
bə sin də də gör dük. Məhz on la rın 
və tən pər vər, yur da bağ lı ruh da 
tər bi yə et di yi gənc lə ri miz Ali Baş 
Ko man da nı mı zın rəh bər li yi al tın-
da son suz inam la öz can la rı və 
qan la rı ba ha sı na 30 ilə ya xın iş ğal 
al tın da olan tor paq la rı mı zı azad 
et di lər.

Uni ver si te ti mi zin təd ris lə məş-
ğul olan bü tün əmək daş la rı nı 
bay ram mü na si bə ti lə təb rik edir, 
uğur lar ar zu la yı ram! Müəl lim özü-
nü yan dır maq la baş qa la rı na işıq 
ve rən çı ra ğa bən zə yir. Ar zu edi-
rəm ki, işı ğı nız hə mi şə gur ol sun! 

ATU-nun rektoru Müəllimlər Günü 
münasibətilə əməkdaşları təbrik edib

5 oktyabr - Beynəlxalq Müəllim-
lər Günüdür. Bu əlamətdar gün 
UNESCO-nun qərarı ilə 1966-cı 
ildən qeyd edilir. Beynəlxalq Müəl-
limlər Günü həyatını insanların 
işıqlı gələcəyinə həsr edən müqəd-
dəs peşə sahiblərinin bayramıdır. 
Azərbaycanda Beynəlxalq Müəl-
limlər Günü 1993-cü ildən qeyd 
olunur. ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli bu münasibətlə 
universitetin kollektivini təbrik 
edib. Təbrikdə deyilir: 
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Yeni dərs ilinin ilk həftələri 
artıq arxada qalıb və digər 
ali məktəblərdə olduğu 
kimi, Azərbaycan Tibb 
Universitetində də tədris 
prosesi öz axarı ilə davam 
edir. Universitetdəki möv-
cud tədris şəraiti, indiyədək 
görülən hazırlıq işləri, eləcə 
də tətbiq olunan yeniliklər 
barədə sorğumuzu Təd-
ris və müalicə işləri üzrə 
prorektor, professor Sabir 
Əliyev cavablandırıb. 

Nümayəndə heyətimiz beynəlxalq şəbəkənin 
yubiley tədbirində iştirak edib

“Magna Charta Universitatum” 88 ölkədən 950 
universiteti özündə birləşdirir

İtaliyanın Bolonya şəhərində 
“Magna Charta Universitatum” 
– Dünya Universitetlərinin Bö-
yük Xartiyasının qəbulunun yu-
bileyinə həsr edilmiş təntənəli 
tədbir keçirilib. Həmin nüfuzlu 
beynəlxalq şəbəkənin üzvü 
olan Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin nümayəndə heyəti də 
tədbirdə iştirak edib.

Yeni tədris ilindən yeni qaydalar tətbiq olunur

ATU-da Litva səhiyyə nazirinin 
müavini ilə görüş keçirilib
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Elmi tədqiqatlar Türkiyə, Ru-
siya, Fransa, Ukrayna və digər 
ölkələrin alimləri ilə birgə həya-
ta keçirilir. Son illər ATU-nun 
Rusiya Federasiyasının Elmlər 
Akademiyasının Sibir şöbəsinin 
Ümumi və eksperimental bio-
logiya institutu ilə təbii kimyəvi 
birləşmələrin tədqiqi sahəsində 
müştərək tədqiqatların aparılma-
sı haqda imzalanmış əməkdaş-
lıq müqaviləsinə uyğun müasir 
elmi-tədqiqat işləri yerinə yetiri-
lir. Azərbaycanın yabanı dərman bitkilə-
rinin tədqiqi Farmakoqnoziya kafedrası-
nın əməkdaşlarının və doktorantlarının 
elmi işlərində öncül yer tutur. Bu elmi 
işlərdən biri nüfuzlu “Plants” jurnalının 
(impakt faktoru: 4,66) avqust sayında 
dərc olunub. “Caucasian Dragonheads: 
Phenolic compounds, polysaccharides 
and bioactivity of Dracocephalum aust-
riacum and Dracocephalum botryoides” 
adlanan məqalə Farmakoqnoziya kafed-
rasının müdiri, professor Cavanşir İsayev 
və doktorant Günay Cəfərova, eləcə də 
Rusiya (Nina Kaşenko, Daniil Olennikov 
və Nadejda Çirikova) alimlərinin birgə 
əməkdaşlığı ilə hazırlanıb.  

Tədqiqat işində Azərbaycanın daha çox 
Böyük Qafqaz dağları ərazisində, xü-
susən Xınalıq və Qrız kəndləri ətrafında 
yayılmış ilanbaşı cinsinə aid iki yabanı 
bitki növü: Fırça ilanbaşı və Avstriya ilan-
başı fitokimyəvi tədqiq olunub, eləcə də 

onların antioksidant fəallığı öyrənilib. 
Qeyd edək ki, doktorant G.Cəfəro-

va “Bəzi İlanbaşı (Dracocephalum L.) 
növlərinin farmakoqnostik öyrənilməsi”  
mövzusunda dissertasiya işi üzərində 
çalışır. Məhz dərc olunan məqalə də 
doktorantın yerinə yetirdiyi elmi işlə 
bağlıdır. Azərbaycanda rast gəlinən 4 
ilanbaşı növündən ikisi: Avstriya ilanbaşı 
və Fırça ilanbaşı növləri geniş yayıldı-
ğından və onların kifayət qədər xammal 

bazası olduğundan həmin bitkilərə aid 
fitokimyəvi tədqiqatlar aparılıb. Tədqiq 
edilən bitkilərdən alınan fərdi maddələ-
rin müasir fiziki-kimyəvi üsullarla: HP-
LC-DAD-ESI-QQQ-MS identifikasiyası 
Rusiyada həyata keçirilib. Hal-hazırda 
fitokimyəvi tədqiqatlar üçün vacib olan 
sadalanan avadanlıq və cihazların, mü-
vafiq standartların ölkəmizdə olmaması-
na baxmayaraq, azərbaycanlı alimlərin 
rusiyalı həmkarları ilə birgə fəaliyyəti 
sayəsində elmi tədqiqatı müasir səviy-
yədə yerinə yetirmək mümkün olub. Nə-
ticədə Dracocephalum austriacum və 
Dracocephalum botryoides bitkilərindən 
flavonoidlər, liqnanlar və polisaxaridlərə 
aid təbii birləşmələr alınıb, eləcə də bəzi 
ekstraktların antioksidant fəallığı öyrəni-
lib. Yerinə yetirilən tədqiqatların nəticəsi 
olaraq gələcəkdə alınan bioloji fəal bir-
ləşmələr əsasında effektiv fitovasitələrin 
hazılanması nəzərdə tutulub.  

Əməkdaşlarımızın elmi-tədqiqat işi 
nüfuzlu jurnalda işıq üzü görüb

Azərbaycan Tibb Universitetinin 
Farmakoqnoziya kafedrasında ali 
təhsilli əczaçı kadrların hazırlanma-
sı ilə yanaşı, ölkə florasından olan 
yabanı bitkilərdə bioloji fəal mad-
dələrin aşkar edilməsi, onların bioloji 
fəallıqlarının öyrənilməsi və tibbdə 
istifadəsi, yabanı bitkilərin xammal 
ehtiyatının öyrənilməsi istiqamətin-
də elmi-tədqiqat işləri də aparılır. 

Elə yay tətilində Almaniya-
nın Lübeck (Lüberk) şəhə-
rinin klinikalarının birində 
üz-çənə cərrahiyyəsi ixtisası 
üzrə təcrübə keçən Stoma-
tologiya fakültəsinin V kurs 
tələbəsi Nuray Mirkazımlı 
da bu ənənəyə sadiq qalıb. 
Belə ki, o, qrup yoldaşı, 
Türkmənistan vətəndaşı 
Ovezberdiyeva Oğulcahanla 
birgə ixtisasını təkmilləşdir-
məklə yanaşı, klinikadakı 
tibbi personal qarşısında 
xüsusi təqdimatla çıxış 
edərək Azərbaycan barədə 
ətraflı məlumat verib. Əsas 
məqsəd buradakı insanların 
Azərbaycan haqqında yanlış 
təsəvvürlərini dağıtmaq olub 
və Nuray bunu bacarıb. Eyni 
zamanda klinikanın erməni 
əsilli həkimini də tutarlı fakt-
larla susdura bilib. 

Nuray deyir ki, orada 
Azərbaycanı yaxşı tanımırlar. 
İkinci Qarabağ müharibə-
sindən sonra haqqımızda 
bir qədər məlumatlı olsalar 
da, bizi çox zaman farslarla 
qarışdırırdılar: “Hətta elə bi-

lirdilər ki, ölkəmizdə hansısa 
qeyri-qanuni əməl törədənin, 
oğurluq edənin əlini, qolu-
nu kəsirlər. Bütün bunların 
səhv məlumatlar olduğunu 
anlatdım. Onları inandırdım 
ki, müharibədə haqlı tərəf 
idik. Əslində sülh istəsək də, 
30 il işğal altında qalan tor-
paqlarımızı müharibə yolu ilə 
azad etmək məcburiyyətində 
qaldıq”. 

