
TƏBİB
www.amu.edu.az

ATU Avrasiya universitetlərinin 
beynəlxalq reytinqində qalib oldu
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Beynəlxalq sertifikat və mükafat ATU-nun rektoru, Beynəlxalq sertifikat və mükafat ATU-nun rektoru, 
professor Gəray Gəraybəyliyə təqdim olunubprofessor Gəray Gəraybəyliyə təqdim olunub

Rektor Gəray Gəraybəyli Tədris Rektor Gəray Gəraybəyli Tədris 
Cərrahiyyə Klinikasında müalicə alan Cərrahiyyə Klinikasında müalicə alan 

qazini ziyarət edibqazini ziyarət edib

Uşaqların sağlamlığı Azərbaycanda Uşaqların sağlamlığı Azərbaycanda 
dövlət siyasətinin prioritetlərindən dövlət siyasətinin prioritetlərindən 

biridirbiridir

Qazilərimiz ATU 
rəhbərliyinin diqqət 

mərkəzində

“Pediatriyanın aktual 
problemləri” ATU-da 
müzakirəyə çıxarılıb

Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasına yeni 

direktor təyin olunub

Böyük Elmi Şura və 
Fakültə Elmi şuralarına 

seçkilər keçirilib

Universitetimizin 
stendi Bakı 

Beynəlxalq Kitab 
Sərgisində
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Prorektor Orxan İsayev: Onlar çoxsaylı Prorektor Orxan İsayev: Onlar çoxsaylı 
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256 tələbəmiz Türkiyədə 
yay təcrübəsi keçib

Kəskin respirator virus Kəskin respirator virus 
infeksiyalarından necə infeksiyalarından necə 

qorunaq?qorunaq?

COVID-19 bitir, qrip 
mövsümü gəlir...
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Avrasiya universitetləri arasın-
da keçirilən “IAAR EUR-2022” 
reytinqinə yekun vurulub. Akkre-
ditasiya və Reytinq üzrə Müstəqil 
Agentliyin (IAAR) keçirdiyi ekspert 
qiymətləndirməsinin nəticələrinə 
əsasən, Azərbaycan Tibb Univer-
siteti qaliblərdən biri olub, tibb 
universitetləri arasında ilk üçlükdə 
yer alıb. 

BeynəlxalqAkkreditasiyavəReytinq
Agentliyiyüksəkakademiknailiyyət
lərivəIAARreytinqaraşdırmalarının
aparılmasınaqatılaraq,qətiyyətlidəs
təknümayişetdirdiyinəgörəATUnu
“İAARAvrasiyaTibbUniversiteti”
mükafatınalayiqgörüb.Beynəlxalq
reytinqinnəticələriniəksetdirənserti
fikatvəmükafatAlmatıdakeçirilənVI
MərkəziAsiyaBeynəlxalqForumun
daAzərbaycanTibbUniversitetinin
rektoru,professorGərayGəraybəyliyə
təqdimolunub.
Qeydedəkki,“IAAREUR”reytinq

araşdırmasızamanıuniversitetdətəhsi
linkeyfiyyəti,elmipotensial,beynəlxalq
aləmdətanınmavəakademiknüfuz
dəyərləndirilir.Alitəhsilmüəssisələri
ninfəaliyyətininkeyfiyyətininhərtərəfi
araşdırılmasınayönəlmiş“IAAREUR”
reytinqibeynəlxalqmetodolojistandart
larəsasındaaparılırvəuniversitetlərin
qlobaltəhsilvədünyatədqiqatməkanı
nainteqrasiyasınıtəşviqedir.

Beynəlxalqreytinqrəqəmsaltex
nologiyalarəsasındaWebometrics
elementləriiləformalaşırki,buda
qiymətləndirmədəsubyektivyanaşma
larınolmasınaimkanvermir.Araşdırma
zamanıtəhsilmüəssisəsininişində
şəfafıq,obyektivlik,məlumatmənbə
lərininəlçatanolmasınaxüsusidiqqət
yetirilir.Araşdırmanınmetodologiyası
IREG(AkademikReytinqvəMükəm
məllikRəsədxanası)beynəlxalqaudi
tininnəticələrinəəsasənbeynəlxalq
ekspertlərtərəfindəntəsdiqlənib.
Xatırladaqki,AzərbaycanTibbUni

versitetinintədrisproqramlarıbuilin
əvvəlindəAzərbaycansəhiyyəsinin
tarixindəilkdəfəolaraqbeynəlxalq
akkreditasiyadankeçib.Bu,ATUnun
beynəlxalqnüfuzununartmasının
göstəricisiolmaqlayanaşı,məzunların
diplomlarınınxariciölkələrtərəfindən
tanınmasıvəonlarınnüfuzlutibbmüəs
sisələrindəiştapmasıbaxımındanda
irəliyədoğruböyükbiraddımdır.

Rezidenturaüzrəimtahan
komissiyasınamüxtəlifixti
saslarıtəmsiledənmütəxəs
sislərdaxildir.Müsahibədən
sonrakomissiyanınyekun
rəyiiləbuilATUnunRezi
denturaşöbəsinə20xarici
vətəndaşqəbuledilib.Onlar
müxtəlifixtisaslar–ma
maginekologiya(5nəfər),
dermatovenerologiya(3nə

fər),oftalmologiya(3nəfər),
ortodontiya(2nəfər),üzçə
nəcərrahiyyəsi(2nəfər),
onkologiya,endokrinologiya,
şüadiaqnostikası,ortopedik
stomatologiya,fizioterapiya
vətibbibərpaixtisaslarıüzrə
rezidenturatəhsilialacaqlar.
Qeydedəkki,ATUnun

Beynəlxalqəlaqələrüzrə
prorektoru,dosentOrxan
İsayevinsədriolduğuqəbul
komissiyasınınüzvləriTər
biyəişləriüzrəprorektor,
dosentZülfüqarMusabəyov,
Rezidenturavəmagistratura
şöbəsininmüdiri,professor
MəlahətSultanova,Beynəl
xalqəlaqələrşöbəsininmüdi
ri,dosentMüşfiqOrucovvə
həminşöbəninmüdirmüavi
niNigarƏləkbərovadır.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 
Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 44 
günlük Vətən müharibəsi iştirakçı-
ları, qazilərimizin müalicəsi davam 
etdirilir. Universitetin rektoru, 
professor Gəray Gəraybəyli hazırda 
klinikada müalicə alan qazi Natiq Sa-
lahovu ziyarət edərək onun səhhəti, 
müalicəsinin gedişi ilə maraqlanıb.

Rektorbildirib
ki,şanlıZəfəri
bizlərəbəxşedən
müharibəiştirak
çılarınadiqqətvə
qayğıgöstərmək
vətəndaşolaraq
hərbirimizinən
ümdəişiolmalı
dırvəklinikanın
əməkdaşlarıbu

gənclərinsağlamlıqlarınaqovuşma
sıüçünəllərindəngələniəsirgəmirlər.
Vətənmüharibəsindəiştirakedənbütün
hərbçilərimizinonunüçündoğmavə
əzizolduğunuqeydedənrektor,qazi
mizətezlikləsağlamlığınaqovuşmasını
arzulayıb.
ATUnunTravmatologiyavəortope

diyakafedrasınınmüdiri,dosentCəfər
Nəsirlirektoramüalicəningedişiiləbağlı
ətraflıməlumatverib.Xatırladıbki,Natiq
Salahovtorpaqlarımızınişğaldanazad
edilməsiuğrundadöyüşlərdənbirində
ağıryaralanıbvəhərikiayağınıitirib.
Qazilərimizləbağlıhəyatakeçirilənge
nişmiqyaslıdəstəktədbirləriçərçivəsində
Natiqüçünxüsusiprotezsifarişverilibvə
hazırdaxəstəhəminprotezləbütünhə
rəkətləriicraedəbilir.Həkiməməliyyatın
uğurlakeçdiyini,qazımızınhərəkətlərin
dəheçbirproblemyaşamamasıüçün
onahərcüryardımgöstərildiyinibildirib.
Qeydedəkki,dövlətimizinxüsusi

qayğısıiləhəyatakeçiriləngenişmiqyas
lıdəstəktədbirləriçərçivəsindəbütün
qazilərimizinmüalicəsiaparılırvəreabili
tasiyaxidmətlərigöstərilir.

“IAAR EUR-2022” beynəlxalq sertifikat və mükafatı ATU-nun rektoru, professor Gəray Gəraybəyliyə təqdim olunub

Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin Tədris Cər-
rahiyyə Klinikasına yeni 
direktor təyinatı olub.  

Səhiyyənazirininəmri ilə
türkiyəlimütəxəssis,Adnan
MenderesUniversiteti Tibb
fakültəsinintəcili tibbiyardım
kafedrasınındosentiMücahit
Avcilklinikanındirektorutəyin
edilib.
Yenidirektorusəhiyyənazi

rininmüavinləriİlqarQasımov,
RasimİsmayılovvəATUnun
rektoru,professorGərayGə
raybəylikollektivətəqdimedib.
Xatırladaqki,bunadəkkli

nikanın direktoru professor
SurxayHadıyevidi.

Tədris Cərrahiyyə Klinikasına 
yeni direktor təyin olunub

Oktyabrın 3-dən 14-dək Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 
Malyariya qrupu ölkəmizdə səfər-
də olub. Qrupun əsas məqsədi 
Azərbaycana malyariyadan azad 
ölkə statusunun verilməsi üçün 
bu istiqamətdə araşdırma apar-
maq idi.
Qeydedəkki,ÜSTölkəmizdəilkin

sertifikatlaşdırmamissiyasınıbuil
mayın1620dəhəyatakeçirib.İyun
daisəAzərbaycanSəhiyyəNazirliyi

MillieliminasiyahesabatınıQlobal
MalyariyaProqramınatəqdimedib.
Busəbəbdənmüstəqilaraşdırma
qrupununrəhbəriKeithCartervəqrup
üzvüRezaMajdraden,Azərbaycan
üzrəQlobalMalyariyaProqramının
EliminasiyaşöbəsininmüdiriElxan
Qasımov,ictimaisəhiyyəüzrəmütə
xəssisiElturanİsmayılovAzərbaycan
TibbUniversitetindəolublar.
ATUnunElmiişlərüzrəprorektoru,

dosentRaufBəylərovqruprəhbərinə

universitetintarixivəfəaliyyətibarədə
genişməlumatverib.Universitetin
məzunlarınınAvropanınnüfuzlukli
nikalarındaçalışdığını,buyaxınlarda
proqramlarımızınbeynəlxalqakkredi
tasiyadankeçdiyinibildirənprorektor,
busəbəbdənATUdatəhsilalmaq
üçünmüraciətedənxaricivətəndaş
larınsayınınilbəilartdığınıqeydedib:
“Hazırda2500dənartıqəcnəbişəxs
TibbUniversitetindətəhsilalır.Dün
yanınnüfuzlualitəhsilmüəssisələri
iləəlaqələrimizvar.Buuniversitetlərlə
elmipraktik,müəllimtələbəmübadilə
siaparırıq.OcümlədənÜmumdünya
SəhiyyəTəşkilatıilədəmüqaviləmiz
mövcuddurvəbutəşkilatlaqarşılıqlı
əməkdaşlıqşəraitindəəlaqələrimizi
davametdiririk”.
Prorektor,həmçininmalyariya

xəstəliyiiləbağlıölkəmizdəkiəvvəlki
durumvəbuistiqamətdəaparılangər
ginmübarizədənsöhbətaçıb.Aparılan
mübarizəninefektivtəsirinəticəsində
malyariyaxəstəliyinin2013cüildən

etibarənkökününkəsildiyinibildirib,
son3ildəisəümumiyyətləqeydəalın
madığınıvurğulayıb.
Epidemiologiyavəbiostatistikaka

fedrasınınmüdiri,professorİbadulla
Ağayev,Tibbimikrobiologiyavəimmu
nologiyakafedrasınınmüdiri,profes
sorHəqiqətQədirova,İctimaisəhiyyə
fakültəsinindekanı,professorAnar
Ağayev,Beynəlxalqəlaqələrşöbəsinin
müdiri,dosentMüşfiqOrucov,Tibb
təhsilivəinnovasiyaşöbəsininmüdiri
AygünBabayevadaözçıxışlarında
ölkəmizdəmalyariyaxəstəliyinəqarşı
aparılanmübarizədən,Azərbaycan
hökumətininbumübarizəyəverdiyi
dəstəkdən,busahədəfədakarlıqgös
tərənalimlərimizinmisilsizxidmətlərin
dən,müvafiqtədrisprosesi,çoxsaylı
tədqiqatişlərindən,tələbələrinparazi
tologiyasahəsindəqazandığıpraktik
təcrübədənvəs.söhbətaçıblar.
QrupunrəhbəriKeithCarterisə

özçıxışındabildiribki,Azərbayca
nagəlişlərininməqsədimalyariyailə

bağlıvəziyyətihərtərəfiöyrənmək,bu
istiqamətdəgörülənişlərləyaxından
tanışolmaqdır:“Ümidvaramki,bumis
siyanınsonundamalyariyaxəstəliyinin
kökününkəsilməsiiləbağlıelimina
siyadaqeydolunanlartərəfimizdən
təsdiqinitapacaq,hesabatdaəks
olunanlarınşahidiolcağıq”.
QrupüzvüRezaMajdradendə

çıxışızamanıBMTnin“2030cu
ilədəkdayanıqlıinkişafsahəsində
Gündəlik”dəəksinitapanDayanıqlı
İnkişafMəqsədləriçərçivəsində35
ölkədəmalyariyanıneliminasiyası
nanailolmağınməqsədkimiqarşıya
qoyulduğunuqeydedib:“Beləazad
ölkələdənbirikimiAzərbaycandaöz
namizədliyiniirəlisürüb.Bizdəbunu
araşdırmaqmissiyasıiləAzərbaycana
təşrifgətirmişik.Gördüklərimiz,tanış
olduqlarımızeliminasiyanıntəsdiqinə
imkanverərsə,ozamansizinölkəyə
sertifikattəqdimedəcəyik”.
Sondaqrupüzvlərinimaraqlandı

ransuallarayerlimütəxəssislərətrafı
şəkildəcavabveriblər.Mütəxəssislə
rimizinbusahədəkeçdiyimübarizə
yoluqonaqlartərəfindənmaraqla
qarşılanıb.