Universitetimizin tələbəsi 
alman həkimlərinə müstəqil-
liyimizdən, 20 Yanvar, Xocalı 
faciələrindən, Azərbaycanın 
tarixən ikiyə bölünməsindən, 
Cənubi Azərbaycanda 30 
milyondan çox soydaşı-
mızın ana dilində məktəb-
lərinin olmamasından da 
danışıb. Həmçinin II Dünya 
müharibəsindən sonra 
əsir götürülən almanların 
Azərbaycana gətirilməsin-
dən, onların ölkəmizdə inşa 
etdikləri alman kəndlərindən 
söhbət açıb. Bayrağımızı, 

təbiətimizdən görüntüləri, 
televiziya jurnalisti, milli qəh-
rəmanımız Çingiz Mustafa-
yevin I Qarabağ savaşında 
çəkdikləri videoları nümayiş 
etdirib. 

N.Mirkazımlı milli sər-
vətimiz olan neftdən, Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevdən, 
Qızlar məktəbindən, Novruz 
adət-ənənələrindən, Kəl-
bəcər qızıl yatağından, milli 
xalçalarımızdan, Ağdamdan, 
Qarabağ atlarından, Göy-
çayda keçirilən nar festiva-
lından bəhs edib.

Təqdimatının sonunda milli 
əşyalarımızı, milli xörəkləri-
mizi də tanıdıb. O cümlədən 
Şəki kəlağayısını klinikanın 
qadın həkiminə hədiyyə edib 
və tədbir iştirakçılarına Şəki 
paxlavası ilə çay qonaqlığı 
verərək söhbətə bir şirinlik 
də qatıb. Ancaq pərtliyini 
gizlədə bilməyən erməni hə-
kim bu şirinlikdən dadmadan 
zalı tərk edib.

Tələbəmiz həm öyrəndi, həm öyrətdi

Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin tələbələri təhsil 
aldıqları ali məktəbin 
nüfuzunu təkcə öz savadları 
ilə deyil, həm də hər zaman, 
hər yerdə ictimai fəallıq, 
vətəndaşlıq mövqeyi nüma-
yiş etdirməklə qorumağa 
çalışırlar. Harada olurlar-ol-
sunlar, Azərbaycanı təmsil 
etdiklərini heç vaxt unut-
murlar. 

Nuray Mirkazımlı Almaniyada Azərbaycan haqda 
geniş təqdimat edib

ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəylinin yeni təd-
ris ilinin başlanması ilə əlaqə-
dar təbriklərini çatdıran Tələbə 
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin 
(THİK) sədri Qoşqar İsmayılov 
son illərdə universitetdə aparılan 
islahatlar barədə ətraflı məlumat 
verib. Qeyd edib ki, tələbələrlə 
ənənəvi olaraq hər il keçirilən bu 
görüşün məqsədi gələcək hədəf 
və vəzifələr barədə müzakirə 
açmaq, tədrislə bağlı çətinlikləri 
və təkliflərini öyrənib rəhbərliyə 
çatdırmaq, həmçinin müəyyən 
tövsiyələr verməkdən ibarətdir. 

Q.İsmayılov dövlətimizin gənc-
lərə göstərdiyi hərtərəfli qayğı-
dan, ATU-da tələbələr üçün 
yaradılan yüksək şəraitdən 
bəhs edərək, diqqətə çatdırıb 
ki, universitetdə fəal və istedadlı 

tələbələr üçün bir sıra elmi, icti-
mai və digər təşkilatlar fəaliyyət 
göstərir. Onlar həmin təşkilatla-
rın işində yaxından iştirak edə 
bilərlər. THİK sədrinin sözlərinə 
görə, tələbələrin asudə vaxtla-
rını səmərəli keçirmələri üçün 
universitetdə yetərincə imkanlar 
var. Çıxışının sonunda tələbələri 
mükəmməl təhsil almaqla yana-
şı, həm də universitetin və ölkə-
mizin ictimai-sosial həyatında 
fəal olmağa çağıran Q.İsmayılov 
könüllü proqramlarına qoşulma-
ğı, layihələrdə aktiv iştirak etmə-
yi tövsiyə edib. 

Toplantıda çıxış edən komitə 
sədrinin müavini, V kurs tələbəsi 
Cavid Mustafazadə bildirib ki, əgər 
biz gələcəkdə peşəkar mütəxəs-
sis olmaq istəyiriksə, universitetin 
göstərdiyi etimadı hər zaman doğ-

rultmağa, ali təhsil müəssisəsinin 
və ölkəmizin ictimai-sosial həya-
tında aktiv iştirak etməyə, dərslə-
rimizdə fəal olmağa çalışmalıyıq. 
O, Vətəni və millətini sevən, onun 
təəssübünü çəkən layiqli vətəndaş 
olmağın önəmini bir daha vurğula-
yıb. C.Mustafazadə təlim-tərbiyə 
prosesinin uğurla həyata keçiril-
məsi üçün müəllim və tələbələr 
arasında qarşılıqlı münasibətlərin 
düzgün qurulmasının əhəmiyyətini 
qeyd edib. 

Görüşdə universitetin fakül tələr 
üzrə THİK sədrləri də çıxış edərək,  
görülən işlər və qarşıda duran 
vəzifələr barədə məlumat verib-
lər. Onlar THİK-in fakültələr üzrə 
heyəti, tarixi, üzvlərin hüquqları 
və öhdəlikləri, vəzifə üstünlükləri, 
eləcə də əldə olunan nailiyyətlərlə 
toplantı iştirakçılarını tanış ediblər. 

Sentyabrın 20-də Azər-
baycan Tibb Universitetin-
də hər il olduğu kimi, “Ak-
tiv tələbələrlə görüş” adı 
altında ənənəvi məlumat-
landırma sessiyası keçirilib. 
Toplantı iştirakçıları əvvəl-
cə şəhidlərimizin xatirəsini 
bir dəqiqəlik sükutla yad 
edib. Daha sonra Azərbay-
can Respublikasının Dövlət 
Himni səsləndirilib.

Aktiv tələbələrlə görüş keçirilib
Universitetimizdə fəal və istedadlı tələbələr üçün bir sıra təşkilatlar fəaliyyət göstərir

Səfər haqqında məlumat verən 
T.Ömərov bu mötəbər tədbirə dəvət 
edildiyi üçün təşkilat komitəsinin üzv-
lərinə, xüsusən Bariatrik və Metabolik 
Cərrahlar Assosiasiyasının həmsədri, 
YOUNC İFSO prezidenti Wah Yanga 

təşəkkürünü bildirib: “Nəzərinizə çat-
dırmaq istəyirəm ki, Cənubi Qafqaz və 
Orta Asiya ölkələrindən yalnız Azər-
baycan bu konfranslarda təmsil olu-
nurdu. Dünya səviyyəli tədbirdə çıxışçı 
qismində iştirak etmək mənim üçün çox 
önəmli hadisə idi”. 

T.Ömərovun sözlərinə görə, onun 
“Mədənin boylama rezeksiyasından 
sonra GERD profilaktikası: milli təcrü-
bəmiz” adlı çıxışı çox maraqla qarşı-
lanıb. Həkim qeyd edib ki, bu problem 
hazırda dünyanın ən aktual müzakirə 
edilən elmi-cərrahi prosesidir: “Bildiyi-
niz kimi, bariatrik-metabolik cərrahiyyə 

metodları arasında dünya-
da ən çox əməliyyat edilən 
metod rezeksiyasıdır. La-
kin bu əməliyyatların uzaq 
dövr üçün bəzi çatışmayan 
cəhətləri var. Ölkəmizdə 
9 ildir ki, bu əməliyyatlar 
tərəfimizdən uğurla həyata 
keçirilir və fəsadların qarşı-
sının alınması üçün tətbiq 
etdiyimiz xüsusi metodika 
var. Bu metodika 2017-ci 
ildə Beynəlxalq İdeya Müəl-

lifliyi Agentliyi, 2018-ci ildə isə Avrasiya 
Patent Təşkilatı tərəfindən patent əldə 
edib. Çindəki çıxışımda da milli təcrü-
bəmiz olan bu metodun fəsadların qar-
şısının alınmasındakı xüsusi rolundan 
bəhs etdim”.  

Tibb Universitetinin alimi Çində 
Azərbaycanı təmsil edib

Azərbaycan Tibb Universitetinin 
I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının 
əməkdaşı, bariatrik-metabolik 
cərrahiyyə üzrə tanınmış hə-
kim, tibb üzrə fəlsəfə doktoru 
Taryel Ömərov bu günlərdə Çin 
Bariatik və Metobolik Cərrahlar 
Dərnəyinin (CSMBS) 9-cu illik 
konfransı, Beynəlxalq Piylən-
mə Cərrahiyyəsi və Metabolik 
xəstəliklər Assosiasiyasının 
(İFSO) 7-ci simpoziumu, həmçinin 
1-ci Beynəlxalq Çin Metabolik və 
Bariatik Cərrahiyyə konfransında 
ölkəmizi təmsil edib. 
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İnsan bədəninin bütün 
orqanları müəyyən funksiya-
ları yerinə yetirir. Həyati va-
cib orqanlardan biri də gör-
mə funksiyasını təmin edən 
gözlərdir. Görünür, “göz bə-
bəyi kimi qorumaq” ifadəsi 
də təsadüfən yaranmayıb. 
Ona görə də görmədə əmələ 
gələn istənilən problem in-
sanlarda böyük narahatlıq 
doğurur. Bu zaman insanın 
ağlına ilk gələn də bu prob-
lemi mütəxəssislərin köməyi 
ilə aradan qaldırmaq olur.  

Son dövrlər bu məqsədlə 
tətbiq edilən vasitələr sırasın-
da linzaların rolu xeyli artıb. 
ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasının Oftalmologiya 
şöbəsinin müdiri, assistent 
Qurban İsmayılov bu barədə 
suallarımızı cavablandırarkən 
bildirib ki, linzalar intraokulyar 
- əməliyyat vasitəsilə gözün 
içinə yerləşdirilən və kontakt - 
yəni xaricdən buynuz qişanın 
üzərinə qoyulan formada olur. 
Məqsəd gözdə şüasındırmanı 
tənzimləməkdir. Digər forması 

müasir dövrdə istifadə olunan 
rəngli linzalardır. 

Həkim-oftalmoloq heç bir 
zərurət olmadan, linzaların 
yalnız görünüş üçün istifadə-
sini məqsədəuyğun saymır. 
O qeyd edib ki, buynuz qişa 
cox həssasdır: “Qıcığı sevmir. 
Limbal hüceyrələr tez zədələ-
nir. Mənim təcrübəmə əsasən, 
linzaların istifadəsi məcburi 

vəziyyətdə olmalıdır. Tutaq ki, 
xəstənin bir gözündə -1 refrak-
siya, digərində -7 və ya daha 
coxdur. Belə vəziyyətdə adam 
eynək taxa bilməz, çünki başı 
ağrıyacaq. Bu zaman linza tax-

masını tövsiyə edə bilərəm”. 
Həkimin sözlərinə görə, pa-

siyentlər ilk növbədə aseptika 
və antiseptika  qaydalarını bil-
məlidilər: “Qoyulan linzaların 
keyfiyyəti vacib şərtlərdəndir. 
Linzalar qoyularkən göz nəm-
ləndiricilərinin istifadəsi zəru-
ridir. Əgər gözdə ifrazat varsa, 
2-3 gün antibiotiklər tətbiq et-
mək lazımdır”. 

Q.İsmayı lov 
onu da vurğula-
yıb ki, linzaların 
qoyulmasında 
yaş məhdudiy-
yəti yoxdur. Sa-
dəcə, quru göz 
sindromu, yaxud 
buynuz qişasın-
da çapıq - xora 
olan adamların 
linzalardan isti-
fadəsi məsləhət 
deyil. Linzaların 

qiymət fərqinə gəldikdə isə, 
mütəxəssis ucuz və keyfiyyət-
siz deyil, tanınmış markaların 
linzalarından istifadə etməyi, 
eyni zamanda tibbi qaydaları 
gözləməyi məsləhət görür.

Mək təb li lə rin sağ lam lı ğı nın möh kəm-
lən di ril mə si və yük sək iş qa bi liy yə ti nin 
sax la nıl ma sı məq sə di ilə va li deyn lər 
uşaq la rın gün re ji mi nin düz gün təş kil 
və ona riayət edil mə si nə cid di nə za-
rət et mə li dir lər. Uşaq və ye ni yet mə lə rin 
sağ lam lı ğı nın qo run ma sın da va cib re-
jim ele ment lə rin dən bi ri yu xu dur. Ya şa 
uy ğun ki fa yət qə dər yu xu gün ər zin də 
uşaq lar da əmə lə gə lən yor ğun lu ğun 
ara dan qal dı rıl ma sı, or qa niz min funk-
si ya la rı nın bər pa edil mə si və iş qa bi-
liy yə ti nin yük səl mə si nə kö mək edir. 
Yu xu bü tün fi ziolo ji sis tem lə rin, ilk növ-
bə də baş-be yin qa bı ğı hü cey rə lə ri nin 
fəaliy yə ti nin tam funk sional bər pa sı nı 
tə min edir. Ki çik yaş lı mək təb li lər sut ka 
ər zin də 9-10 saat, ye ni yet mə lər isə 8-9 
saat yat ma lı dır lar. Təd qi qat lar gös tə rir 
ki, uşa ğın yu xu su nə qə dər az olur sa, 
iş qa bi liy yə ti də bir o qə dər aza lır. Nə ti-
cə də, mək təb li lər də mü vəf fə qiy yət gös-
tə ri ci lə ri aşa ğı dü şür. Re jim elə təş kil 
edil mə li dir ki, uşaq lar ki fa yət qə dər yu-
xu dan son ra, sə hər ev dən çıx ma ğa ən 
azı 1 saat qal mış oyan sın lar.

Bu 1 saat on la rın şəx si gi gi ye na sı-
na və sə hər ye mə yi nə sərf olun ma lı-
dır. 1-ci növ bə də oxu yan mək təb li lər 

müt ləq sə hər ye mə yi, ikin ci növ bə də 
oxu yan lar isə na har edib mək tə bə get-
mə li dir lər. Düz gün və sə mə rə li qi da-
lan ma nın təş ki li uşaq sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sın da va cib ele ment lər dən 
bi ri dir. Sə hər ye mə yin də əsas yer süd 
və süd məh sul la rı, pen dir, yu mur ta ya 
ve ril mə li dir. Sə hər ye mə yin də müt ləq 
is ti ye mək (sı yıq, yu mur ta, qay ğa naq 
və s.) ol ma lı dır. Bu za man uşa ğın sev-
di yi ye mək növ lə ri nə üs tün lük ve ril mə li-
dir. Gün ər zin də uşaq la rın men yu sun da 
hey van, ba lıq, quş əti və di gər zü lal lı qi-
da lar ol ma lı dır. Zü lal lı ər zaq lar tə zə tə-
rə vəz, gö yər ti, po mi dor, xi yar ilə yax şı 
uy ğun la şır. Va li deyn lər uşaq la rın mək-
təb də qi da lan ma sı nı da təş kil et mə li dir-
lər. Ki çik yaş lı mək təb li lə rin çan ta sı na 
mək təb də qəl ya nal tı et mə si üçün möv-
süm dən ası lı ola raq tə zə və ya qu ru 
mey və lər, çə rəz lər, keks və ya di gər 
krem siz, tez xa rab ol ma yan şir niy yat, 
pen dir li bu terb rod və bu ki mi ər zaq lar 
qoy maq olar. Tə miz su da müt ləq nə-

zə rə alın ma lı dır. Mək təb dən gəl dik dən 
son ra uşaq la ra is ti na har ve ril mə li dir. 
Ümu miy yət lə, ki çik yaş lı şa gird lər gün 
ər zin də ən azı 4 də fə qi da qə bul et mə-
li dir: sə hər ye mə yi, qəl ya nal tı, na har 
və şam. 

Gü nü nün çox his sə si ni otu raq (dərs-
lər də, ev də dərs ha zır la yan za man, 
kom pü ter və di gər qad jet lə rin ar xa-
sın da) ke çi rən mək təb li lər üçün hə rə ki 
fəal lı ğın əhə miy yə ti bö yük dür. Gün re-
ji min də hə rə ki oyun la ra ki fa yət qə dər 
vaxt ay rıl ma lı dır. Ən əl ve riş li sağ lam-
laş dı rı cı va si tə uşaq lar üçün açıq ha va-
da hə rə kət li oyun la rın təş kil edil mə si dir. 
Ki çik lər hər gün 2-2,5 saat, ye ni yet mə-
lər isə ən azı 1-1,5 saat açıq ha va da 
di na mik is ti ra hət et mə li dir lər. Yax şı olar 
ki, bu, dərs məş ğə lə lə ri qur tar dıq dan 
son ra ol sun. Bu za man uşaq lar üçün 
id man oyun la rı, gə zin ti lər, ya rış lar və 
s. təş kil edil mə li dir.

Mək təb li lə rin sağ lam lı ğı nın qo run-
ma sın da va cib mə sə lə lər dən bi ri də 
ev tap şı rıq la rı na və əla və məş ğə lə lə rə 
sərf edi lən vax dır. Be lə ki, son za man-
lar uşaq la rın ev tap şı rıq la rı nın ye ri nə 
ye ti ril mə si nə sərf et dik lə ri vax tın həd-
dən çox art ma sı on la rın gün re ji minin 
po zul ma sı na, xü su si lə də yu xu və açıq 

ha va da ol ma vax tı nın azal ma-
sı na sə bəb olub. Ona gö rə də 
va li deyn lər uşaq la rın ev tap şı-
rıq la rı na sərf et di yi vax tı düz-
gün təş kil et mə li dir lər. Ki çik 
mək təb yaş lı uşaq lar üçün bu 
nor ma 1-1,5 saat, or ta mək təb 
yaş lı lar üçün 1,5-2 saat, bu-
ra xı lış si nif lə ri üçün 2,5-3,5 
saat dır. Ax şam yu xu sun dan 
qa baq uşaq lar üçün 1-2,5 saat 
asu də vaxt ay rıl ma lı dır. Bu 

za man uşaq lar öz ma raq la rı na uy ğun 
fəaliy yət lər lə məş ğul ola bi lər lər. Əl bət-
tə ki, yu xu dan qa baq hə yə can lan dı rı cı 
fəaliy yət lər, kom pü ter oyun la rı məq-
sə dəuy ğun de yil dir. Bu, on la rın çə tin 
yu xu ya get mə lə ri nə və yu xu nun tam 
də yər li ol ma ma sı na sə bəb olur. Va li-
deyn lər nə zə rə al ma lı dır lar ki, re ji min 
əsas şərt lə rin dən bi ri bü tün fəaliy yət-
lə rin hər gün ey ni vaxt da baş la ma sı dır. 
Bu, di na mik ste reoti pin ya ran ma sı na 
və hər bir faəliy yə tin (yu xu, qi da lan ma, 
məş ğə lə və s.) da ha az ener ji sərf et-
mək lə, da ha asan ye ri nə ye ti ril mə si nə 
sə bəb olur.

Töv si yə lə ri mi zə riayət et sə niz, uşaq la-
rı nı zın xəs tə lik lə rə qar şı mü qa vi mə ti yük-
sə lə cək, sag lam lı ğı möh kəm lə nə cək, bu-
nun la ya na şı, təh sil mü vəf fə qiy yət lə ri də 
ar ta caq. 