ÜST-ün nümayəndələri ilə görüş keçirilib

Rektor Gəray Gəraybəyli Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında müalicə alan qazini ziyarət edib

Qazilərimiz ATU rəhbərliyinin diqqət mərkəzində

20 əcnəbi tələbə rezidenturaya 20 əcnəbi tələbə rezidenturaya 
qəbul edilibqəbul edilib

ATU Avrasiya universitetlərinin ATU Avrasiya universitetlərinin 
beynəlxalq reytinqində qalib oldubeynəlxalq reytinqində qalib oldu

Əcnəbi vətəndaşların re-
zidenturaya qəbul imtahan-
ları keçirilib. Ənənəvi olaraq 
iki mərhələdən ibarət imta-
hanın birinci hissəsində dil 
bilikləri yoxlanılıb. Növbəti 
mərhələdə isə namizədlər 
komissiya üzvləri ilə müsa-
hibədən keçiblər.

Azərbaycana malyariyadan azad ölkə statusunun verilməsi üçün araşdırmalar aparılıb
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AzərbaycanTibbUniversitetinin
rektoru,professorGərayGəray
bəyliQazaxıstanınAlmatışəhə
rindətəhsilinkeyfiyyətinintəmin
edilməsiüzrəVIMərkəziAsiya
BeynəlxalqForumundaiştirakedib.
“Qlobaltəhsilməkanındatransmilli
qarşılıqlıfəaliyyət”mövzusuna

həsrolunmuştədbirəHollandiya,
Hindistan,Türkiyə,Latviya,Moldo
vavədigərdövlətlərdənuniver
sitetrəhbərləri,təhsilekspertləri
qatılıblar.
ProfessorGərayGəraybəyli

forumda“Tibbtəhsilindətədrisin
keyfiyyətininartmasındarəqəmsal
texnologiyalarınrolu”mövzusunda
çıxışedib.O,ATUdasonillərapa
rılanislahatlar,tədrisproqramında
kıyeniliklər,pandemiyadönəmin
dəuğurlatətbiqedilənrəqəmsal
texnologiyalarbarədəiştirakçılara
ətrafıməlumatverib.
Forumda“Qlobalreallığıntəh

silininkişafınatəsiri”,“Universi
tetmemarlığı:Yenimodellərvə
imkanlar”,“Tələbəyönlüyanaşma:
idarəetməvəmədəniyyət”,“Rey
tinqakademikliderliyəgedənyol”
mövzularındapanelsessiyaları
baştutub.Beynəlxalqtəşkilatlar

vəagentliklərlə
əməkdaşlığın
genişləndiril
məsi,keyfiyyət
mədəniyyətinin
yüksəldilməsivə
akademikicti
maiyyətləəmək
bazarıarasında
konstruktivəla
qəninyaradılma
sıistiqamətində
müzakirələr
aparılıb.
Forumunsonundaisəbəzi

universitetlərəAkkreditasiyavə
ReytinqüzrəMüstəqilAgentliyin
(IAARIndependentAgencyFor
AccreditationandRatıng)sertifi
katlarıtəqdimolunub.Xatırladaq
ki,DünyaTibbTəhsiliFederasiyası
tərəfindən2017ciildənetibarən
rəsmişəkildətanınanIAARtəşki

latıindiyədək12ölkədən125ali
təhsilmüəssisəsiniakkreditasiya
dankeçiribki,busiyahıyaAzər
baycandanyeganəolaraqATU
daxildir.
Qeydedəkki,nümayəndəhe

yətimizintərkibindəümumiişlər
üzrəprorektorNizamiAdilovvə
rektorunmüşaviriİlqarMehrabov
datəmsilolunublar.

YeniAzərbaycanPartiyasınınATU
üzrəərazitəşkilatınınsədri,professor
S.ƏliyevgələnilYAPınyaradılma
sının30illiyinintamamolduğunu,bu
münasibətləuniversitetdəmüxtəlif
tədbirlərplanlaşdırıldığınıgörüş
iştirakçılarınınnəzərinəçatdırıb.
PrezidentİlhamƏliyevin2023cüilin
ölkəmizdə“HeydərƏliyevİli”elan
edilməsihaqqında29sentyabr2022ciiltarixli

SərəncamınınuluöndərinAzərbaycanxalqı
qarşısındatarixixidmətlərininvəsiyasiirsinin

dahadərindənaraşdırılmasıvətəbliği
istiqamətindəyeniimkanlaraçdığı
vurğulanıb.Qeydolunubki,ümum
millilideristərsovetdövründə,istərsə
dəmüstəqillikillərindəAzərbaycana
rəhbərlikedərkənözxalqına,onun
millimənəvidəyərlərinə,dövlətçilik
məfkurəsinədaimsadiqolub.Böyük
intellektə,genişdünyagörüşünə,
qeyriadirəhbərlikqabiliyyətinəmalik
HeydərƏliyevinimzaatdığıbütün
qərarlarAzərbaycanıngələcəksosi
aliqtisadi,mədənivəmənəvitərəqqi
sinintəminedilməsinə,dövlətimizin
dünyabirliyindəlayiqliyertutmasına
hesablanıb.
Qeydedəkki,görüşdəprorektorlar,

fakültədekanları,strukturbölmələrin
rəhbərləriiştirakedirdi.

Öncə konqres iştirakçılarını və fəxri 
qonaqları salamlayan prorektor uşaq-
ların hər bir dövlətin, bəşəriyyətin 
gələcəyi olduğunu vurğulayıb. Bildirib 
ki, Azərbaycanda dövlət siyasətinin ən 
böyük istiqamətlərindən biri uşaqla-
rın sağlamlığı və onun qorunmasıdır: 
“Ana və uşaqların sağlamlığı hər zaman 
diqqət mərkəzindədir. Bu istiqamət-
də çoxsaylı işlər görülmüş və addımlar 
atılmışdır. Azərbaycan Tibb Universite-
tinin yüksək ixtisaslı həkim-pediatrların 
hazırlanmasında böyük əməyi var və 
bu təcrübə daha geniş şəkildə davam 
etdirilməkdədir. Uşaqların sağlamlıq 
vəziyyətində baş verən dəyişikliklərin 
erkən aşkarlanması, onların gələcəkdə 
ağırlaşmasına qarşı profilaktik tədbirlə-
rin həyata keçirilməsi pediatrların, nea-
natoloqların, uşaq nevroloqlarının, uşaq 
cərrahları və digər mütəxəssislərin qar-
şısında duran mühüm vəzifələrdəndir”.

R.Bəylərov bu sahədə xidmətlərə 
yeni yanaşmanın tətbiq edilməsinin 

zəruriliyinə də toxunaraq bildirib ki, 
uşaqlara yardım göstərən, onların sağ-
lamlığının keşiyində duran həkimlərin 
bilik və bacarıqları daim təkmilləşdi-
rilməlidir: “Konqresin keçirilməsində 
əsas məqsəd uşaqlara göstərilən tibbi 
yardımın təşkilini daha da yaxşılaşdır-
maq və təkmilləşdirməkdən ibarətdir. 
Konqresdə klinik pediatriyanın aktual 
problemləri, uşaqlarda rast gəlinən 
xəstəliklər nəticəsində baş verən ölüm 
hallarının azaldılmasına dair istifadə 
olunan müasir müalicə üsulları və pro-
filaktik tədbirlərin müzakirəsi olacaq. 
Əminəm ki, bu möhtəşəm tədbir pe-
diatriya sahəsində tanınmış görkəmli 
alim və həkimləri bir araya gətirəcək 
və nəticədə yeni layihələrin daha da 
səmərəli həyata keçirilməsinə stimul 
verəcək”.

Çıxışının sonunda universitetin rek-
toru, professor Gəray Gəraybəylinin 
salamlarını və xoş arzularını tədbir işti-
rakçılarına çatdıran prorektor konqresin 
işinə uğurlar diləyib. 

Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 
məsələləri üzrə komitəsinin sədri, 
professor Hicran Hüseynova konqres-
də çıxış edərək dünyanın hər yerində 
uşaqlara qayğının xüsusi əhəmiyyət 
kəsb etdiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd 
edib ki, əsası ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və 
möhtərəm prezidentimiz İlham Əli-
yevin uğurla davam etdirdiyi dövlət 
uşaq siyasəti Azərbaycanda milli stra-
tegiyaya çevrilib. Ölkəmizdə uşaqlara 
həmişə məhəbbətlə yanaşıldığını, on-

ların sağlam və gümrah, eyni zamanda 
savadlı və vətənpərvər böyümələri 
üçün hər cür şərait yaradıldığını vur-
ğulayan komitə sədri, uşaq hüquqla-
rının müdafiəsi sahəsində real, güclü 
qanunvericilik bazasının formalaşdığını 
söyləyib. Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əli-
yevanın bu sahəyə göstərdiyi diqqət 
və qayğıdan da bəhs edən H.Hüseyno-
va, onun təşəbbüsü ilə bütün uşaqlar, 
xüsusilə də həssas qrupa aid uşaqların 
müdafiəsi ilə bağlı müxtəlif layihələrin 
həyata keçirildiyini vurğulayıb. O, çıxı-
şında Azərbaycanın, eləcə də dünyanın 
tanınmış pediatrı, mərhum akademik 
Adilə Namazovanın pediatriya sahəsin-
dəki böyük xidmətlərindən də məm-
nunluqla söhbət açıb.

Səhiyyə nazirinin müavini Nadir Zey-
nalov uşaqların sağlam və xoşbəxt 
olmasına hər zaman xüsusi diqqət ye-
tirildiyini söyləyib. Bildirib ki, uşaqların 
özləri və onların sağlamlıq problemləri 
necə müxtəlifdirsə, pediatriyanın is-
tiqamətləri də fərqlidir. Bütün pediatrik 
ixtisasların bir pediatriya çətirinin altın-
da qərarlaşdığını deyən nazir müavi-
ni, bugünkü konqresin pediatriyanın 
müxtəlif istiqamətlərini əhatə edən 
mövzulara həsr olunacağına diqqət çə-
kib: “Düşünürəm ki, 3 gün ərzində elmi 
sessiyalarda ən son elmi məlumatlar, ən 
yaxşı beynəlxalq təcrübələr müzakirə 
olunacaq. İnanıram ki, konqresin iştirak-
çıları öyrəndiklərini praktikada tətbiq 
edə biləcəklər. Qeyd etmək lazımdır 

ki, ölkə rəhbərliyinin bu məsələyə 
çox həssaslıqla və diqqətlə yanaşması 
sayəsində son illərdə uşaqların sağlam-
lığının qorunması istiqamətində mü-
hüm işlər görülür. Bu istiqamət milli 
səhiyyənin prioritet istiqamətlərindən 
birinə çevrilmişdir. Dövlət proqramları, 
uşaqların dispanserizasiyası, profilaktik 
peyvəndlənməsi, nadir xəstəliklərin 
müalicəsi üçün zəruri vəsaitlərin ayrıl-
ması, həmçinin ixtisaslı kadrların ha-
zırlanması və təkmilləşdirilməsi işinə 
böyük önəm verilir”. 

N.Zeynalov tədbir iştirakçılarına səhiy-
yə naziri Teymur Musayevin salamları-
nı da çatdırıb və konqresin təşkilində 
əməyi keçən hər kəsə təşəkkürünü 
bildirib. 

Beynəlxalq Pediatriya Assosiasiya-
sının prezidenti, professor dr. Ənvər 
Həsənoğlu, Beynəlxalq Pediatriya As-
sosiasiyasının seçilmiş prezidenti, Uşaq 
Sağlamlıq Fondunun sədri, professor 

Navin Teker və Avropa Pediatriya Asso-
siasiyasının prezidenti, professor Mas-
simo Pettoello Mantovani isə tədbirə 
onlayn qoşulublar. Onlar konqresin işini 
yüksək qiymətləndirərək, gələcəkdə 
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın 
daha da inkişaf edəcəyinə əminliklərini 
bildiriblər. 