Şəhla BALAYEVA, 
ATU-nun Uşaq-yeniyetmələrin 
sağlamlığı və əmək sağlamlığı 

kafedrasının müdiri, dosent

Artıq ümumtəhsil müəssisələrində 
tədris başlayıb. Elmi-texniki tərəqqi 
müasir tədris-tərbiyə prosesinin in-
tensivləşməsi, zehni yükün artması, 
tədrisin kompüterləşməsi, hərəki 
fəallığın azalması, tədris stresinə 
gətirib çıxarır. Tədris prosesində 
uşaq və yeniyetmələr akademik 
biliklər əldə edir, lakin bu heç bir 
şəkildə gənc nəslin – şagirdin sag-
lamlıgı hesabına baş verməməlidir. 
Tədqiqatlar göstərir ki, məktəblilə-
rin sağlamlığının formalaşmasında 
məktəb amilinin təsiri 30-40% təşkil 
edir və tədris müddətində uşaqların 
sağlamlıq problemləri artır. 

Məktəblinin gün rejimi: sağlamlıq 
və uğur üçün sadə tövsiyələr

Göz linzalarında yaş məhdudiyyəti varmı?

Bu və digər suallara cavab 
almaq üçün üz tuturuq adıçə-
kilən klinikaya. Qan Bankının 
müdiri,  həkim-hematoloq 
Sevda Quliyeva bizi maraq-
landıran sualları ətraflı şəkildə 
cavablandırır. Onun sözlərinə 
görə, Qan Bankının əsas işi qan 
və qan komponentlərini (erit-
rosit kütləsi, təzə dondurul-
muş plazma, trombosit kütləsi) 
hazırlamaq, onları təhlükəsiz 
şəraitdə saxlamaqdan ibarət-
dir. Həftənin 7 günü 24 saat 
fəaliyyət göstərən Qan Ban-
kında donor müayinə, labora-
toriya, qanalma bölmələri və 
depo fəaliyyət göstərir: “Əsas 
iş prinsipimiz planlaşdırılmış 
əməliyyatlar üçün qan və qan 
komponentlərini hazırlamaq, 

klinikamızda yatan xəstələrin 
ehtiyacını ödəmək, xəstəyə tə-
cili qan lazım olarsa, bunu təş-
kil etməkdir. Qeyd edim ki, qan 
donorlarımız əsasən xəstələ-
rin yaxınları, könüllü olanlar-
dır. İlkin olaraq bizdə donorlar 
həkim tətəfindən müayinə 
olunur, sonra onlardan labo-
rator analiz üçun nümunə qan 
götürürük”. 

S.Quliyevanın bildirdiyinə 

görə, bütün müayinə və test-
lərdən keçmiş, həkim rəyinə 
görə donor kimi qəbul edilmiş 
şəxslər qanalma bölməsinə 
dəvət olunur: “Burada donor-
lardan qan xüsusi qan torbala-
rına toplanır.  Müəyyən edilmiş 
miqdarda qan torbaya yığılan 
kimi, qanalma prosesi dayandı-
rılır. Qanalma muddəti ərzində 
sterilizasiya və gigiyenik qayda-
lara tam şəkildə əməl olunur. 
Qan alındıqdan sonra donora 
istirahət veririk. Həmin vaxt 
ona şirin təamlar və içkilər təklif 
edirik. Sonra donor-
ları təkrar müayinə 
edir və narahatlıqları 
olmazsa, sərbəst bu-
raxırıq”.

Qeyd edək ki, Qan 
Bankında hazırda bir 
həkim, bir tibb bacısı 
və iki laborant işlə-
yir, onlar öz işlərinin 
öhdəsindən layiqin-
cə gəlirlər. Bundan 
başqa, gecə növbəsi 
də fəaliyyət göstərir. 

S.Quliyeva donor 
kimi qan verməyin 
faydalar ından da 
söhbət açıb. Belə ki, 
hər dəfə qan verdik-

cə həmin şəxslərdə qan hü-
ceyrələri yenilənir. Bu da insan 
orqanizmində immunitetin 
güclənməsinə, cavanlaşmaya, 
görmə qabiliyyətinin yaxşılaş-
masına və s. səbəb olub. Do-
norlara gəlincə, onlar ümumi 
görünüşcə sağlam, yaş hədləri 
18-65 arası, çəkiləri 50 kiloq-
ramdan yuxarı, qan təzyiqləri 
norma daxilində olmalıdır. Qay-
dalara görə, kişilər 90, qadınlar 
isə 120 gündən bir təkrar qan 
verə bilər. 

Donorlardan müayinə üçün 
götürülən qan nümunəsinin 
ümumi analizinin nəticələrini 
10 dəqiqə sonra bilmək olur. La-
boratoriya bölməsində donor-
dan götürülmüş qanın ümumi 
analizi, ABO və Rh D qan qrupu, 
Hepatit B, C, sifilis və QİÇS vi-
rusları yoxlanılır. Qanda adıçə-
kilən viruslar aşkar edilməzsə, 
donorlardan toplanmış qan 
kütləsi komponentlərə ayrılır və 
depoda hər komponentin sax-
lanma dərəcəsinə uyğun olaraq 
soyuducu və dondurucularda 
saxlanılır.

Bir sözlə, xəstələr lazım olan 
qan və onun komponentləri ilə 
heç bir problem olmadan, vaxt-
lı-vaxtında təmin edilirlər. Bu 
isə Qan Bankında işin düzgün 
qurulmasının nəticəsidir.

Qırmızı şöbəQırmızı şöbə
Və ya Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Qan Və ya Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Qan 
Bankı necə işləyir?Bankı necə işləyir?

Həkim-oftalmoloq Qurban İsmayılov linzalardan yalnız görünüş 
üçün istifadə etməyin əleyhinədir

Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasının Qan Bankının 
əsas işi klinikada əməliyyat 
olunan xəstələri ehtiyac 
duyulan qan və qan kompo-
nentləri ilə təmin etməkdən 
ibarətdir. Bəs Qan Bankı öz 
fəaliyyətini necə qurur, qan 
ehtiyatını haradan alır? Top-
ladığı qan ehtiyatını hansı 
şəraitdə saxlayır?  
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“Tariyelin uşaqlığı təlatümlü 
vaxta düşdü”

Allahverdi Salmanov: 
- Ailədə 3 qardaş olublar. Tariyel 

kiçik övladım idi. O, anadan olan gün 
(7 fevral 1988-ci il) bədnam qon-
şularımız Xankəndində Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilməsi məqsədi 
ilə mitinqlər keçirirdi. Birinci Qarabağ 
müharibəsində atılan topların səsi 
kəndimizə gəlirdi. Tariyel o səslərin al-
tında böyüdü, onun uşaqlığı təlatümlü 
vaxta düşdü. Bəzən insanlar ehtiyat 
edir, qadınları, azyaşlı uşaqları yaxın 
kəndlərdə yaşayan qohum-əqrəba-
sının evinə aparırdı. O zaman mən 
kəndimizin icra nümayəndəsi işləyir-
dim. Ermənilər biz tərəfə də atırdılar.  
Kəndimizin və sakinlərin təhlükəsizliyi 
üçün mən də əlimdən gələni edirdim.  
Fikrləşdim ki, azyaşlı uşaqlarımı 
mən də Hindarxda yaşayan qohum-
larımgilə aparım. Tariyel də həmişə 
həyətimizdə ağacın altında oynayırdı. 
Biləndə ki onları köçürmək istəyirəm, 
anasına deyib ki, bəs ağacı necə apa-
racağıq? Mən gedib orada nəyin altın-
da oynayacam? O zaman onun uşaq 
təfəkkürü ilə dediyi bu sözlər mənə 
çox pis təsir etdi, biryolluq yaddaşıma 
həkk oldu. Namərd qonşularımıza 
görə balalarımız öz uşaqlıq dövrlərini 
normal yaşaya bilmədilər. 

...Tariyelin 15 yaşı olanda anası 
dünyasını dəyişdi. Həmin vaxt böyük 
oğlum Bakıda oxuyur, orada yaşayır-
dı, ortancıl oğlum isə hərbi xidmətdə 
idi. Evdə Tariyellə ikimiz qalırdıq. Evi 
yığışdırmağı, səliqə-sahmana salma-
ğı, paltarlarımızı yumağı, xörəyi bişir-
məyi də birlikdə edirdik. O istəmirdi ki, 
əlimi ağdan-qaraya vurum. 

Arzusu həkim olmaq idi. Hazırlaşdı 
və qəbul oldu da. Tovuz hadisələrin-
dən sonra gedib könüllü yazılmışdı. 
Gəldi, bu barədə mənə dedi. Doğ-

rusu, etiraz etdim ki, lazım olsa, səni 
çağıracaqlar, nə ehtiyac var idi? Çox 
rahat şəkildə qayıtdı ki, şəhid olsam, 
nə olasıdır ki, ay dədə? Getdi, Vətənə 
şərəflə xidmət etdi, elə Vətən yolunda 
da şəhid oldu...

“Yuxuda eşitdiyim səs 
ölümün səsi imiş...”

Ayna Şəbiyeva (həyat yoldaşı): 
- Tariyel olduqca zəhmətkeş insan idi. 

Hər cür əziyyətə qatlaşırdı. 2005-ci ildə 
Tibb Universitetinə daxil olub. Oranı mü-
vəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra hərbi xid-
mətə gedib. Ordudan tərxis olunduqdan 
sonra həkimlərin mərkəzləşdirilmiş işə 
qəbulu üçün keçirilən imtahanlara qatı-
lıb. Ölkə üzrə yüksək nəticə göstərərək 
2-ci yerə çıxıb. Sonra Ağcabədi Rayon 
Mərkəzi Xəstəxanasında həkim-stoma-
toloq vəzifəsində işləyib. İşlədiyi qısa 
müddət ərzində xeyli uğur qazanıb. Təkcə 
Ağcabədidən deyil, ətraf rayonlardan da 
ona müraciət edən pasiyentlərin sayı çox 
idi. Mənim Tariyellə tanışlığım təsadüfi, 
oxuduğum İqtisad Universitetində olub. 
Mən şəhərdə böyümüşəm. Tariyel rayon-
da yaşadığı üçün valideynlərim Tariyellə 
ailə qurmağımı istəmirdilər. Onunla əsas-
landırırdılar ki, rayon mühitinə uyğunlaşa 
bilmərəm, mənim üçün çətin olar. Amma 
onun böyük ürək sahibi olduğunu bildiyim 
üçün valideynlərimi razı sala bildim. Evə, 
ailəsinə çox bağlı idi. Böyük arzuları var-
dı. Qızımız Ləmanı çox istəyirdi. Adını da 
özü qoymuşdu. Onu gələcəkdə stomato-
loq görmək istəyirdi. 

2020-ci ilin fevralında İstanbula getdik. 
Orada 8 gün gözəl istirahət etdik. Bəlkə 
də 32 ildə ən gözəl anlarım həmin günlər 
oldu. Xatirələrimiz qaldı. 

... Sentyabrın 27-si müharibə başlamış-
dı. Tariyellə işə gedirdik. Yolda ona zəng 
gəldi ki, xəstəxanaya yaralılar gətirilib, 
gəl, kömək et. Tariyel 2 gün xəstəxanada 
oldu. 29-u isə cəbhəyə apardılar. Döyüş-
lərdə heç nədən qorxmadan, çəkinmə-
dən özünü qaynar nöqtələrə atıb, çoxsaylı 
yaralıların həyatını xilas edib. 

...Şəhid olacağı yuxuda mənə agah 
oldu. Gördüm ki, gecədir, qaranlıqdır, 
göydən alov tökülür. Amma asta-asta su 
axırdı. Şırıltısını eşidirdim. Ayıldım, yuxu-
nun təsirindən qəribə oldum. Həmin gün 
onunla axırıncı dəfə danışdıq. Söhbət 
əsnasında dedi ki, Ayna, hər şey yax-
şı olacaq, qayıdacağam. Mən səni çox 
sevirəm. Səni indiyədək incitmişəmsə, 
məni bağışla. Düşünürdüm ki, bu nə yuxu 
idi gördüm? Su niyə elə şırıltı ilə axırdı? 
Sonra biləndə ki Tariyel həmin gün şəhid 
olub, dərk etdim ki, həmin səs ölümün 
səsi imiş...

“Evə gələndə məni 
qucaqlayar, üzümdən öpərdi”
5 yaşlı Ləman da atası barədə 

ürək sözlərini deyir: 

- Atam məni çox istəyirdi. Hər dəfə evə 
gələndə qolunu açıb boynumu qucaqla-
yar, üzümdən öpərdi. Həmişə mənə nəsə 
alardı. Özü kimi diş həkimi olmağımı istə-
yirdi. Böyüyəndə çalışacağam ki, arzusu-
nu həyata keçirim. Atam üçün çox darıxı-
ram. Onu çox istəyirəm. İstəyirəm mənim 
üçün yenə konfet, şirniyyat, oyuncaq alıb 
gətirsin. Bir yerdə televizora baxaq. 

Qardaşı Elnur Salmanov: 
- Tariyel bizim sonbeşik olub. Hamı-

mızdan kiçik olduğu üçün ərköyün böyü-
yüb, onun xətrini çox istəmişik. Anamızı 
itirəndə Tariyel balaca idi. Hamımızdan 
çox onun üçün çətin oldu, gözümüzün 
qabağında anasız böyüdü. Sonra sevdiyi 
universitetdə oxudu. Onunla tək qardaş 

deyil, həm də sirr yoldaşı idik. Futbol 
həvəskarı idi. İşlədiyi xəstəxanada futbol 
komandası yaratmışdı. 

... O, ailəsini, qızı Ləmanı çox sevirdi. 
Amma Vətənini ailəsindən, qızından, 
doğmalarından üstün tutdu. Heç nədən 
çəkinmədən yaralılara qaynar npqtələr-
də ilkin tibbi yardım göstərdi, həyatlarını 
xilas etdi. 

Şəhid olan günədək onunla telefon 
əlaqəm olub. Əsgərlərimizin əhval-ruhiy-
yəsinin yüksək olduğunu deyirdi...

... Hər dəfə Ləmanı görəndə özümə 
gələ bilmirəm. İllah da, atasını xatırlayıb 
onun haqqında bir söz danışanda. Tariyel 
həmişə xəyallarımda, düşüncələrimdədir, 
yoxluğunda onun haqqında söz demək 
olduqca çətindir...

“Həyatda ən çox qızını 
istəyirdi”

Qardaşı Tural Salmanov: 
- Qardaş kimi Tariyelin haqqında danış-

maq mənim üçün çox çətindir. Yaşda ki-
çik olsa da, şəhid olandan sonra dərk et-
mişəm ki, məndən böyük imiş. İnsanın nə 
qədər xətir-hörməti olarmış... Dəqiqliyi və 
dürüstlüyü ilə seçilərdi. Tariyel könüllü ya-
zılmışdı, Vətənə xidməti özü seçdi. 

Döyüşlər vaxtı hərbçi yoldaşları qaynar 

nöqtəyə girməməsini nə qədər desələr 
də, qulaq asmayıb. Yaralılara tibbi yar-
dım göstərib və təxliyyəsi ilə məşğul olub. 
Peşəsini vicdanla yerinə yetirən zaman 
şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Həyatda ən 
çox istədiyi qızı idi. Amma Vətən naminə 
qızını atasız qoydu... 

“Hərbi komissarlıqdan 
çağırış gələndə sevinirdi”

Azad Hüseynov (Ağcabədi 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 
Cərrahiyyə şöbəsinin müdiri): 
- Tarixi yaxşı bilirdi. Azərbaycanın 

başına gələn bəlaları gözəl təhlil edirdi. 

Həmişə deyirdi ki, müharibə olsa, ilk ge-
dənlərdən biri də mən olacağam. 

... Müharibə başlayanda Ağcabədi 
xəstəxanasından hospital kimi istifadə 
olunmağa başladı. Cərrahiyyə şöbəsinə 
yaralılara onunla birgə tibbi yardım göstə-
rir, müalicə edirdik. Könüllü yazılmışdı. 
Hərbi komissarlıqdan onu çağıranda se-
vindi, gəldi mənimlə görüşdü və cəbhəyə 
getdi. 

Ruslan Məmmədli (iş yoldaşı, 
stomatoloq): 

- Tariyel çox savadlı, gülərüz, mehriban, 
xeyirxah insan idi. Onun haqqında nə qə-
dər yaxşı söz desəm, yenə də azdır. İşi-
ni sevən idi, xəstələrlə çox mülayim dav-
ranırdı. Həm də olduqca vətənpərvər idi. 

Heç zaman torpaqlarımızın işğalı ilə barış-
mırdı. Tovuz hadisələri zamanı general Po-
lad Həşimov şəhid olanda ona çox pis tə-
sir etmişdi. Tariyel həkim rayonda Hərbi 

Həkim Komissiyasının üzvü idi. İstəsəydi, 
müharibəyə getməzdi. Amma o, cəbhəyə 
yollandı və Vətəninə şərəflə xidmət etdi. 

Yaralıların xilaskarı
İsmayıl Quliyev (uşaqlıq dostu): 
- Tariyellə orta məktəbdə bir oxumuş, 

1-ci sinifdən bir partada əyləşmiş, 27 ilin 
dostu olmuşuq. Çox vətənpərvər oğlan idi. 
Ona görə də Vətən müharibəsində ön cə-
bhəyə getmək üçün hər şeyə əl atdı. 

...Qardaşı Tural onu Füzulidə hospital-
da axtarırmış. Orada müalicə alan 40-a 
yaxın yaralıdan Tariyel Salmanovu tanı-
yıb-tanımadıqlarını soruşur. Heç kimdən 
səs çıxmır. Deyəndə ki qardaşım həkim 
idi, hündürboy, bir suyu mənə oxşayırdı, 
hamısı bir nəfər kimi tanıdıqlarını və elə 
onun onları döyüş zonasından təxliyyə et-
diyini deyirlər. Tariyel elə cəngavər insan 
olub. Mən Tariyeli itirməklə 27 illik həyatımı 
itirdim...

Vətən qarşısında xidmətlərinə görə 
T.Salma nov sağlığında “Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin 95 illiyi” və “Azərbaycan Or-
dusunun 100 illiyi” yubiley medalları, çox-
saylı fəxri fərmanlarla, ölümündən sonra 
isə “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”, Füzuli 
və Cəbrayılın azad olunmasına görə me-
dalları ilə təltif olunub. 

Vətənimiz uğrunda şəhid olanların xa-
tirəsini xalqımız əbədi yaşadacaq! 