Açılış mərasimindən sonra konqres 
öz işini elmi sessiyalarla davam etdirib. 

Konqresin təşkilatçılarından biri olan 
Azərbaycan Pediatrlar Assosiasiyasının 
prezidenti, Avropa və Beynəlxalq Pe-
diatrlar assosiasiyalarının üzvü Təranə 
Tağı-zadənin verdiyi məlumata görə, 
hibrid formada təşkil olunmuş tədbirdə 
90-a yaxın iştirakçı onlayn, 200-dən çox 
nümayəndə əyani olaraq iştirak edib. 
Qonaqların sırasında Rusiya Pediatrlar 
İttifaqı, ərəb ölkələrinin pediatr qurum-
larının rəhbər şəxsləri də olub.

Arif MƏMMƏDLİ

Təqaüdəlayiqgörülən23tələbə
AzərbaycanTibbUniversitetindətəhsil
alacaq.Bu23nəfərin7siIMüali
cəprofilaktika,15iIIMüalicəprofilak
tika,1iisəStomatologiyafakültəsinin
tələbəsiadınıqazanıb.Ənyüksək
–694.1balnəticəninsahibiSənanİb
rahimlidir.BuilkiPrezidenttəqaüdçülə
rimizioxucularımızadatəqdimedirik.
1.İbrahimliSənanƏdalətoğlu
2.FətizadəLəmanMehdiqızı
3.SadıxovaLəmanSəbuhiqızı
4.VəlikişiyevaNigarAdilqızı
5.MəmmədliAnarMübarizoğlu
6.AbdulhəlimovaFidanFuadqızı
7.MamedovaFədayəCabirqızı
8.DünyamalıyevaNurayElnurqızı
9.İskəndərliTükəzbanHüseynqızı
10.ƏkbərbəyovƏliəkbərFiruzoğlu
11.AğayevaLeylaAslanqızı
12.HumaylıXalidəNizamiqızı
13.MəmmədEsmanurElsevəroğlu
14.RəhimliNəzrinRahimqızı
15.CavadovAyxanRövşənoğlu
16.NamazlıAytənNazimqızı
17.NurəddinliTuralVüsaloğlu
18.NuriyevÖmərSənanoğlu
19.ƏhmədovİlkinHikmətoğlu
20.RəfibəyliFidanİbadqızı
21.HümmətovaMəsərHafisqızı
22.FərhadlıGözəlRəfayılqızı
23.HacılıRəfiqəNamiqqızı
TələbələrimiziPrezidenttəqaüdünə

layiqgörülmələrimünasibətiilətəbrik
edir,onlaratələbəlikhəyatındauğurlar
arzulayırıq!

ATU-nun 
Prezident 

təqaüdçüləri
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev yüksək nə-
ticələrlə ali məktəblərə daxil olmuş 
tələbələrə Prezident təqaüdünün 
verilməsi haqqında oktyabrın 3-də 
Sərəncam imzalayıb. Sərəncama 
əsasən, bu il Azərbaycan univer-
sitetlərinə ən yüksək balla qəbul 
olunmuş 102 nəfər Prezident təqaü-
dünə layiq görülüb. 

Uşaqların sağlamlığı Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritetlərindən biridirUşaqların sağlamlığı Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritetlərindən biridir
Azərbaycan Tibb Univer-

sitetində “Pediatriyanın 
aktual problemləri” möv-
zusunda XII Beynəlxalq 
Elmi-praktiki Konqres 
keçirilib. Dövlət himnimi-
zin səslənməsi ilə öz işinə 
başlayan konqresdə ATU-
nun Elmi işlər üzrə prorek-
toru, tibb elmləri doktoru, 
dosent Rauf Bəylərov açılış 
nitqi ilə çıxış edib. 

YAP-ın 30 illiyi münasibətilə tədbirlər keçiriləcəkYAP-ın 30 illiyi münasibətilə tədbirlər keçiriləcək
Tədris və müalicə işləri üzrə 

prorektor, professor Sabir Əliye-
vin sədrliyi ilə iclas keçirilib. İc-
lasda ölkəmizdəki ictimai-siyasi 
vəziyyət, universitetin daxili hə-
yatı, eləcə də yeni tədris ilindən 
həyata keçirilən yeniliklər haqda 
müzakirələr aparılıb.

“Pediatriyanın aktual problemləri” ATU-da müzakirəyə çıxarılıb

ATU-nun rektoru VI Mərkəzi Asiya Beynəlxalq ATU-nun rektoru VI Mərkəzi Asiya Beynəlxalq 

Forumunda iştirak edibForumunda iştirak edib
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Azərbaycan Tibb Universiteti-
nin yuxarı kurs tələbələri hər il 
olduğu kimi, bu il də Türkiyənin 
nüfuzlu universitetlərində yay 
təcrübəsi keçiblər. ATU-nun Müa-
licə-profilaktika, Stomatologiya, 
İctimai səhiyyə və Əczaçılıq 
fakültələrinin 256 tələbəsi Tür-
kiyənin 9 (Atatürk, Dokuz Eylül, 
Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul 
Universiteti-Cerrahpaşa, Lokman 
Hekim, Ondokuz Mayıs, Selçuk) 
universitetində olub, tibbi bilik və 
bacarıqlarını zənginləşdirib, xoş 
təəssüratlarla vətənə dönüblər. 
Bubarədəməlumatverən

ATUnunBeynəlxalqəlaqələrüzrə
prorektoru,dosentOrxanİsayev
təcrübəprosesininuniversitetrəh
bərliyiningöstərişiiləreallaşdığını
bildirdi:“Məlumolduğukimi,ATU
iləTürkiyənin30dançoxuniversi
tetiarasındaikitərəfiəməkdaşlıq

memorandumu
mövcuddur.İmza
lanmışmemoran
dumlarçərçivəsin
dətələbəmüəllim
mübadiləsi,birgə
elmitədqiqatişləri,
birgəelmitədbirlər
vədigərmüvafiq
işlərhəyatakeçirilir.
Tələbələrimizin
çoxsaylımüraciət
lərininəzərəalan

universitetimizinrəhbərliyionların
Türkiyədətəcrübəkeçmələriüçün
qərarqəbuletdi.Ondansonra
qardaşTürkiyəuniversitetlərinəmü
raciətləretdikvəonlardanmüsbət
cavabaldıq.Tələbələrikimərhələdə
(iyulavqustvəavqustsentyabr
ayları)vəhərbiribirayolmaqla
təcrübəkeçiblər.Onlarxəstəxana
lardaçoxsaylıxəstələrinmüayinəvə
müalicəsindəmüşahidəçiqismində
iştirakediblər”.
Prorektortəcrübəprosesinin

təşkiliişindəATUnunBeynəlxalq
əlaqələrşöbəsininmüdiri,dosent
MüşfiqOrucovunyaxındaniştirak
etdiyinidiqqətimizəçatdırdıvəonun
əməyiniyüksəkqiymətləndirdi.
YaytəcrübəsiniTürkiyədəkeçmiş

tələbələrimizindəfikirləriniöyrən
dik.
IIMüalicəprofilaktikafakültəsinin

tələbəsiƏbdülqadirƏləkbərzadə
təcrübəkeçdiyiuniversitetinrəh

bərliyindən,alimvəhəkimlərindən
razıqaldığınıbildirdi:“Öncəmənə
Türkiyəninənqədimvənüfuzluali
təhsilocaqlarındanhesabedilənİs
tanbulUniversitetiCerrahpaşaTibb
fakültəsindətəcrübəkeçməkimkanı
yaradanATUrəhbərliyinədərin
təşəkküredirəm.Buil15avqust13
sentyabraralığındaCerrahpaşa
TibbfakültəsininDaxilixəstəliklər
şöbəsininHematologiyabölməsində
təcrübəkeçdim.İstərpoliklinika,
istərservis,istərsədəsümükiliyi
köçürməşöbəsindəhematologiya
sahəsinəaidxeyliyeniməlumat
vətəcrübəəldəetdim.Busahədə
öyrəndiklərim,xüsusilədəbiopsi
yabacarığı,qanxəstəliklərindən
(anemiya,hemofiliya,leykemiya,he
moqlobulinopatiyalarvəs.)əziyyət
çəkənxəstələrindiaqnostikasıvə
müalicəsimənihematoloqolmaq
arzumabirqədərdəyaxınlaşdırdı.
Buyaymənimüçünçoxməhsuldar
keçdi,butəcrübəbirtibbtələbəsi
kimiinkişafımdamühümroloynadı”.
HəminfakültənintələbəsiDilbər

RahimƏliyevaEgeUniversitetinin
Ortopediyavətravmatologiyakafed
rasındatəcrübəkeçib.Odarazılıq
edir:“Azərbaycandanikitələbə
idik.Müəllimlərbizəistimünasibət
göstərdi,dərslərkeçdilər,əməliyyat
lardaiştirakımızaşəraityaratdılar.
Ambulatorvəstasionarşöbədə
müşahidəçikimiiştirakedirdik.

Həkimlərindavranışvəxoşmünasi
bətlərindənməmnunqaldıq.Orada
keçdiyimtəcrübədənbirdahaəmin
oldumki,mənyaxşıortopedtrav
matoloqolabilərəm.Bunumənə
oradakımütəxəssislərdədedi.Bu
səbəbdənbilikvəbacarıqlarımı
dahadaartırmaqniyyətindəyəm”.
Əczaçılıqfakültəsinintələbəsi

MəryəmAbdullayevaisəbirqrup
tələbəyoldaşıiləGaziUniversite

tindətəcrübə
keçib:“Labo
ratoriyalarvə
heyvanların
saxlanma
şəraiti,ava
danlıqlarla
yaxından
tanışolduq,
təcrübələr
apardıq.
Hesabedirəm
ki,təcrübəni

uğurlakeçdik,bizimtibbibiliklərimi
zinartırılmasıvəinkişafındabukurs
müstəsnaroloynadı.Sondabizə
sertifikatverildi.Universitetinrekto
ru,professorMusaYıldız,Əczaçılıq
fakültəsinindekanı,professorİlkay
Erdoğanbizimləgörüşdülər”.
Qeydedəkki,təcrübədəiştirak

etmiştələbələrimizözrazılıqlarını
bildirməkləyanaşı,bunundavamlı
olmasınıarzuedirlər.

İclasdagirişnitqisöyləyən
ATUnunTədrisvəmüalicəişləri
üzrəprorektoru,professorSabir
Əliyevtədrisprosesindənizamin
tizamariayətetməyinvacibliyinə
toxunub.Prorektorqeydedibki,
butədrisilindənetibarənElmvə
TəhsilNazirliyinintəlimatınaəsasən
universitetdəyeniqaydalartətbiq
olunacaq.Onunsözlərinəgörə,bu
ilqəbulolunanxaricitələbələrinsay
çoxluğununəzərəalaraq,ingilisdilli
bölmələrəvəingiliscədərsdeyən
müəllimlərətələbatdaartıb.Bu
nöqteyinəzərdənhərkafedradabir
neçəmüəlliminingilisdilihazırlığına
xüsusifikirverilməlidir.
Sözünədavamedənprorektor

yenitədrisilindətədrismetodik,
elmitədqiqatişlərivəeləcədə
universitetinmadditexnikibazası
nınmöhkəmləndirilməsihaqqında
datoplantıiştirakçılarınageniş
məlumatverib.Obildiribki,kafedra
müdirlərivəeləcədəuniversitetin

hərbirəməkdaşımüasirdövrün
tələblərinəuyğunlaşmalıvəüzərinə
düşənvəzifənilazımıncayerinə
yetirməlidir.
Toplantıdaçıxışedənuniversi

tetinelmikatibi,professorNazim
Pənahaovyeniqaydalarbarədə

məlumatveribvəbildiribki,artıq
ATUnunBöyükElmiŞurasınavə
FakültəElmiŞurasınaüzvlüküçün
beşillikmüddətsonaçatıbvəbu
tədrisilindəyenitərkibmüəyyən
ləşməlidir.Bunagörədəfakültələrin
ümumiyığıncaqlarındahərikişura
nınüzvlüyünəseçkilərbaşlayıb.
Bundansonrahərikişuraya

gizlisəsverməkeçirilib.Toplantı
iştirakçılarıtərəfindənyaradılanhe
sablamakomissiyasısəsvermənin
nəticələrinielanedib.Məlumolub
ki,18kafedranıözündəbirləşdirən
IMüalicəprofilaktikafakültəsin
dən12nəfərATUnunBöyükElmi
Şurasının,41nəfərisəFakültəElmi
Şurasınıntərkibinəseçilib.
Yerigəlmişkən,IIMüalicəprofi

laktikafakültəsininElmiŞurasının
genişləndirilmişiclasıkeçirilib.
İclasdaFakültəElmiŞurasınınyeni
tərkibininseçilməsivəBöyükElmi
Şurayanamizədlərintəsdiqolunma

sıməsələsinəbaxılıb.
İclasıATUnunTədrisvəmüalicə

işləriüzrəprorektoru,professor
SabirƏliyevaçaraq,tədbiriştirakçı
larınaFakültəElmiŞurasının5illik
fəaliyyətihaqqındaməlumatverib,
şurayadaxilolankafedramüdirlə

rinəyenidövrdəuğurlararzulayıb.
ProfessorS.Əliyevçıxışızamanı
tədrisişinintəkmilləşdirilməsi,bu
sahəyənəzarətindahadaartırılma
sıiləbağlıtövsiyələrinidəçatdırıb.
Universitetinelmikatibi,professor

NazimPənahovisəyeniseçkiqay
dalarıhaqqındaməlumatverərək,
auditoriyanıIIMüalicəprofilaktika
fakültəsindənBöyükElmiŞurayavə
FakültəElmiŞurasınınüzvlüyünə
namizədlərlətanışedib.
Qeydedəkki,iclasdafakültəüzrə

370professormüəllimheyətindən
251nəfəriştirakedib.Yetərsay
olduğuüçünseçkibaştutubvəhər
ikişurayayeniüzvlərseçilib.
Məlumatüçünbildirəkki,İctimai

səhiyyə,StomatologiyavəƏczaçılıq
fakültələrindədəBöyükElmiŞuraya
vəFakültəElmişuralarınaseçkilər
keçirilibvəyeniüzvlərseçilib.