Qabil ZİMİSTANOĞLU

Leytenant Tariyel Salmanov isə Vətəni daha çox sevirdi

Ağcabədi rayonunun Kəhriz-
li kənd qəbiristanlığı artıq bir 
ziyarətgaha çevrilib. 44 günlük 
Vətən müharibəsində qəhrəman-
casına həlak olan tibb xidməti 
leytenantı Tariyel Salmanovun 
məzarı tez-tez onu tanıyan və 
tanımayanlar tərəfindən ziyarət 
olunur. Bir ixtiyar kişini isə hər 
gün burda görmək olar. İsti-soyu-
ğa, yağış-qara baxmadan. Şəhi-
dimizin 73 yaşlı atası Allahverdi 
müəllim əvvəllər qəbiristanlığa 
erkən itirdiyi ömür-gün yoldaşını 
ziyarətə gəlirdisə, indi anasının 
yanında dəfn olunmuş şəhid ba-
lası Tariyelə də baş çəkir... Bir gün 
ziyarətə gəlməyəndə özünü nara-
hat hiss edir, toxtaqlıq tapmır... 

Uzun müddət kəndin məktəb 
direktoru, icra nümayəndəsi işlə-
miş, bu dünyanın çox üzünü gör-
müş Allahverdi müəllimlə söhbəti-
mizdə səsindəki kədəri açıq-aydın 
sezirik.

Hamının sevimlisi olan həkimHamının sevimlisi olan həkim
Şəhid məzunlarımızŞəhid məzunlarımız
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Stomatologiya elminin bu vacib 
sahəsində istifadə olunan diaqnos-
tika və müalicə üsulları daha da 
təkmilləşdirilib, diş-çənə anomali-
yalarının etiologiya və patogene-
zinin öyrənilməsində, ortodontik 
və kompleks müalicəyə ehtiyacı 
olan xəstəlik qruplarının ayırd 
edilməsində böyük nailiyyətlər əldə 
edilib. Yeni materialların və müasir 
müalicə texnologiyalarının klinikada 
tətbiqi ortodontik müalicədə daha 
effektli və davamlı nəticələrin əldə 
edilməsinə zəmin yaradır. 

Çeynəmə-nitq aparatı hər bir 
insanın orqanizminin individual inki-
şafı ilə bilavasitə əlaqədardır. Diş-
çənə anomaliyalarının müalicəsində 
etioloji faktoru müəyyənləşdirmək 
və onu aradan qaldırmaq çox vacib 
şərtdir. Diş-çənə sistemi anomali-
yalarının etiologiya və patogenezini 
dəqiq, sistemli şəkildə öyrənmək 
üçün bütün inkişaf dövrünü iki yerə 
ayırmaq məqsədəuyğundur: ümumi 
(endogen) və yerli (ekzogen). Diş-
çənə anomaliyalarının ümumi və 
yerli səbəblərdən yarandığını düz-

gün təyin etmək həmişə mümkün 
olmur.

Ümumi faktorlardan genetik, 
xarici muhit faktorlarını, xəstəliklə-
ri, qidalanmanı, zərərli vərdişləri, 
tənəffüs pozğunluqlarını və s. 
göstərmək olar. Yerli faktorlara 

misal olaraq, normadan artıq və ya 
az dişləri, diş həcmi və formasını, 
yüyənləri, süd dişlərinin vaxtından 
əvvəl çəkilməsini, süd dişlərinin gec 
düşməsini, daimi dişin çıxmasının 
ləngiməsini, kariyes və düzgün 
olmayan plombları və s. göstərmək 
mümkündür.

Göründüyü kimi, diş-çənə sistemi 
anomaliya və deformasiyaları po-
lietiolojidir. Bu faktorlardan əsasən 
anormal təzyiq, xəstəliklər, süd 
dişlərinin vaxtından əvvəl çəkilməsi 
üzərində dayanmaq istərdim. 

Anormal təzyiq. Bu faktor 
uşaqlarda lap körpəlikdən başla-
yır. Körpələrin süni qidalanması 

zamanı ağızdaxili və ağızxarici 
təzyiq tarazlığı pozulur. Ana südü 
ilə qidalanma uşağın xarici mühitlə 
əlaqəsini təmin edir. Körpənin dil və 
dodaqlarının hissiyatı ilə beyninə 
bəzi impulslar çatdırılır. Sevgi və 
inam hissləri əmmə aktı üzərində 
qurulur. Körpədə təbii əmmə aktı 
yetərli olmazsa, zərərli vərdişlər 
yarana bilər. Barmaqəmmə - əmmə 
ehtiyacı kifayət qədər ödənilməmiş 
uşaqlarda olur. Barmaqəmmə vərdi-
şi yaranma vaxtına və şiddətinə 
görə fərqli anomaliyalara səbəb 
olur. Baş barmaqəmmə zamanı 
barmaq sərt damağa və damağın 
selikli qişasına təzyiq edir ki, bunun 
nəticəsində damaq dərinliyi artır. 
Yuxarı diş qövsündə darlıq yara-
nır. Aşağı kəsici dişlərin çıxması 
ləngiyir, bəzi hallarda onlar alveola 
qaxılı qalırlar və açıq dişləm yara-
nır. Yuxarı kəsici dişlər önə, aşağı 
kəsici dişlər arxaya itələnir. Yuxarı 
dişlər arasında diastemalar, aşağı 
dişlərdə sıxlıq yaranır və onlar 
arasındakı sagital yarıq (overjet) 
böyüyür .   

Xəstəliklər. Bunlara hormonal 
pozğunluqlar və infeksion xəstəlik-
lər aid edilir. Çox hallarda bəzən 
həkimlərimiz ortodontik müalicələr 
zamanı hormonal pozğunluqları 
nəzərdən qaçırırlar. Bildiyimiz kimi,  
daxili sekresiya vəzilərinin fəaliyyəti 
ümumi orqanizmin, o cümlədən 

də üz-çənə sisteminin 
inkişaf və böyüməsinə təsir 
göstərir. Endokrin sistemin 
bəzi xəstəlikləri hipo və 
hiperfunksiyaları zamanı 
dayaq-hərəkət aparatının 
normal inkişafı pozulur, 
bu isə özünü skeletdə, o 
cümlədən də diş-çənə sis-
temində müxtəlif qüsurlarla 
büruzə verir.     

Məsələn, hipofiz vəzinin 
hormonunun artması akromeqaliya 
ilə nəticələnir ki, bu zaman əl, ayaq, 
barmaqlar, baş, burun, çənə və dil 
böyüyür. Nəticədə mezial dişləm 
yaranır. Hipofiz vəzinin hipofunksi-
yası hipofiz liliputluğu (cırtdanboy-
luluq) ilə nəticələnir. Bu zaman süd 
dişlərinin çıxması gecikir, dişlər diş 
qövslərində əyri yerləşirlər.

Qalxanabənzər ətrafı (paratiroid) 
vəziləri parathormon hazırlayırlar. 
Bu hormon kalsium mübadiləsinin 
tənziminə, əng və çənə sümüklə-
rinin inkişaf və böyüməsinə təsir 
göstərir. Parathormon sümükdən 
kalsium və fosforu ayıraraq, bu 
elementlərin qandakı miqdarını 
artırır, yəni qalxanabənzər vəzinin 
tiroksitonin hormonunun əksinə 
təsir göstərir. Həmin vəzilərin funk-
siyasının artması (hiperparatireoz) 
mezial dişləm, açıq dişləm, dişlərdə 
mina hipoplaziyası və sərt toxuma-
ların kariyesə qarşı rezistentliyinin 

zəifləməsi ilə müşayiət olunur. 
Parathormonun heç olmaması za-
manı qanda kalsiumun miqdarının 
azalması qıcolmalara səbəb olur və 
ölümlə nəticələnir. 

Süd dişlərinin həm çeynəmə, həm 
də daimi dişlərin yerini qoruyub 
saxlama funksiyaları var. Əgər süd 
dişi vaxtından əvvəl çəkilirsə, onun 
yerinə gələcək olan daimi dişin yeri 
arxadakı dişlərin önə yerdəyişməsi 
hesabına itirilir (yer darlığı yaranır). 
Nəticədə həmin daimi diş ya əyri 
çıxır və ya retensiya vəziyyətində 
qalır. Butün bunlara səbəb, təəssüf-
lər olsun ki, ən çox hallarda validey-
nlərin “onsuz da süd dişi düşəcək” 
düşüncəsi ilə vaxtında stomatoloqa 
müraciət etməməsi və bəzi hallarda 
həkimlərin süd dişlərinin müalicə-
sinə etinasız yanaşmalarıdır. 

Elnur İMANOV, 
ATU-nun Uşaq stomatologiyası ATU-nun Uşaq stomatologiyası 
kafedrasının dosenti, tibb üzrə kafedrasının dosenti, tibb üzrə 

fəlsəfə doktorufəlsəfə doktoru

Ortodontiya kliniki təbabətin bir 
sahəsi olub, əsas məqsədi dişlərin, 
çənələrin, üz skeletinin inkişaf və 
böyüməsi, diş-çənə anomaliyaları-
nın etiologiyası, patogenezi, diaq-
nostikası, profilaktika və müalicə 
üsullarını öyrənməklə yanaşı, müa-
sir ortodontik aparatlar və avadan-
lıqlardan istifadə etmək və yeni 
müalicə üsulları işləyib hazırlamaq-
dan ibarətdir. 

Uşaqlarda diş problemləri: valideyn səhvləri, həkim etinasızlığı

Bu günlərdə Azərbay-
can Tibb Universitetinin 
Tədris Cərrahiyyə Klini-
kasında mürəkkəb cərra-
hiyyə əməliyyatı həyata 
keçirilib.