M.ƏLƏKBƏRLİ

TədbirdəATUnunBiokimya
kafedrasınınmüdiri,professor
GülnarəƏzizovaçıxışedərək
professorS.Cavadovunelmifəa
liyyətihaqqındaməlumatverib.
Qeydedibki,BöyükBritaniya
KralCəmiyyətininüzvüolanpro
fessorS.Cavadovyüzlərləelmi
məqaləninmüəllifi,eksperimental
kardiologiya,ocümlədənürək
çatışmazlığınınmolekulyarvə
hüceyrəmexanizmlərininöyrənil
məsisahəsindətanınmışalimdir.
Sonraəməkdaşlarımızpro

fessorSəbzəliCavadovun
“Ferroptoz–hüceyrəninyeni
ölümmexanizmi:mitoxodridə

rolu”mövzusundamühazirəsini
dinləyiblər.Professorqeydedib
ki,ferroptozdəmirasılılıqlıhü
ceyrəölümümexanizmidir.Onun
sözlərinəgörə,istənilənxəstəlik
zamanıhüceyrəninölümmexa
nizminiöyrənməkelmüçünçox
vacibdir.
ProfessorS.Cavadovunson

illərdəapardığıelmiaraşdırma
laraəsaslananbumühazirəsi
ATUnunauditoriyasıtərəfindən
maraqlaqarşılanıb.

KişilərarasındamübarizədəTibbi
biologiyakafedrasınınbaşmüəllimi
RaminHəşimovI,Hərbicərrahiyyə
kafedrasınınmüəllimiAsifƏhmədov
II,Psixiatriyakafedrasınınbaşlabo
rantıZiyadxanAbdullayevvə“Təbib”
idmanklubununprofessoruZakir
MəmmədovIIIyerəlayiqgörülüblər.
Qadınlararasındamübarizədəisə
Mikrobiologiyavətibbiimmunologi
yakafedrasınınbaşlaborantıGünel
ƏliyevaI,Əczaçılıqkimyasıkafedra
sınınassistentiKönülAğamirzəyeva

II,Normal fiziologiyakafedrasinin
assistentiAyselHəşimovavə“Təbib”
idmanklubununməşqçimüəllimiAy
bənizƏliyevaIIIyeritutublar.
Yarışlarbitdikdənsonratədbiriş

tirakçılarışəhidlərimizinxatirəsini
anaraq,ATUnunşəhidməzunlarının
şərəfinəqurulmuşabidəninönünə
güllər düzüblər.Mükafatlandırma
mərasimində çıxış edən “Təbib”
idman klubunun sədri Qələndər
Aslanovprofessormüəllimheyəti
arasındamüxtəlifidmannövləriüzrə
yarışlarıntəşkilinəhəmişəxüsusi
önəmverildiyinibildirib.
UniversitetinTərbiyə işləriüzrə

prorektoru,dosentZülfüqarMusabə
yovəməkdaşlarımızınbuyarışlarda
həvəsləiştiraketməsiniyüksəkqiy
mətləndirərəkqalibləritəbrikedibvə
onlarınhərbirinəuğurlararzulayıb.
Sondaqaliblərmedalvədiplomlar

latəltifediliblər.Birinciyerinsahib
lərinəxüsusihədiyyələrdətəqdim
olunub.

Böyük Elmi Şura və Fakültə Böyük Elmi Şura və Fakültə 
Elmi şuralarına seçkilər keçirilibElmi şuralarına seçkilər keçirilib

Oktyabrın 10-da ATU-nun 
I Müalicə-profilaktika fakültə-
sinin genişləndirilmiş ümumi 
iclasında universitetin Böyük Elmi 
Şurasına və Fakültə Elmi Şurasına 
seçkilər keçirilib. 

Amerika universitetinin professoru ATU-da 
mühazirə oxuyub

ATU-nun idman kompleksin-
də “Müəllimlər günü”nə həsr 
olunmuş şahmat turniri keçirilib. 
Universitetin professor-müəllim 
heyəti arasında keçirilən yarışa 
ayrı-ayrı kafedraların əməkdaş-
ları qatılıblar. Kişilərdən ibarət 
komandada 20 nəfər, qadın-
lardan ibarət komandada isə 
8 nəfər mübarizə aparıb. Turnirin 
sonunda qaliblər müəyyənləşib.

ABŞ-ın Puerto-Riko Universite-
tinin professoru, tibb elmləri dok-
toru Səbzəli Cavadov Azərbaycan 
Tibb Universitetində mühazirə 
oxuyub. Sessiya Tibbi və bioloji 
fizika kafedrası ilə Biokimya 
kafedrasının birgə təşkilatçılığı 
sayəsində baş tutub.

Professor-müəllim heyəti Professor-müəllim heyəti 
şahmat yarışında gücünü sınayıbşahmat yarışında gücünü sınayıb

256 tələbəmiz Türkiyədə yay 
təcrübəsi keçib
Prorektor Orxan İsayev: Onlar çoxsaylı xəstələrin müayinə və 
müalicəsində müşahidəçi qismində iştirak ediblər
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Seminarıgirişsözü iləaçanuniversi
tetinElmi işlərüzrəprorektoru,dosent
RaufBəylərovbugünölkəmizdəböyük
islahatlarınaparılmasıfonundaciddiad
dımlarazərurətyarandığınıdeyib:“İllərlə
formalaşanbəzisistemlərinyenilənməmə
si,birçoxqurumlardaköklüislahatlarınvə
strukturdəyişikliyininaparılmamasıhəmin
təşkilatlardadövrləsəsləşənyeniliklərin
icrasınımütləqedir.Bəllidir ki,müasir
dövrdəölkənininkişafı iqtisadigöstərici
lərdən,təbiisərvətlərdən,əhalininhəyat
səviyyəsindəndahaçox, insancəmiy
yətmünasibətlərininqarşılıqlıəlaqəsi ilə
müəyyənləşir”.
Ölkəprezidenticənab İlhamƏliyevin

uğurlusiyasətinəticəsindəuniversitetlər
dənelmvəonunnəticələrinəbağlıgöz
ləntilərinartdığınıdeyənprorektorbildirib
ki,universitetlərtəhsilelminnovasiya(is
tehsal)üçbucağıprizmasındanqiymətlən
dirilir:“Cəmiyyətdəartıqbirmənalıolaraq
qəbuledilirki,praktikailəəlaqəsiolmayan
təhsil,təhsilvəelmləəlaqəsiolmayanbiz
nesmümkündeyil.Keyfiyyətlitəhsilhəm
dəənciddi,səmərəli,praktikadatətbiq
ediləbilənbiliklərinməhztəhsilprosesi
nətransformasiyasınıözündəehtivaedir”. 

R.Bəylərov universitetimizdə elmi
fəaliyyətinsəmərəliidarəetməmodelinin
yaradılmasızamanı ilknövbədəmüsbət
beynəlxalq təcrübənin,Azərbaycanel

minin və ali təhsilininmövcud
reallıqlarının nəzərə alındığını
vurğulayıb.
BundansonraATUnunElmi

hissəsinintibbielmüzrəkoordi
natoru,t.ü.f.dSevincMuxtarova
“AzərbaycanTibbUniversiteti
ninyeninəsiluniversitetətrans
formasiyasıüçünşəraityaradıcı
islahatlarınrolu”,Tibbivəbioloji
fizikakafedrasınındosentiİsma
yılQafarov“Universitetininternet

səhifəsindəakademikheyətüzvlərinin
mütəmadiyenilənən fərdisəhifələrinin
yaradılmasıvəmüəlliflərinbütünnəşrlə
rinəkeçidlərinhəminsəhifədəinteqrasiya
edilməsi”mövzusundaməruzələrləçıxış
ediblər.
SəhiyyəNazirliyininİctimaiSəhiyyəvə

İslahatlarMərkəzininSəhiyyəsiyasətivə
planlaşdırmaşöbəsininmüdiri,t.ü.f.dNa
bilSeyidovçapedilmiş,lakininternetre
surslarındaolmayanməqalələrinmövcud
olanaçıqakademiksistemlərdəyerləşdi
rilməsinintəkmilləşdirilməsiyollarından
danışıb.Odahaçoxpraktikməqamlara
toxunaraq,elmitədqiqatçılarımüxtəlifmə
lumatbazalarındanyararlanmağa,mə
qalələrinidünyanınreytinqlijurnallarında
dərcetdirməyəhəvəsləndirib.
IIUşaqxəstəliklərikafedrasınındosenti

FəxriyyəMəmmədova isəözçıxışında
beynəlxalqinteqrasiyaməsələsinixüsu
siqabardıb.Sonillərdəuniversitetimizin
beynəlxalqnüfuzununkifayətqədərart
dığını,IIInəsiluniversitetininəsasmissi
yasınauyğunolaraqtədrisvətədqiqatla
yanaşı,nəticələrinkommersiyalaşması
üçündəmühümişlərgörüldüyünüsöy
ləyib.

Müasir dünyada universitetlər təhsil-elm-innovasiya 
üçbucağı prizmasından qiymətləndirilir

Oktyabrın 11-də Azər-
baycan Tibb Universite-
tinin Əczaçılıq kimyası 
kafedrasında seminar 
keçirilib. Kafedranın mü-
diri, professor Tahir Sü-
leymanov Türk Dövlətləri 
Təşkilatı Türk Universi-
tetləri Birliyinin “Orhun 
Mübadilə Proqramı” çər-
çivəsində ölkəmizə gəl-
miş Atatürk Universiteti-
nin Tibb fakültəsinin Tibbi 
farmakologiya kafedrası-
nın professoru Abdul-
mecit Albayrakın maraqlı 
təqdimatla çıxış edəcəyi-
ni iştirakçıların diqqətinə 
çatdırıb.   
Tədbirinməramıbarə

dəətrafıməlumatverən
professor T.Süleymanov
türkiyəliqonağınseminar
iştirakçılarınayenidərman
preparatlarınınyaradılma
sı istiqamətlərində apa
rılan tədqiqat işlərindən,
onların heyvan üzərində
müxtəlif farmakoloji tə
sirlərinin öyrənilməsində
əldəolunannəticələrdən
söhbətaçacağınıbildirib:
“Professor A.Albayrakla
5 ildirki,əməkdaşlıqedi

rik.OnunçalışdığıAtatürk
Universiteti iləTibbUni
versitetininsıxəməkdaş
lığımövcuddur.Hörmətli
professor,təqdimetdiyimiz
biolojifəalmaddələrinmə
dəbağırsaq,ürəkdamar,
antimikrob,iltihabəleyhinə
təsirlərininöyrənilməsində
bizəyaxındanköməkedir.
İşlərimizinnəticəsiolaraq,
AzərbaycanRespublikası
nınPrezidentiyanındaEl
minİnkişafFondu,Türkiyə
ninTÜBİTAKqurumunun
təşkiletdiyiqrantlayihələ
rindəbirgəiştiraketmişik.
Hazırda yerinə yetirilmə
mərhələsindədir”.
Professor A.Bayraktar

iştirakçlaraTibbifarmako
logiyakafedrasınınapar

dığı işlərvəsonillərəldə
etdiyielminailiyyətlərdən
danışıb.Ocümlədənmə
dəbağırsaqxəstəliklərində
istifadəolunanqrupmad
dələrin farmakoloji təsir
xüsusiyyətləri, eləcə də
kardiovaskulyar sistemə
təsirgöstərənmaddələrin
farmakoloji tədqiqatları
nınnəticələrindənsöhbət
açıb.OnunçıxışıƏczaçılıq
fakültəsinin ixtisaskafed
ralarındaçalışanprofes
sormüəllim heyəti tərə
findənmaraqlaqarşılanıb
vəaparılantədqiqat işləri
yüksəkqiymətləndirilib.
Sondatəqdimatlabağlı

müzakirələraparılıb,sualla
raətrafıcavabverilib.

Qabil ABDULLAYEV

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinika-
sında “Qlobal elmi məkana inteqrasi-
ya” mövzusunda seminar keçirilib.

“Qlobal elmi məkana inteqrasiya”

Türkiyəli professorun məruzəsi 
maraqla qarşılanıb

O za man ha mı nın ürə yi ön cəb-
hə də dö yü şən əs gər və za bit lə ri-
miz lə bir gə dö yü nür dü. Hər kəs öz 
cəb hə sin də bö yük əzm lə qə lə bə 
üçün ça lış sa da, bu mü ba ri zə nin 
önün də hərb çi lə ri miz dən son ra 
fə da kar hə kim lə ri miz ge dir di. Hə-
min hə kim lər dən bi ri də ATU-nun 
Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sı nın hə-
kim-nev ro lo qu Ye ga nə Rə şi do-
va dır. O, Və tən mü ha ri bə si nin ilk 
gün lə rin dən bir hə kim ki mi qa zi-
lə ri mi zin sağ lam lı ğı ke şi yin də da-
ya nıb. Ey ni za man da bir və tən daş, 
ana ola raq da on la rın qay ğı sı na 
qal ma ğa ça lı şıb. 

O hə yə can lı gün lə rin təəs sü rat-
la rı nı bi zim lə bö lü şən Ye ga nə xa-
nım xəs tə lə rin ək sə riy yə ti ni cər-
ra hi mü da xi lə lər dən son ra qə bul 
et di yi ni de yir. Bil di rir ki, kəl lə-be-
yin trav ma la rı, qa rı şıq trav ma lar, 
bud və bal dır dan olan am pu ta si-
ya lar dan son ra nev ro lo ji müali cə-
yə da ha bö yük eh ti yac ya ra nır dı: 
“Çün ki be lə xəs tə lər ilk gün lər də 
bu du rum la rı nı öz lə ri nə ba ğış la ya 
bil mir di lər. Ona gö rə də daim yan-
la rın da ol ma ğa, dərd lə ri ni unut-
dur ma ğa ça lı şır dıq. Psi xi gər gin li yi 

olan xəs tə lər üs tün lük təş kil edir-
di. Bun la rın ha mı sı na de mək olar 
ki, həm nev ro lo ji, həm də psi xo-
lo ji yar dım gös tər mi şik. Xəs tə lə-
rin ço xu yu xu suz luq dan, al dıq la rı 
trav ma lar nə ti cə sin də əmə lə ələn 
yad daş sız lıq dan, qı sa bir müd dət-
də yad da şın it mə sin dən əziy yət 
çə kir di lər. Dö yüş lər za ma nı ət raf-
da baş ve rən dəh şət li ha di sə lə ri 
unu da bil mə dik lə ri nə gö rə bü tün 
gü nü ağ la yan xəs tə lə ri miz olur du. 

Ko ma da olan xəs tə lə ri-
miz də var dı. Şa hin ad lı 
bir xü su si tə yi nat lı cə sur 
dö yüş çü müz ba şın dan 
də rin trav ma al mış dı. 
Əmə liy  yat dan son ra 
bər paedi ci müali cə lər-
lə onu ko ma dan çı xa-
ra bil dik. Hət ta ye ri şi ni 
bər pa edib, müali cə nin 
da va mı üçün Tür ki yə yə 
yo la sal dıq”. 

Y.Rə şi  do va Təd ris 
Cər ra hiy yə Kli ni ka sın-
da müx tə lif əmə liy yat-
lar dan, elə cə də di gər 
tib bi pro se dur lar dan 
ke çən 600-dən çox ya-

ra lı igi di mi zin hər bi ri nin nev ro lo ji, 
psi xo lo ji prob lem lə ri nin həl lin də 
ya xın dan iş ti rak edib. Tək cə hə kim 
ki mi de yil, ye ri gə lən də ana, ba cı 
ki mi də on la rın ya nın da olub, heç 
vaxt qay ğı sı nı əsir gə mə yib. 

Həm söh bə ti miz bir də fə pa la ta-
nın qar şı sın dan ke çər kən əs gər lə-
rin öz ara la rın da kı da nı şıq la rın dan 
han sı ye mək lə ri xoş la dıq la rı nı öy-

rən di yi ni, hə min ge cə yat ma yıb, 
ha zır la dı ğı xö rək lə ri on la ra apar dı-
ğı nı bu gün də məm nun luq la xa-
tır la yır. Pa si yent lə ri nin bə zi lə ri ni 
ürək ağ rı sı ilə ya da sa lan hə ki min 

ən bö yük tə səl li si 
vic dan ra hat lı ğı dır. 
On la rın sağ lam-
lı ğı na mi nə pe şə 
fəaliy yə ti ilə ya na-
şı, in san lıq bor cu-
nu da son suz sev gi 
ilə ye ri nə ye tir di yi-
nə əmin dir. 

O, baş qa bir xü-
su si tə yi nat lı nı -  
Hə sən Xə li lo vu da 
heç vaxt unut mur: 
“Qa pa lı kəl lə-be-
yin trav ma sı, güc lü 
psi xo lo ji trav ma sı 
var dı. Ko man di ri 
ya nın da şə hid ol-

muş du. O səh nə gö zü nün önün-
dən get mir di. Gənc bir ailə nin baş-
çı sı, iki az yaş lı öv la dı nın ol ma sı na 
bax ma ya raq, öz işin dən kö nül lü 
ay rı la raq ön cəb hə yə ge dən te le-
vi zi ya əmək da şı Rza nın da ko man-
di ri gö zü nün qar şı sın da şə hid lik 
zir və si nə ucal mış dı. Ona gö rə də 
güc lü psi xo lo ji sar sın tı ke çir miş di. 
Həm çi nin güc lü baş be yin trav ma-
sı, aya ğın dan, bu dun dan trav ma lar 
al mış dı. Yu xu suz luq, yad daş sız lıq, 

keç kim lə ün siy yət qur ma ma sı 
xəs tə li yi nin əsas əla mət lə ri idi. 
Əf sus lar ol sun ki, psi xo lo ji gər gin-
li yi hə lə də tam ara dan qalx ma yıb. 
Hər iki igi di mi zi kri tik və ziy yət dən 
çı xa ra bil sək də, müali cə lə ri in di-
yə dək da vam edir”.

Baş be yin trav ma sı nə ti cə sin də 
gör mə qa bi liy yə ti ni iti rən dən son-
ra güc lü psi xoemo sional və ziy yə-
tə dü şən Go ran boy ra yon sa ki ni 
Ka mil Sə fər li də Ye ga nə hə ki min 
şə fa lı əl lə ri ilə qis mən sağ lam lı ğı-
na qo vu şub. Kəs kin baş ağ rı lı yu-
xu suz luq, yad daş sız lıq, ağ la maq 
his si ki mi əla mət lə rin müali cə si 
uğur la apa rı lıb. Xü su si tə yi nat lı lar-
dan Qu ba ra yon sa ki ni Kam ran da 
ağır ko ma və ziy yə tin dən çı xa rı lıb 
və müali cə si bu gün də da vam et-
di ri lir. Şü kü rov so yad lı la çın lı ba la sı, 
Cə lil Əli yev, ad la rı nı çək mə di yi miz 
yüz lər lə di gər igid əs gər lə ri miz də 
Ye ga nə hə ki min və kol le qa la rı nın 
müali cə si ilə şə fa ta pıb lar. 

Mi na part la yı şın dan ağır kəl-
lə-be yin trav ma sı ala raq ko ma ya 
dü şən Fü zu li ra yon sa ki ni Ari fin 

sa ğa la ca ğı na ümid çox az ol sa da, 
pe şə kar müali cə, hər tə rəf i qay ğı 
sa yə sin də in di ayaq da dır. İlk də-
fə o öz aya ğı ilə hə ki min ota ğı na 
da xil olan da Ye ga nə xa nım se vinc 
göz yaş la rı nı sax la ya bil mə yib. 

Be lə hal lar la tez-tez qar şı la şan 
qay ğı keş hə kim sağ lam lı ğı na tam 
və qis mən qo vu şan qa zi lə ri mi zin 
tə şək kür lə ri ni eşi dən də, köv rə-
lir. Ca va bı isə be lə olur: “Si zin heç 
ki mə tə şək kür bor cu nuz yox dur. 
Biz lər bu gün al nıaçıq, qü rur la gə-
zə bil di yi mi zə gö rə siz lə rə borc-
lu yuq”.

Qa zi lə ri mi zin nev ro lo ji müali cə-
yə hə lə də eh ti yac la rı var. Se vin di-
ri ci hal dır ki, on la rın hər bi ri bö yük 
sev gi ilə əha tə olu nub və fə da kar 
hə kim lə ri mi zin gər gin əmə yi sa-
yə sin də səh hət lə ri gü nü-gün dən 
yax şı la şır.

A.KAMRANOĞLU

ATU-nun həkimləri qazilərin ATU-nun həkimləri qazilərin 
müalicəsinə böyük əmək sərf edibmüalicəsinə böyük əmək sərf edib
Həkim-nevroloq Yeganə Rəşidova deyir ki, onların bir çoxunun Həkim-nevroloq Yeganə Rəşidova deyir ki, onların bir çoxunun 
hələ də müalicəyə ehtiyacı var hələ də müalicəyə ehtiyacı var 

Azərbaycan Ordusunun 
işğalçı Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin təxribatına qarşı 
başladığı əks-hücum əmə-
liyyatından iki il ötür. Tarixə 
44 günlük Vətən müharibəsi 
kimi düşən və xalqımızın şanlı 
qələbəsi ilə nəticələnən bu 
müharibə həm də yaddaşlarda 
monolit birliyimizin rəmzi kimi 
qalıb. 
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Bu günlərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Təd-
ris Cərrahiyyə Klinikasında III Cərrahi xəstəliklər 
kafedrasının müdiri, professor Fariz Camalovun rəh-
bərliyi ilə növbəti əməliyyat baş tutub.  

F.Camalovunverdiyiaçıqlamayagörə,TCKyaqarı
naltınahiyədəolanağrılarlaəlaqədarmüraciətedən
28yaşlıxanımxəstəhəkimmütəxəssislərtərəfindən
hərtərəfimüayinəedilib.Müayinəzamanısağyumur
talıqyatağındaxoşxassəlitörəməninolduğubəlliolub.
Busəbəbdənbiopsiyaaparılıb.Xərçəngaşkarlanma
dığıüçünmüayinəninetibarlılığınaəminolmaqüçün
onkomarkerlərvasitəsiilədəyoxlamahəyatakeçirilib.
Müayinəninnəticələribirdahatəsdiqolunduqdansonra
xəstəüzərindəəməliyyataparılmasınaqərarverilib.
Əməliyyathəkimbriqadasıtərəfindənuğurlahəyata
keçirilibvəlaparoskopiyayoluilətörəməqarınnahiyə
sindənxaricedilib.
Professor,xəstəninözünüyaxşıhissetdiyinivəəmə

liyyatdanqısamüddətsonraevəburaxıldığınıbildirib.

“Şuşaili”nəhəsredilənsərgidə
15dənçoxölkədən60danartıq
xarici təşkilat, 118 yerli nəşriy
yatpoliqrafiya, universitetlər və

kitabsənəti iləəlaqəlimüəssisə
təmsilolunub.
Sərginin ilkgünündənziyarət

çilər,ocümlədənxaricivətəndaş
laruniversitetimizinstendinəböyük
maraqgöstərib.XüsusiləTurkiyə
vətəndaşlarıATUyaqəbulqay
daları ilə yaxındanmaraqlanıb.

Mədəniyyət naziri
Anar Kərimovda
universitet imizin
stendini ziyarət
edərək, fikirlərini
səsləndirib.
Qeyd edək ki,

ATUda tədrisdil
lərinə uyğun ola
raq,sərgidə3dildə
dərslik,monoqrafi
ya,müxtəlifnəşrlər
təqdim olunub. O
cümlədən ziyarət

çilərhicriqəməri tarixi ilə1316
1317ciiləaidolannadirnüsxədaş
basmakitabımızlatanışolabiliblər.

Sayca IV olan konqres çərçi
vəsində pandemiyadan sonrakı
dövrdəbölgələrdəhəkimlərininki
şafınadəstəkməqsədiləregional
tədbirlərtəşkiledilib.Şirvan,Şəki,
Lənkəran,Gəncə,QəbələvəNax
çıvandatəşkilolunanbukonfrans
larda100dənçoxhəkim iştirak

edibvəfaydalanıb.
“AdanZyə aorta”, “Ürək ça

tışmazlığı”,“Diabetvəürək”,“Ha
milələrdəürəkxəstəlikləri”mövzu
larındatəşkiledilənkonfranslardan
fərqli ixtisassahiblərielmicəhət

dənbəhrələniblər.
Bu il 7 ölkədən

(Azərbaycan,Tür
kiyə, Qırğızıstan,
Gürcüstan,Özbə
kistan,Qazaxıstan,
İranvəDanimarka)
elm adamlarının
qatıldığıkonqresdə
350dənçoxazər
baycanlı həkim, o
cümlədənATUnun
invazivkardioloqla
rı və kardiologiya

rezidentləriiştirakediblər.Konqres
çərçivəsində8canlıəməliyyaticra
olunub.TədrisCərrahiyyəKlinika
sınınİnvazivkardiologiyaşöbəsi
ninmüdiri,dosentQalib İmanov
canlıbağlantı iləkonfranszalına
qoşularaquğurluəməliyyathəyata
keçirib.