Be lə ki, I Cər ra hi xəs tə-
lik lər ka fed ra sı nın mü di ri, 
AMEA-nın müx bir üz vü, 
tibb elm lə ri dok to ru, pro-
fes sor Nu ru Bay ra mov və 
kli ni ka nın Transp lan to lo-
gi ya şö bə si nin mü di ri, tibb 
üz rə fəl sə fə dok to ru Anar 
Na ma zov xəs tə üzə rin də 
böy rək kö çü rül mə si əmə-
liy ya tı nı ic ra edib lər.

A.Na ma zo vun bil dir di yi-
nə gö rə, əv vəl lər üzə rin-
də açıq ürək əmə liy ya tı 
ke çi ril miş və dializ xəs tə si 
olan pa si yent risk qru pu-
na da xil olan xəs tə lər dən 
he sab olu nur du: “Am ma 
kar dioloq lar və kar di o-

cər rah la rın kon sul ta si-
ya sın dan son ra xəs tə nin 
əmə liy ya ta gö tü rül mə si nə 
qə rar ve ril di. Əmə liy yat 
tə rə fi miz dən uğur la ic ra 
olu na raq ona böy rək kö-
çü rül dü. Əmə liy yat dan 
ön cə 10-un üzə rin də olan 
kreatin gös tə ri ci si ha zır da 
1,6-dək enib. Xəs tə nəz-
rə ti miz al tın da dır, özü nü 
yax şı hiss edir”.

Qeyd edək ki, hə kim 
bri qa da sı nın tər ki bi nə 
Cər ra hiy yə Kli ni ka sı nın 
Kar dio-cər ra hiy yə şö bə si-
nin mü di ri Mi rə li Mə ci dov, 
Uro lo gi ya şö bə si nin mü di-
ri Fik rət Əh mə dov, elə cə 
də Nu ra nə Sü ley ma no va, 
El vin İsa za də, Or xan Qu-
li yev, Mə həm məd Ab ba-
sov, Bü lent Çe tin, Tü ra və 
Ələs gə ro va da xil olub.

Ürək xəstəsinə böyrək 
köçürülməsi uğurla 
başa çatıb

Hər iki vasitənin müsbət və mənfi 
tərəflərinə aydınlıq gətirmək üçün 
Azərbaycan Tibb Universitetinin Of-
talmologiya kafedrasının müdiri, pro-
fessor Paşa Musayev Qəlbinura mü-
raciət etdik. Tanınmış oftalmoloqun 
bildirdiyinə görə, eynəkdən istifadə 
etmək barədə qərarı mütəxəssisin 
apardığı hərtərəfli müayinədən sonra 
gəlinən nəticə ilə müəyyənləşdirmək 
olar: “Nozoloji xəstəliklər hər kəsdə 
özünü fərqli şəkildə göstərir. Adicə 
əkiz doğulanlar görünüş baxımından 
bir-birlərinə nə qədər oxşasalar da, 
fərqli yaranıblar. Eyni orqanizmdə bir 
göz o biri gözdən fərqlidir. Son illər 
məlum olub ki, bir göz atadan, digər 

göz anadan gəlir. O nəsildə 
hansısa mənfi və ya müsbət 
xüsusiyyətlər olarsa, onlar 
övladlarda da özünü göstərir. 
Ümumiyyətlə elm sübut edib 
ki, cüt orqanların özündə belə 
bir asimmetriya var. Bunu hələ 
dünya şöhrətli Leonardo Da 
Vinçi 500 il qabaq “Cokonda” 
əsərində təsvir edib”.

Professor Paşa Qəlbinur 
gözdə əməliyyat aparılması-
nın buynuz qişanın qalınlıq öl-
çüsündən asılı olduğunu qeyd 
edib: “Ölçü normadan artıq 
və ya az deyilsə, yəni ikisinin 

sər həddindədirsə, 
onda həmin şəxsə 
məsləhət görülür ki, 
eynək də taxa, lazer 
əməliyyatı da oluna 
bilər. Elə şəxs var ki, 
burnunda qüsur olur 
və ya üzündə han-
sısa bir asimmetriya 
var. O zaman həmin 
şəxsə eynək tövsiyə 
olunur ki, həm də qü-
suru örtsün. Başqa 
bir misal: tutaq ki, adamın bir gözü 
var, o biri gözü sıradan çıxıb. Müa-
yinə zamanı bəlli olur ki, eynəkdən 
də istifadə edə, əməliyyat da oluna 

bilər. Belə insanlara həmişə eynək 
taxmağı məsləhət görmüşəm. Özü 
eynək taxmağa razı olmayanda, 
onun istəyinə uyğun əməliyyat et-
mişəm”. 

“Şəkərli diabet və ya hansısa yan 
xəstəliyin olması əməliyyat keçiril-
məməsinə səbəb ola bilərmi” – su-
alımızı professor belə cavablandırdı: 
“Əgər kimsə görməni itiribsə, təbii 
ki, onun şəkəri olmasa, həkimin işi 
nisbətən asanlaşır. Amma diabetli 
xəstədirsə və ya hansısa yan xəstə-
liyi varsa, dünya işığından məhrum 
olası deyil ki? Elm və texnikanın son 
nailiyyətləri tətbiq olunmaqla mütləq 
əməliyyat edilməlidir. Bizim klinika-
mızda kök hüceyrələrinin köçürül-
məsi, nanotexnologiyaların imkanları 
uğurla həyata keçirilir. Bunun vasitə-
silə çoxsaylı xəstələrin görmə qabi-
liyyəti bərpa olunur. Amma təəssüf 
ki, elə göz xəstəlikləri var ki, dünya-
da çarəsi yoxdur. Buna misal olaraq, 
görmə sinirinin mütləq atrofiyasını 
və s. göstərmək olar. Biləndə ki belə 
xəstələrə kömək edə bilməyəcəksən, 
əlbəttə, daxilən narahatlıq keçirməli 

olursan. Amma sevindirici haldır ki, 
son 20-30 ildə göz xəstəliklərinin 
müayinə və müalicəsində böyük irə-
liləyişlər əldə edilib”. 

Professor Paşa Qəlbinur deyir ki, yalnız mütəxəssisin apardığı hərtərəfli 
müayinə bu suala cavab verə bilər

u Son illər həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş müasir 
texnologiyalar, elektron qurğular öz fəsadlarını da ortaya çıxarıb. 
Bunlardan biri də əhali arasında getdikcə daha çox rast gəlinən 
göz xəstəlikləridir. Görmənin zəifləməsi şikayəti ilə mütəxəssislərə 
müraciət etdikdə, bəziləri əməliyyat olunmağı, bəziləri isə eynək 
taxmağı məsləhət görür. Adətən eynəkdən istifadə insanlarda 
kompleks yaratdığından, görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
əməliyyata üstünlük verilir. Amma əməliyyat ən rahat və davamlı 
yoldursa, eynəkdən istifadə edənlər niyə azalmır? 

Eynək, yoxsa Eynək, yoxsa əməliyyat?əməliyyat?
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“Təbib” qəzeti redaksiyasının 
kollektivi redaksiyanın əməkdaşı 
Mirağa Cavadova anası

Tərminə xanımın
vəfatından kədərləndiyini 

bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 
verir.

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı 
və əmək sağlamlığı kafedrasının 

əməkdaşları Pakizə Məmmədo-
vaya əzizi 

Amin Qəfərlinin 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

genişmiqyaslı təxribatlarının qar-
şısını alan zaman şəhid olmasın-
dan kədərləndiklərini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı 
və əmək sağlamlığı kafedrasının 
əməkdaşları Qidalanma və tibbi 
ekologiya kafedrasının məsləhətçi 
professoru 

Maqsud Qasımovun 
vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və mərhumun ailəsinə 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Həsrətov Kənan Fəxrəddin oğlu (qrup 119A2b); Ərməğani Nəsrin Məhəmməd qızı (qrup 219A10b); Hussein 
Abbas (qrup 117 İ4); Fətullayeva Fidan Üzeyir qızı (qrup 519A3b); Hayder Salih İhsan oğlu (qrup 519İ1a); Orhan 
Ülgen Yaşar oğlu (qrup 221A13b); Eyyup Selçuk Yazıcı (qrup 221A13b); Hüseynli Arzu Vəli qızı (qrup 218R2b); 
Məmmədova Firuzə Mövsüm qızı (qrup 117A19); Musayeva Liana Namiq qızı (qrup 521R1a); Yousif Al-Majdawee 
İsam oğlu (qrup 317A1); Hazal Doğan Mehmet qızı (qrup 118A5a); Amin Daneshvar Sina oğlu (qrup 421A5a); 
Əlizadə Rəşadət Oktay oğlu (qrup 118A10a); Xaqan Məmmədli Rasim oğlu (qrup119A10b); Rozerin Şimşek Ekrem 
qızı (qrup 521A4b); Abdinov İlham Şahbaz oğlu (qrup 220A4a); Mansurova Şövkət Mansur qızı (qrup 420R1b); 
Qasımlı Şamil İlham oğlu (qrup 520R1a); Nermin Güven Ufuk qızı (qrup 221A1a); Orucova Nərmin Aleq qızı 
(qrup 520R1a); Samer Al-Maliki  (qrup 418İ2a); Muhammed Hakan Bilgili (qrup 120A12b); Fallahaghaei Aysan 
Hassan qızı (qrup 418İ2a); Rabia Beyazit Mehmet Hanifi qızı (qrup 221A11a); Allahverənli Rüstəm Novruz oğlu 
(qrup 317A1); Nəcəfova Aişə Fərman qızı (qrup 320A2c); Nəbiyeva Aytac Ramiz qızının (qrup121A4a) tələbə bileti, 
Atayeva Vəzifə Ayaz qızı (qrup 317A25); Hüseynzadə Lalə Vüqar qızının  (qrup 317A25) müvəffəqiyyət kitabçası 
itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 Allah rəh mət elə sin!