Universitetimizin stendi Bakı 
Beynəlxalq Kitab Sərgisində

Həkimlərimiz IV İnvaziv 
Kardiologiya Konqresində

Oktyabrın 5-dən 9-dək Mədə-
niyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı 
ilə Bakı Ekspo Mərkəzində VIII 
Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi ke-
çirilib. Azərbaycan Tibb Univer-
siteti ilk dəfə sərgi-yarmarkada 
iştirak edib.

Oktyabrın 8-9-da Bakıda Azər-
baycan Kardiologiya Cəmiyyəti 
və İnvaziv İşçi qrupunun hər il 
təşkil etdiyi Azərbaycan İnvaziv 
Kardiologiya Konqresi keçirilib. 

Möv zu ilə bağ lı ATU-nun Təd ris Te ra-
pev tik Kli ni ka sı nın Ra diolo gi ya şö bə si nin 
mü di ri, Şüa diaq nos ti ka sı və şüa te ra pi-
ya sı ka fed ra sı nın as sis ten ti, mam mo loq-
ra dioloq Gü nel Qəm bə ro va bə zi va cib 
mə qam la rı nə zə rə çat dı rıb: “Süd və zi 
xər çən gi - dün ya da ya yıl mış ən ge niş 
xər çəng nö vü dür. Hər il dün ya da 400000 
in sa na SVX diaq no zu qo yu lur. Bu, 29 sa-
ni yə yə bir xəs tə de mək dir. Ümu mi lik də 
hər 8 qa dın dan bi rin də SVX-yə rast gə li-

nir. Tür ki yə də 40 yaş dan aşa ğı qa dın lar da 
SVX diaq no zu sa ya gö rə dün ya da bi rin ci 
yer də dir. Azər bay can da hər 8 qa dın dan 
bi ri süd və zi xər çən gin dən əziy yət çə kir 
və bu rə qəm il bəil art maq da dır. Üs tə lik 
də, bu xəs tə lik ar tıq çox gənc lə şib”.

Hə kim bu is ti qa mət də maarif lən dir mə 
iş lə ri nin mü hüm əhə miy yət kəsb et di-
yi ni de yib: “Dün ya nın bü tün öl kə lə rin-
də süd və zi xər çən gi bəd xas sə li şiş lər 
ara sın da bi rin ci ye ri tu tur və qa dın la rın 
bü tün on ko lo ji xəs tə lik lə ri nin 26 faizi-
ni təş kil edir. Bu gös tə ri ci nin son 10 
il də proq res siv art ma sı mü şa hi də olu-
nur. Azər bay can da süd və zi xər çən gi nə 
rast gəl mə tez li yi son 15 il də yük sə lib və 
bu hə lə son hədd de yil. Son il lər ər zin də 
öl kə miz də qa dın la rın bü tün bəd xas sə-
li ye ni tö rə mə lər ilə xəs tə lən mə hal la rı 
ara sın da bi rin ci ye ri tu ta raq 32,3% təş kil 
edir. Süd və zi xər çən gi nin diaq nos ti ka-

sı və müali cə sin də əl də olu nan nailiy-
yət lə rə bax ma ya raq, bu pa to lo gi ya ilə 
ölüm hal la rı nın gös tə ri ci si yük sək ola-
raq qa lır. An caq unut ma yaq ki, əgər SVX 
er kən aş kar la nıb sa, müali cə ef fek ti 99 
faiz dir. Er kən aş kar lan ma nə de mək dir: 
pa si yen tin heç bir şi ka yə ti yox dur, an caq 
mam moq ra fi ya müayi nə sin də mik ro kal-
si nat lar top lu su na rast gə li nir. Bu isə ilk 
əla mət sa yı la bi lər”. 

Mü tə xəs si sin söz lə ri nə gö rə, apa rı lan 
iş lə rin nə ti cə si dir ki, 35 ya şa dək qa dın lar 
ən azı bir də fə mam mo loq kon sul ta si ya-
sın dan, ult ra səs müayi nə dən ke çir lər. Bu 
da hə kim lə rə xəs tə li yə er kən diaq noz 
qo yul ma sın da kö mək edir: “Son dövr-
lər də er kən diaq nos ti ka nın apa rıl ma sı na 
nail ol mu şuq və de mək olar ki, öl kə miz-
də süd ve rən ana la rın xər çən gə yo lux ma 
ris ki az dır. Bu ra da maarif lən dir mə iş lə ri, 
te le vi zi ya proq ram la rı, so sial me dia bö-

yük rol oy na yır”.
Sö zü nə da vam edən G.Qəm bə ro va bil-

di rib ki, hər il ol du ğu ki mi, bu il də müx-
tə lif maarif lən mə xa rak ter li pay la şım lar, 
TV və mət buat da ak tiv çı xış lar edir lər. 
Bu aya özəl ola raq, hə kim qə bu lu ödə-
niş siz hə ya ta ke çi ri lir. Ha zır da rəh bə ri 
ol du ğu şö bə də süd və zi xər çən gi nin 
er kən aş kar lan ma sın da 97 faiz də qiq lik 
gös tə rən, ra diolo ji müayi nə lər içə ri sin-
də “qı zıl stan dart” ki mi də yər lən di ri lən 
rə qəm sal mam moq ra fi ya apa ra tı fəaliy-
yət gös tə rir.

Qeyd edək ki, in di yə dək Gü nel Qəm bə-
ro va nın süd və zi xər çən gi nin xər çən gə 
qə dər dövr lər də er kən aş kar lan ma sı na 
dair yer li və xa ri ci jur nal lar da 42 el mi mə-
qa lə si dərc olu nub.

Okt yabr - Süd və zi xər çən gi ilə mü ba-
ri zə ayı dır. “Er kən qo yul muş diaq noz hə-
ya tı qur ta rır” - de vi zi ilə ATU-nun Təd ris 

Te ra pev tik Kli ni ka sı xa nım la rı müayi nə 
olun ma ğa səs lə yir.

Bu patologiya ilə yüksək ölüm faizi olsa da, erkən aşkarlanma zamanı müalicə effekti 99 faizdirBu patologiya ilə yüksək ölüm faizi olsa da, erkən aşkarlanma zamanı müalicə effekti 99 faizdir
1992-ci ildən etibarən 

Ümumdünya Səhiyyə Təş-
kilatı oktyabr ayını Süd vəzi 
xərçəngi (SVX) ilə müba-
rizə ayı elan edib. Simvolik 
olaraq, bu ay “çəhrayı lent” 
ilə xarakterizə olunub. ÜST 
bütün qadınları ildə bir 
dəfə müayinəyə səsləyir. 

Oktyabr - Süd vəzi xərçəngi ilə mübarizə ayıdır

Həkim-rezidentlərin nəzəri 
biliklərini artırmaq məqsədi 
ilə ənənəvi olaraq ATU-nun 
Tədris Terapevtik Klinikasın-
da növbəti seminar keçirilib. 
Klinikanın direktoru, professor 
Surxay Musayev, müalicə işləri 
üzrə direktor müavini Fəridə 
Hacıyeva, klinikanın həkimləri 
və rezidentlərin iştirak etdiyi 
seminar “Kistik fibrozis” möv-
zusuna həsr olunmuşdu.
Tədbirdəçıxışedənklinikanın

Pulmonologiyavəallerqologiya
şöbəsininmüdiriŞərəfHüseyno
vaxəstəlik,onundiaqnostikası
vəmüalicəsihaqqındaətraflı
məlumatverib.Xəstəliyinxüsu
siyyətlərindəndanışanməruzəçi
qeydedibki,kistikfibrozqalıcı
ağciyərinfeksiyasınasəbəbolan
vəzamanlanəfəsalmaqabiliy
yətiniməhdudlaşdıran,həmçinin
sinirsistemivəcinsiyyətorqanına
əhəmiyyətlidərəcədətəsiredən
proqressiv,autozomalresessiv
irsiyyəttipinəmalikgenetikxəstə
likdir.
Onunsözlərinəgörə,buxəstə

liyəkistikfibroztransmembran
əlaqəlitəmizləyicigenindəolan
mutasiyalarsəbəbolur:“Bumu
tasiyalarağciyərvəmədəaltıvəzi
daxilolmaqla,birneçəorqanın
xaricindəkiduzvəsumübadiləsini
kontroledənzülalınfunksionallığı

nıbloklayır.
Nəticədə
duztarazlığı
pozulur,belə
liklə,duzvə
sumübadilə
sixeyliazalır
vənormadan
dahaqalın
mukusyara
nır.Xüsusilə
ağciyərvə
mədəal
tıvəzdə
toplananmukustıxaclaryaradır
vəağciyərlərdəbakteriyalarüçün
yaxşıqidalımühitformalaşır.Bu
danəticəolaraqağciyərinfeksiya
larınayolaçır.Həmçininxəstəlik
autosomalresessivötürüldüyünə
görə,defektgenləridaşıyanqadın
vəkişixəstəolmasada,onların
uşaqlarında25%ehtimallaortaya
çıxabilir.Defektgeninsadəcə1
nüsxəsinəsahibinsanlaradaşıyıcı
deyilir.Yənibu,qohumevliliklərin
dəortayaçıxmariskiyüksəkolan
xəstəlikdir”.
Kistikfibrozundiaqnozundan

danışanŞ.Hüseynovabildiribki,
əksərhallardabuproses2yaşa
qədərbaşverir,ammabəzən
yetkinlikyaşındadaolur:“Kistik
fibrozolanyenidoğulmuşkörpələr
dəuzunmüddətlineonatalsarılıq
vəyaerkənağciyərinfeksiyasıola

bilər.Yetkinlərdəisəbirvəyabir
neçəsimptomunkəskinləşməsini
müşahidəetməkmümkündür.
Bunlardanxronikibronxit,mə
dəaltıvəziçatışmazlığı,erkən
başlanğıclışəkərlidiabet,qara
ciyərsirrozu,dəmirçatışmazlığı
anemiyası,“duzlutər”,həmçinin
kişilərdəsonsuzluqproblemlərivə
s.göstərəbilərik.Kistikfibrozun
diaqnozuçoxpilləlibirprosesdir.
Diaqnozqoymaqüçünbirsıra
testləraparılır”.
Həkimbuxəstəliyintammüa

licəsininolmadığını,ammabir
sırametodlarınsimptomların
təsiriniyüngülləşdirdiyini,ağır
laşmalarıazaltdığınıqeydedib.
Seminarınsonundaklinikanın

həkimrezidentləriləbirgəmövzu
ətrafındagenişmüzakirələrapa
rılıb,suallarcavablandırılıb.

Tədris Terapevtik Klinikada “Kistik fibrozis” mövzusunda 
seminar keçirilib

Həkim-rezidentlərin nəzəri bilikləri artırılır

Xoşxassəli törəmə laparoskopiya 
yolu ilə götürülüb
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Eynizamandaklassikşairimiz
MollaPənahVaqifinməşhurmisra
larınıtəbəssümləxatırlayırıq:

Sevdiyim, ləblərin yaquta bənzər,
Sərasər dişlərin dürdanədəndir.
Sədəf dəhanından çıxan sözlərin
Hər biri bir qeyri xəzanədəndir.
Elətəbəssümdolubumisraların

ovqatıiləinsanlaradaimtəbəs
sümbəxşedənstomatoloqlaraüz
tutduq.HəmsöhbətimizATUnun
Terapevtikstomatologiyakafedrası
nındosenti,dərshissəmüdiriFuad
Məmmədovdur.O,ağızboşluğu
xəstəliklərininmüalicəsindənəvvəl
onunprofilaktikası,yənitəbiidiş
lərinsaxlanılması,dişlərəxüsusi
qulluğunvacibliyinədiqqətçəkdi:
“Stomatoloqolaraqbizəmüraciət
edənxəstəninhəyatkeyfiyyətini
dahadayaxşılaşdırmaqistəyiriksə,
ikivacibprobleminhəllinədiqqət
yetirməliyik.İlknövbədəağızboşlu
ğununfunksionalvəziyyətininəzərə
almalıvəməhzbunöqteyinəzər
dənestetikgörünüşünbərpasına
çalışmalıyıq.Yəqinki,bəziinsanla
rındanışanda,güləndəağzınıəliilə
gizlətməsinimüşahidəetmisiz.Belə
hallaröztəbəssümündənnarazı
qalaninsanlaraaiddir.Onagörə

dəfunksionalvəestetikproblemin
birbaşahəllistomatoloqlarınqarşı
sındaduranənmühümvəzifələrdən
biridir”.
Buistiqamətdəstomatologiyamı

zınsəviyyəsinininkişafetmişölkə
lərdəkindənheçdəgeriqalmadığını
deyənmüsahibimizinsözlərinə
görə,həttaestetikaspektdənüstün
lüklərimizdəvar.Beləki,həkimləri
mizinpasiyentlərəgöstərdikləristo
matolojixidmət,bərpaetdikləridiş
sıraları,estetikolaraqgördükləriiş
lərdahakeyfiyyətlidir.Bütünbunla
rınəsassəbəbipasiyentlərinestetik
problemlərinindərindənöyrənilməsi
iləyanaşı,estetikzövqlərinində
nəzərəalınmasıdır.Xəstəyəsünibir
diş,qapaqqoyulduqda,ilknövbədə
güzgüdəözdanışığına,gülüşü
nənəzəryetirir.Keyfiyyətlixidməti
şərtləndirənəsasamillərdənbiridə
ATUnunStomatolojiKlinikasında
texnikitəchizatınyüksəksəviyyədə
olmasıdır:“Klinikamızaxaricilərdə
teztezgəlir,madditexnikiimkanla
rımızıbəyənirlər.Mütəxəssislərimiz
vaxtaşırıkurslaragedir,estetiksto
matologiyadabaşverənyenilikləri,
nailiyyətləriöyrənərəkpraktikada
uğurlatətbiqedirlər.Kafedramızın3 
əsasistiqamətindənbiriolanestetik
stomatologiyanınbaşlıcahədəfiin

sanlardanışar
kən,gülərkən
ağızboşluğun
dagörünən,dis
komfortyaradan
qüsurlarıaradan
qaldırmaqdır:
“Xəstəiləilkişi
mizonunqəbu
lundanbaşlayır.
Müşahidələ
rimiz,apardı
ğımızsöhbət
düzgündiaqnoz
qoymaqüçün
bizəxeyliəsas
verir.Xəstəkür
süyəoturmaz
danəvvəlproblemləriniöyrənirik.
Bəzənməlumolurki,dahaəvvəl
başqabirstomatolojikabinetdə
istədiyieffektalınmayıb.Güləndə
ağzınıörtürki,dişlərigörsənməsin.
Terapevtikstomatoloqkimiborcu
muzAllahıninsanabəxşetdiyio
gözəlgülüşüqoruyubsaxlamaqdır.
Bizimişimizdəpeşəkarlıqböyükrol
oynayır.Ölçügötürübdişifiksiya
etməkləişbitmir.Xəstəbirneçə
mərhələdənkeçdiyinəgörə,özünün
dəmüəyyəntəcrübəsiolur.Həmin
təcrübədəndəistifadəetməkləson
rakımərhələdəxəstəninməmnun

luğunuqazanmalıyıq.Ammaxəstə
yanlışfikirdədəolabilər.Onudoğru
seçimetməyəinandırmaqlazımdır”.
F.Məmmədovstomatolojixidmət

zamanıfərdiyanaşmanınzəruri
liyindəndədanışdı.Qeydetdiki,
hamınıntəbəssümüeynideyil:
“İnsanvarki,güləndədamaqlabir
gə32 dişininhamısı,insandavar
ki,yalnızüstdişlərigörsənir.Ona
görədəsünidişinforması,rəngi
üzünanatomikquruluşunauyğun
seçilməlidir.Dişindişsırasındakı
duruşunu,“gülüşxətti”dediyimiz
xəttimüəyyənetdikdənsonradigər
prosedurlarakeçdikdə,gözəltəbəs

sümyaratmaqmümkündür”.
Mütəxəssisonudavurğuladıki,

heçbirestetikprosedursağlamlığa
xələlgətirməməlidir:“Bubaxımdan
əsasməsuliyyəthəkimlərinüzəri
nədüşsədə,kütləviinformasiya
vasitələrinin,xüsusilədətelevi
ziyalarınməsuliyyətidəazdeyil.
Reklamxarakterliyazılarda,tibbi
verilişlərdəinsanlardüzgünyön
ləndirilməlidir.İlknövbədəməhz
xəstənidüşünənmütəxəssislərbu
haqdadanışmalı,özməsləhətlərini
verməlidir.Məsələn,işpraktika
mızdabəzixoşagəlməzhallarla
rastlaşırıq.Pasiyentinöndişləridiş
sirasındanqabağaçıxır,güləndə
birazqabarır,ammaümumigö
rünüşüqətiyyənkorlamır.Əksinə,
gülüşü,təbəssümüdahacazibədar
olur.Ammapasiyenthəmindişlərin
çıxarılmasını,sünidişlərləəvəz
edilməsiniistəyir.Bizəksərhallarda
pasiyentiinandıraraqözfikrindən
daşındırabilirik”.
Stomatologiyanınayrıayrısahə

ləriüzrəixtisaslaşmışhəkimlərin
müştərəkfəaliyyətininəhəmiyyətinə
dətoxunanF.Məmmədovbildirdiki,
stomatologiyaçoxgeniş,mürəkkəb
birsahədir.Birnəfərinbütünsa
hələriyaxşıbilməsimümkündeyil.
Onagörədəstomatolojikafedra
lardarezidentlərinkonkretixtisaslar
üzrəhazırlığınaxüsusifikirverilir.
Həkimlikfəaliyyətiniestetikayahəsr
etməkistəyənlərəestetikbərpayük
səksəviyyədəöyrədilirki,insanlara
gözəlgülüş,təbəssümbəxşedə
bilsinlər.

Hər il oktyabrın ilk cüməsi Ümum-
dünya Təbəssüm Günü kimi qeyd 
edilir. Bu əlamətdar gün XX əsrin 
ortalarında Amerikada yaşamış 
rəssam Harvi Bollun adı ilə bağlı 
olsa da, təbəssümdən danışanda 
ilk yada düşən sağlam dişlər və diş 
həkimləri olur.

Təbəssüm ustaları

Keçən əsrdə qripin 2 pande
miyası olub. 191820ci illərdə
başverənqrippandemiyasında
20milyondan artıq insan ölüb.
AvropavəAmerikada ilərzində
əhalinin1015%ikəskinrespira
torvirus infeksiyalarınayoluxur.
Respiratorvirus infeksiyaları ilə
əhalininxəstələnməsiəməkqa
biliyyətinin itirilməsinə, xroniki
xəstəliklərin kəskinləşməsinə,
uşaqlarvəyaşlılararasındaölüm
hallarınınxeyliartmasınasəbəb
olur.Buqrupinfeksiyalarınəsas
neqativtəsirlərindənbiridədün
ya ölkələrinə böyük iqtisadi zi
yanınvurulmasıdır. İnfeksiyanın
pandemiyavəziyyətialmasıəha
linin işyerini itirməsinə,sənaye
müəssisələrinin bağlanmasına
səbəbolurki,budaəhalininso
sialvəziyyətininpisləşməsinətə
siredənamillərdəndir.
Kəskinrespiratorvirus infeksi

yalarınıngenişyayılmasınınəsas
səbəblərindənbiridəbütünyaş
larda insanların infeksiyayayük
səkdərəcədəhəssasolmasıdır.
Bu infeksiyaların yayılmasında
mövsümilikmövcuddur.Beləki,
əsasənilinsoyuqaylarındageniş
yayılır.Soyuqaylardavirusunxa
ricimühitədahadavamlıolması,
digərtərəfdənəhalininqapalıyer

lərdəsıxyığılması,soyuqdəymə
vəhipovitaminozsəbəbindənin
feksiyanınepidemikvəpandemik
xarakteriüzəçıxır.Onudaqeyd
edimki,respirator infeksiyaların
epidemikxarakterdaşımasında
xəstəliyinyüngülvəyaxudasimp
tomkeçməsiböyük roloynayır.
Xəstəliyiyüngülvəasimptomke
çirənxəstələrözlərini təcridet
mirlər,əksinə,cəmiyyətdə fəal
həyattərzikeçirərəkinfeksiyanın
dahagenişəhalikütləsiarasında
yayılmasınayolaçırlar.
Kəskin respirator virus infek

siyalarınınyayılmasındamövsü
miliyinolmasıməlumdur.Amma
son2ildədünyanıağuşunaalmış

COVID19 infeksiyasıhaqdabu
sözüişlədəbilmirik.Çünkibuin
feksiyamutasiyayauğrayaraqilin
bütünaylarındagenişyayılmaq
xüsusiyyətləriqazanıb.
Ümumiyyətlə, respirator infek

siyalaryuxarıvəaşağı tənəfüs
yollarını zədələməklə yanaşı,
mərkəzisinir,həzmvəs.digər
orqanvəsistemləridəzədələyir.

Viruslar hava
damcıyolu ilə
xəstədənsağ
lam şəxslərə
keçir. Xəstəli
yin ilk günləri
tənəfüsyolla
rının seliyi ilə
viruslar xəstə
şəxsin danı
şığı, öskürəyi
zamanı2metr
məsafəyə ya
yılır ki, bu da
ətrafda olan
insanların yo

luxmasına,infeksiyanınepidemik,
bəzənisəpandemikxarakteral
masınasəbəbolur.
Halhazırda ölkəmizdə kəs

kinrespiratorvirus infeksiyaları
iləbağlıepidemikdurumsabit
dir.Ammailərzindəxəstələnmə
hallarınasporadikrastgəlinir.Ha
valarıngetdikcəsoyuması,uşaq
bağçalarınınvəməktəblərinaçıl
ması ictimainəqliyyatdavəqa
palıməkanlarda insansıxlığı ilə
müşahidəedilirki,budanövbə
tiaylardabuqrup infeksiyaların
artmasını istisna etmir. Amma
hərilolduğukimi,soyuqaylarda
respirator infeksiyaların artma
sımüşahidəedilsədə,aparılan

əksepidemik tədbir
lərinfeksiyanıngeniş
yayılmasınınqarşısını
alır.
COVID19 infeksi

yasına gəldikdə isə,
havaların soyuması
iləəlaqədarnisbətən
artımmüşahidəedilə
bilər.Lakinkeçənildə

müşahidəedilən4rəqəmliyolux
magöstəriciləriyəqinki,olmaya
caq.Vəbuinfeksiyailəbağlıxəs
təxanalardasıxlıqyaranmayacaq.
ÇünkisonikiildəCOVID19ayo
luxubsağalanlardavəpeyvənd
olunanlardayaranmışimmunitetə
görəəhalininböyükhissəsində
xəstələnməmüşahidəedilməyə
cək.Eynizamandapandemiya
dövründəəhalininşəxsigigiye
naqaydalarınadahadaciddiri
ayətetməsiyoluxmalarınkəskin
artmasınınqarşısınıalacaq.Bir
sözlə,dünyanın202021ciillərdə
COVID19pandemiyası iləbağlı
yaşadığıçətinliklərinarxadaqal
dığınıdeməkolar.Dünyaartıq
pandemiyadanqurtulmağınson
addımındadır.

Müali cə prin sip lə ri: Kəskin
respiratorvirus infeksiyalarının
müalicəsindəəsasyeriyataqre
jimitutur.Xəstəliyiyüngülvəorta
ağırkeçirənlərevdəmüalicəolu
nur.Xəstəliyiağırkeçirənlərvə
ağırlaşmalarıolanlarstasionarda
müalicəyəcəlbedilir.Xəstələrə
bolmayevəvitaminlərləzəngin
qidalarverilir.Ehtiyacolduğuhal
da,virusəleyhinəpreparatlar(re
mantadin, favipravir,remdesivir)
təyinedilir.Eynizamandapato

genetikvəsimptomatikvasitələr
də tətbiq olunur. Yalnız ikincili
bakterialinfeksiyalarqoşulduqda,
antibiotiklərtəyinedilir.Buprepa
ratlaryalnızhəkimtəyinatıüzrə
qəbuledilməlidir.

Kəs kin res pi ra tor vi rus in fek-
si ya la rın dan ne cə qo run ma lı: 
Xəstəliyinqarşısınıalmaqüçün
əksepidemiktədbirlərhəyatake
çirilir.Buqrupinfeksiyalardanqo
runmaqdaorqanizminrezistent
liyininartırımasınınxüsusiyeri
var.Keyfiyyətliqidalanma,açıq
havadadahaçoxvaxtkeçirməvə
otaqlarınyaxşıqızdırılmasıorqa
nizmininfeksiyayaqarşıdavam
lılığınıartırır.Xəstəliyinyayılma
sınınqarşısınıalmaqməqsədilə
xəstələrvaxtındatəcridedilmə
lidir.Əhalininçoxtoplaşdığıqa
palıməkanlardaisəmütləqtibbi
maskadan istifadə olunmalıdır.
Spesifikprofilaktikaməqsədilə
qripvəCOVID19infeksiyalarına
qarşıpeyvəndtətbiqedilməsion
larınyayılmasınınqarşısınınalın
masındaçoxmühüməhəmiyyət
kəsbedir.

Vüqar CAVADZADƏ 
Yoluxucu xəstəliklər kafedra-

sının tədris hissə müdiri, 
tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Kəskin respirator virus infeksiyalarından necə qorunaq?