Etibarsız say ılır

Səhiyyə Nazirliyi, İctimai Səhiyyə və 
İslahatlar Mərkəzi (İSİM) və Azərbay-
can Tibb Universitetinin (ATU) təşki-
latçılığı ilə sentyabrın 29-da Ümum-
dünya Ürək Gününə həsr olunmuş 
humanitar aksiya keçirilib. 

Qış parkında keçirilən aksiyada ATU-nun 
Tədris Terapevtik Klinikasının həkim briqa-
dası da iştirak edib. Arzu edən vətəndaşlar 
klinikanın təcili tibbi yardım maşın-
larında pulsuz ilkin müayinə (boy, 
çəki, təzyiq və nəbzin ölçülməsi, 
EXO) olunublar. 

Klinikanın Təcili tibbi yardım şöbə-
sinin müdiri Cavanşir Məhərrəmov, 
şöbənin əməkdaşı Zərifə Məmmə-
dova tərəfindən müayinələr apa-
rılıb, iştirakçılara tövsiyələr verilib. 
Aksiyada, həmçinin “Sağlam qida” 
guşəsi təqdim olunub. ATU-nun Qi-
dalanma gigiyenası kafedrasının do-
senti Zöhrə İsmayılova aksiya iştirak-
çılarına ürək-damar xəstəliklərinin 
profilaktikasında sağlam qidalan-
manın əhəmiyyəti, siqaret və digər 

zərərli vərdişlərin orqanizmə 
mənfi təsiri barədə məlumat 
verib. Tədbirdə sağlam həyat 
tərzinə dair maarifləndirici 
materiallar paylanılıb.

St at is t ik  məlumatlara 
əsasən, hər il dünyada 17 mil-
yondan çox insan ürək-damar 
xəstəliklərinə görə dünyasını 
dəyişir. Bu xəstəliklər dünya-
da ölümün və əlilliyin əsas sə-
bəblərindən biridir. Ürək-da-
mar xəstəlikləri üçün əsas risk 
amillərinə yüksək qan təzyiqi, 
qanda xolesterin və şəkərin 

miqdarının artması, tütünçəkmə, fiziki pas-
sivlik, spirtli içkilərdən sui-istifadə, psixoloji 
stress, artıq çəki, piylənmə və qeyri-sağlam 
qidalanma aiddir. 

Qeyd edək ki, “Marsol” MMC və Özsüt” res-
toranlar şəbəkəsi tərəfindən də dəstəklənən 
bu aksiyanın məqsədi ürək-damar xəstəliklə-
rindən qorunmaq üçün əhali arasında geniş 
təbliğat və maarifləndirmə işlərinin aparılması 
olub.

Kubada ölümün əsas səbəblərindən biri 
olan Alsheymer xəstəliyinin müalicəsi üçün 
Milli Molekulyar İmmunologiya Mərkəzi tərə-
findən hazırlanmış dərmanın sınaqlarına baş-
lanacaq.  

AZƏRTAC xəbər verir ki, Kuba Səhiyyə Na-
zirliyi yaxın aylarda adanın bütün əyalətlərində 
yüngül və orta dərəcəli Alsheymerdən əziyyət 
çəkən xəstələrdə NeuroEpo-nun klinik sınaqla-
rının başlayacağını açıqlayıb.

Bunun tətbiqi üçün dərman neyrodejenerativ 
xəstəliklərin müalicəsində yaxşı nəticələr göstə-
rib. Adanın 11 milyondan çox əhalisi arasında ha-
zırda 160.000 insan demensiyadan əziyyət çəkir.

2015-ci ildə dünyada demensiyadan təxminən 
46,8 milyon insan əziyyət çəkirdi, 2030-cu ilə 
qədər isə bu rəqəm 65 milyona qədər arta bilər.

Kubada miqrasiya, xüsusən də son 30 ilin ən 
ağır iqtisadi böhranından qaçan gənclər səbə-
bindən qocaların sayı sürətlə artır.

Alsheymer xəstəliyinə qarşı 
dərman sınaqdan keçirilir AZƏR TAC xə bər ve rir ki, Ümum dün-

ya Hey van Sağ lam lı ğı Təş ki la tı (OIE) 
hər il sent yab rın 28-ni dün ya da qu-
duz luq la mü ba ri zə gü nü elan edib və 
2030-cu ilə qə dər sa hib siz it lər va si-
tə si lə xəs tə li yə yo lux ma nın qar şı sı nın 
alın ma sı nı məq səd ki mi qar şı ya qo yub.

İn san lar da qu duz luq xəs tə li yi hid-
ro fo bi ya - su dan qorx maq, fo to fo bi ya 
– işı ğa həs sas lıq, psi xo nev ro lo ji po-
zul ma lar, ud qun ma ak tı nın po zul ma sı, 
yük sək hə ra rət və di gər kli ni ki əla mət-
lər lə özü nü bü ru zə ve rir. Qu duz luq ol-
duq ca təh lü kə li bir xəs tə lik dir və müali-
cə si ol ma dı ğı üçün, vax tın da vak sin 
vu rul maz sa, ölüm lə nə ti cə lə nir.

Çox za man an caq itin hü cu mu na 
mə ruz qa lan in san lar hə ki mə mü ra-
ciət edir. La kin bu, sa də cə it lər dən ke-
çən vi rus de yil. Mə sə lən, ca na var dan, 
tül kü dən, hət ta pi şik dən də yo lux maq 
müm kün dür. Pi şik cır maq la ma sı nə-
ti cə sin də də hə ki mə mü-
ra ciət olun ma sı töv si yə 
edi lir. Qu duz lu ğun il kin 
əla mət lə ri qri pə bən zə yir. 
Bir ne çə gün dən son ra 
simp tom lar ağı zın kö pük-
lən mə si, yu xu suz luq, aq-
res siv dav ra nış lar la mü şa-
hi də edi lir.

Hey van diş lə mə si nə, 
cır maq la ma sı na və ya 
zə də lən miş də ri nin ya-
lan ma sı na mə ruz qal dıq-
da, ilk ola raq ya ra nı və ya 
tam lı ğı po zul muş də ri ni 

sa bun, çox lu tə miz su ilə yu maq la-
zım dır. Tə ci li ola raq hə ki mə (yax şı olar 
in fek sionis tə) mü ra ciət edil mə li dir.

Xəs tə lik dən qo run maq üçün ev hey-
van la rı nı qu duz lu ğa qar şı pey vənd lə-
mə li, sa hib siz it və pi şik lər lə bir ba şa 
tə mas qu rul ma ma lı dır.

Sa hib siz hey van la rın sa yı nın art ma-
sı və on la ra zə ru ri qay ğı nın gös tə ril-
mə mə si, xü su si lə kü çə it və pi şik lə ri-
nin vax tın da ste ri li za si ya edil mə mə si, 
ha be lə pey vənd lən mə mə si bir çox 
eko lo ji, sa ni tar və sə hiy yə prob lem lə-
ri nin ya ran ma sı ilə nə ti cə lə nir. Elə bu 
sə bəb dən də hey van lar ste ri li za si ya, 
pey vənd lə mə, bay tar qay ğı sı, sa hib-
lən dir mə, sı ğı na caq və di gər hu ma nist 
rəf tar la da əha tə olun ma lı dır.

Bu sə bəb dən hey va nın hü cu mu na 
mə ruz qa lan şəxs müt ləq vax tın da hə-
ki mə mü ra ciət et mə li və qu duz lu ğa gö-
rə pey vənd olun ma lı dır.

u Quduzluq insanlarda, eləcə də heyvanlarda rast gəlinən xəstəlik 
növlərindən biridir. Virus xəstə heyvanların tüpürcəyi ilə ifraz olundu-
ğundan, bu problem daha çox quduz heyvanların dişləməsi nəticəsində 
yayılır. Quduzluq mərkəzi sinir sistemini zədələyir və beyində iltihaba 
səbəb olur. 

Vaxtında vaksin vurulmazsa, Vaxtında vaksin vurulmazsa, 
quduzluq ölümlə nəticələnirquduzluq ölümlə nəticələnir

Tədbirə klinikanın həkimlərilə 
yanaşı, digər klinikalardan olan 
mütəxəssislər də qatılıblar. Klini-
kanın Pulmonologiya və allerqo-
logiya şöbəsinin həkimi Günel 
Sadiqova “Post-COVID intersti-
sial ağciyər xəstəliyi: klinik, ra-

dioloji və biomarkerlərin anali-
zi”, dr. Günay Əliyeva “Bronxial 
astma: müalicədə yeniliklər”, 
dr. Emil Qasımov “Kəskin res-
pirator distress sindrom: bu 
konteks də yeniliklər”, professor 

Əlizamin Sadıqov “Qeyri-vərəm 
mikobakterial ağciyər xəstəli-
yi: diaqnostikada və müalicədə 
yeniliklər” mövzularında ma-
raqlı məruzələrlə çıxış ediblər.  
Məruzələrin ətrafında geniş fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Dünya Ağciyər Gününə həsr 
olunmuş konfrans 

Sentyabrın 26-da ATU-nun Təd-
ris Terapevtik Klinikasında Dünya 
Ağciyər Gününə həsr olunmuş el-
mi-praktik konfrans keçirilib. Konfran-
sı giriş nitqi ilə klinikanın direktoru, 
professor Surxay Musayev açıb. 

Ümumdünya Ürək Günü ilə əlaqədar aksiya keçirilib 

Bakı sakinləri pulsuz müayinə olunub 
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