Yaxşı stomatoloq dişləri müalicə edərkən gözəl gülüşü də 
qoruyub saxlamağı bacarmalıdır

u Kəskin respirator virus infeksiyaları (KRVİ) dünyada çox 
geniş yayılmış yoluxucu xəstəliklərdir. Bu infeksiyalara qrip, 
paraqrip, adenovirus, respirator sinsital infeksiya, rinovirus 
infeksiyası, koronavirus və s. daxildir. Oxşar klinik əlamətlərə 
malik olduqlarına görə, bu xəstəlikləri bir-birindən ayırmaq 
çox çətindir. Onların arasında qripin yoluxduruculuğu daha 
yüksəkdir.. Amma əməliyyat ən rahat və davamlı yoldursa, 
eynəkdən istifadə edənlər niyə azalmır? 

COVID-19 bitir, qrip mövsümü gəlir...COVID-19 bitir, qrip mövsümü gəlir...



Artıq neçə illərdir ki, ATU əmək-
daşlarının elmi məqalələri dünya-
nın nüfuzlu tibb jurnalları və elmi 
toplularında vaxtaşırı dərc olunur. 
Buna bir nümunə də Bioloji kimya 
kafedrasının fəaliyyəti ilə bağlıdır. 
Son dövrlərdə kafedranın müdiri, 
professor Gülnarə Əzizova, əmək-
daşlardan dosent Mahirə Əmirova, 
baş müəllimlər Rəna Rəhimova, Ella-
da Hüseynova, Gülnarə Hüseynova 
və başqalarının tanınmış tibb jurnal-
larında çap etdirdikləri məqalələr 
bunun əyani sübutudur.  

“COVİD19xəstəliyininantibio
tiklərləterapiyasıvəvaksinasıyası
haqqındagizlədilənməlumatlar”
adlıməqalə“WebofScience”da
çap olunub. Məqalədə deyilir:
“Koronavirusxəstələrininerkən
dövrdəmüalicəsibütüninfeksion
xəstəliklərdəolduğukimi,antibio
tiklərləaparılırdı.Budaxəstələrin
reanimasiyaşöbəsinədüşməsinə,
həttadünyasınıdəyişməsinəgəti
ribçıxarırdı.Məsələbundadırki,
antibiotiklərimmunsistemininişi
nizəifədərəkxəstəninbədənində
koronavirusuninkişafınayolaçır
dı.30mindənçoxxəstəüzərində
aparılmıştədqiqatlarbelənəticə

gəlməyəimkanverdiki,xəstələr
hospitalizasiyadanqabaqikincili
infeksiyailəadətənağırlaşmamış
olurdular. Bu səbəbdən onların
heçehtiyacıolmadığıhalda,bir
antibiotikçoxununölümünəsəbəb
olubmuş.
Bundan əlavə, vaksinasiya

nınkütləviaparılmasıdaəslində
düzgüntibbistrategiyadeyilmiş.
Çünkibudabirsıraxəstələrinal
lergiya,ürəkinfarktı, trombozvə
s.ağırlaşmaları ilənəticələnirdi.
Busəbəbdənhəttaİtaliyada“Ast

razenecca”vaksinləriis
tifadədənçıxarılmış, iki
tibbbacısıvəbirhəkim
cinayət məsuliyyətinə
cəlbedilmişdi”.
Məqalənin sonunda

virusayoluxmamaq,yo
luxduqdansonraisəvə
ziyyətiyüngülləşdirmək
üçünÜSTünməsləhət
ləriverilib.
Bundanbaşqa,Brita

niyanınməşhur“HELTH”
tibb jurnalındaçapolu
nan“Antimikrobpeptid

lərinistifadəsivəsintezi”məqalə
sindədeyilir ki,bütüncanlıların
bədənindəmüdafiəsisteminitəş
kiledənzülallardır.Onlaroqədər
mükəmməldirki,sağlamhücey
rələrizədələmədənancaqşiş,vi
rus,bakteriya,parazit,göbələkləri
məhvedir.İndialimlərantimikrob
peptidlərinmisliniyaratmağaça
lışır.
Onudaqeydedəkki,kafedranın

dosentiMahirəƏmirovanüfuzlu
“VeterinaryandAnimalScience”
jurnalındadərcolunanməqalələri
redaktəetdiyinəgörə,onanəşr
tərəfindənsertifikatverilib.

Bioloji kimya kafedrasının elmi 
məqalələri xarici nəşrlərdə

BaşredaktorBaşredaktor MüəlliflərləredaksiyanınmövqeyiMüəlliflərləredaksiyanınmövqeyi
üstüstədüşməyəbilər.üstüstədüşməyəbilər.

ƏlyazmalargeriqaytarılmırƏlyazmalargeriqaytarılmır

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

“AzərbaycanNəşriyyatı”MMCdə“AzərbaycanNəşriyyatı”MMCdə
çapolunurvəuniversitetdaxilindəçapolunurvəuniversitetdaxilində

yayılıryayılır
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  Kafedraların müdirləri:  
- Əczaçılıq toksikologiyası və kimya kafedrası 
- Allerqologiya və immunologiya kafedrası 
- Dermatovenerologiya kafedrası 
 Kafedraların professorları: 
- II Mamalıq və ginekologiya kafedrası  - 1 yer (0,75 vahid)
- İnsan anatomiyası və tibb terminologiya kafedrası - 1 yer
- Epidemiologiya və biostatistika kafedrası - 1 yer
- Ümumi cərrahlıq kafedrası - 1 yer
- Yoluxucu xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Dermatovenerologiya kafedrası  - 1 yer
- II Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,25 vahid)
 Kafedraların dosentləri: 
- Sitologiya, embriologiya, və histologiya kafedrası - 1 yer 
- Ümumi cərrahlıq kafedrası - 2 yer 
- İnsan anatomiyası və tibb terminologiya kafedrası  - 1 yer 
- I Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer
- II Uşaq xəstəlikləri kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Terapevtik stomatologiya kafedrası - 1 yer (0,75 vahid)
- İctimai fənlər kafedrası  - 1 yer
- Psixiatriya kafedrası - 1 yer
- I Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer
- Patoloji anatomiya kafedrası  - 1 yer
- Onkologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Yoluxucu xəstəliklər kafedrası - 1 yer
- Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrası  - 1 yer
- Patoloji fiziologiya kafedrası  - 2 yer 
- Bioloji kimya kafedrası  - 1 yer 
- I Daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer
- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
Kafedraların assistentləri: 
- II Mamalıq və ginekologiya kafedrası  - 1 yer 
- Dermatovenerologiya kafedrası  - 1 yer
- Urologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Oftalmologiya kafedrası  - 2 yer (0,5 vahid)
- Patoloji anatomiya kafedrası  - 1 yer 
- Patoloji fiziologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası - 1 yer
- Ağciyər xəstəlikləri kafedrası - 2 yer 
- Şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrası - 1 yer 
- Terapevtik stomatologiya kafedrası - 1 yer 
- Farmakologiya kafedrası - 1 yer
- Farmakoqnoziya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Normal fiziologiya kafedrası  - 1 yer
- Bioloji kimya kafedrası  - 1 yer
- Ortopedik stomatologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- I Daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- II Daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer
- Tibbi-biologiya və genetika kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Epidemiologiya və biostatistika kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Epidemiologiya və biostatistika kafedrası - 1 yer
Kafedraların baş müəllimləri:  
- Normal fiziologiya kafedrası - 1 yer 
- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası  - 1 yer
- Bioloji kimya kafedrası  - 3 yer
Kafedraların müəllimləri:  
- Normal fiziologiya kafedrası - 1 yer 
- Hərbi terapiya kafedrası  - 1 yer 
Elmi Tədqiqat Mərkəzi: 
- Farmakologiya şöbəsi (böyük elmi işçi) - 1 yer
- Bioloji kimya kafedrası üzrə Elmi Tədqiqat 
  Laboratoriyası (kiçik elmi işçi) - 1 yer
  Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma 

müddəti elan qəzetdə dərc olunduğu gündən 30 gün keçənə-
dəkdir. Sənədlər rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə 
aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:
AZ 1007, Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi,14
Telefon: 597-10-08

Shorani Khiavi Sina (tələbə kontingetində qalan məzun); Hassanein 
Khafaji Ali (qrup 317İ3), Dəmhat Onur Səlcuk (qrup 120A14a), 
Məmmədova Aytən Umud qızı (qrup 317A25); Hadi Balagar Həsən 
(tələbə kontingetində qalan məzun); Hacıyeva Fidan Raman qızı (qrup 
221A14b); Fatemeh Ostadmaher Mohammadbagher qızı (qrup 419İ3b); 
Ali Abeshahmad (qrup 419A4a); Nurettin Ciftçi İbrahim Halil oğlu 
(qrup 419A6b); Əzimli Rüfət Elman oğlu (qrup 120A1b); Abdullayev 
Camal Əhməd oğlu (qrup 121A3b); Kərimov Cəfər Kamran oğlu (qrup 
222A3b); Qurbanova Zərifə Vüqar qızının (220A1b) tələbə bileti, Niloofar 
Mohammadi Germi Mostafa qızı (qrup 418İ2a) və Abbasova Finarə Samir 
qızının (qrup 117A7)müvəffəqiyyət kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Etibarsız say ılır

Bu günlərdə AMEA-nın 
müxbir üzvü, əməkdar elm 
xadimi, professor Əlişir Mu-
sayev və ATU-nun Fiziote-
rapiya və tibbi reabilitasiya 
kafedrasının müdiri, dosent 
Paşa Mehdiyevin birgə 
müəllifliyi ilə “Ümumi fizio-
terapiya” kitabı işıq üzü gö-
rüb. Kitabın rəyçiləri adıçə-
kilən kafedranın professoru 
N.Hüseynov və Azərbaycan 
Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa 
İnstitutunun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, professor 
S.Hüseynovadır. 

Tibb Uni ver si te ti nin tə lə bə lə ri 
üçün ümu mi fi ziote ra pi ya nın pro-
qra mı na uy ğun ola raq ya zıl mış yeni 
ki tab Azər bay can di lin dəbu sahəyə 
aid ilk ori ji nal dərs lik dir. Ki tab da fi-
ziote ra pi ya ba rə sin də müasir tə səv-
vür lər, fi zi ki amil lə rin tə sir me xa niz-
mi, on la rın is ti fa də si nə əsas gös tə riş 
və əks gös tə riş lər, müali cə apa rat la rı, 
müali cə nin ve ril mə tex ni ka sı ba rə də 
mə lu mat lar öz ək si ni ta pıb. Dərs lik də 
müali cə-pro fi lak ti ka və sa na tor-ku-
rort müəs si sə lə rin də fi ziote ra pev tik 
yar dı mın təş kil olun ma sı, xəs tə lə rin 

hə min müəs si sə lə rə se çi lib gön də-
ril mə si haq qın da mə lu mat lar da ve-
ri lib. Həm çi nin əv vəl ki nəş rə müəy-
yən dü zə liş lər edi lib və ye ni müali cə 
üsul la rı əla və olu nub.

Bu dərs lik dən tə lə bə lər lə ya na şı, 
fi ziote ra pist lər, fi ziote ra pi ya və tib bi 
bər pa ix ti sa sı üz rə təh sil alan re zi-
dent lər, fi ziote ra pev tik ka bi net lər də 
və sa na tor-ku rort müəs si sə lə rin də 
ça lı şan fi ziote ra pevt hə kim lər də is-
ti fa də edə bi lər lər.

Bu günlərdə dosent İsgəndərov Vaqif Hüseyn 
oğlunun 60 yaşı tamam olub. V.İsgəndərov 1984-
cü ildə ATU-nun Əczaçılıq fakültəsini fərqlənmə 
diplomu ilə bitirib və Əczaçılıq kimyası kafedra-
sında baş laborant vəzifəsinə qəbul olunub. O, 
1985-2000-ci illər ərzində kafedrada assistent, 
2000-2005-ci illərdə baş müəllim işləyib, 2005-ci 
ildən bu günədək isə dosent vəzifəsində çalışır.  
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Hamının hörmətini 
qazanmış tələbkar müəllim

“Ümumi fizioterapiya” 
dərsliyi işıq üzü görüb

Kafedralar üzrə vakant yerləri tutmaq üçün 
müsabiqədə iştirak edənlər Elmi katibliyə aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

1. Rektorun adına ərizə. 
2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi (yeni formatda).
3. Kafedradan verilmiş xasiyyətnamə. Xasiyyətnaməni 

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

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

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

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

7. Açıq mühazirənin və ya açıq təcrübi dərsin videoçəkili-
şinin diski.

8. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.
9. Müvafiq elmi dərəcə diplomu və elmi ad attestatının 

surəti.
Qeyd: ATU-nun əməkdaşı olmayan mütə xəssislər 

siyahıdakı 3-cü, 5-ci və 7-ci bənddəki sənədlərin əvə-
zinə, sonuncu iş yerindən verilən xasiyyətnamə, işlədiyi 
klinikadan həkimlik fəaliyyəti barədə arayış və əmək 
kitabçasından çıxarışı təqdim etməlidir.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə
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