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Bakıda I Beynəlxalq 
süd vəzi xərçəngi 
konqresi keçirilib

ATU-da Vətən 
müharibəsi qaziləri ilə 

görüş təşkil olunub 

Prezident 
təqaüdçülərinin 
ATU-nu seçməsi 

qürurvericidir

Stomatoloji Klinikada 
şəhid və qazi ailələri 

üçün aksiya 
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Həssas qrupa aid 
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təhsil xərcləri 
qarşılanacaq
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Azərbaycan Tibb Universite-
tinin rektoru, professor Gəray 
Gəraybəyli konqresin açılış mə-
rasimində onun əhəmiyyətindən 
söz açaraq süd vəzi xərçənginin 
çox ciddi ictimai problem olduğu-
nu bildirib. Onun sözlərinə görə, 
dünya ölkələri üzrə statistika da 
bunu təsdiqləyir: “Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının məlumatına 
görə, hər il bir milyondan çox yeni 
xəstəyə süd vəzi xərçəngi diaqno-
zu qoyulur. Bu patologiya xəstə-
likdən ölüm hallarının təxminən 
50 faizini təşkil edir. Son 20 ildə 
diaqnostika və müalicəsində əldə 
edilən inkişafa baxmayaraq, süd 
vəzi xərçəngi və ağırlaşmaların-
dan vəfat edən xəstə sayı hələ də 
az deyil”.

Xəstəliklə bağlı cəmiyyətdə ki-
fayət qədər bilgi olmadığını vur-
ğulayan rektor G.Gəraybəyli qeyd 
edib ki, Azərbaycan Tibb Univer-
sitetində və onun klinikalarında 
süd vəzi xərçəngi ilə bağlı maa-
rifləndirmə işlərinə xüsusi diqqət 
yetirilir. Hər il bu ali təhsil oca-
ğında süd vəzi xərçəngi ilə bağlı 
müxtəlif aksiyalar, konfrans və se-
minarlar, kütləvi tədbirlər keçirilir. 
Xüsusilə oktyabr ayında ATU-nun 
professor-müəllim heyəti, klinika-

larımızın həkimləri kütləvi 
informasiya vasitələrində, 
televiziya və radio kanal-
larında çıxış edərək ma-
arifləndirmə aksiyasında 
aktiv iştirak edirlər. 

Səhiyyə nazirinin müa-
vini, professor İlqar Qa-
sımov zəngin proqramı 
olan beynəlxalq konqre-
sin aktual problemə həsr 
olunduğuna diqqət çəkib. 
Dünyada hər 8 qadından 
birinin bu xəstəliklə üz-
ləşdiyini bildirən profes-
sor İ.Qasımov, ölkəmizdə 
onkoloji xəstəliklərin di-
aqnostikası, müayinə və 
müalicəsi üzrə aparılan 
işlər haqqında danışıb. 
Nazir müavini bu xəstə-
liyin müalicəsində erkən 
diaqnostikanın çox önəm-
li olduğunu vurğulayaraq, 

bu baxımdan maarifləndirmə təd-
birlərinin xüsusi əhəmiyyət daşı-
dığını bildirib.

ATU-nun Onkologiya kafedrası-
nın müdiri, universitetin Onkoloji 
Klinikasının direktoru, Milli Məc-
lisin Səhiyyə komitəsinin sədri, 
akademik Əhliman Əmiraslanov 
bu konqresi bütövlükdə Azərbay-
can səhiyyə ictimaiyyəti üçün son 
dərəcə önəmli bir hadisə kimi qiy-
mətləndirib. Qeyd edib ki, dünya 
üzrə onkoloqların səylərinə bax-
mayaraq, süd vəzi xərçənginə 
yoluxma və ölüm göstəriciləri 
ilbəil artır: “Ölüm göstəriciləri 
mütəxəssisləri qane etmir. Lakin 

bir məqamı qeyd etmək istərdim 
ki, ötən əsrin sonlarına nisbətdə 
indi ölüm göstəricilərini stabil-
ləşdirmək və 35-40 faizə qədər 
azaltmaq mümkün olub. Bu da 
həmin sahədə ciddi innovativ işlə-
rin, elmi tədqiqatların nəticəsidir”.

Beynəlxalq Süd Vəzi Xərçəngi 
Xəstəlikləri Çalışma Qrupunun 
(Breats Health Working Group 
International - BHWGI) sədri, 
professor Atilla Soran bu toplan-
tının tibb elminin inkişaf potensi-
alını və ölkələrin xüsusiyyətlərini 
nəzərə almaqla gələcək üçün ən 
optimal və uyğun həllər tapılması, 
ölkələrdə elmi tədqiqatların geniş-
ləndirilməsi baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib. 

ATU-nun Onkoloji Klinikası-
nın baş həkimi Nigar Mehdiye-
va konqresin əsas məqsədinin 
müasir sivilizasiyanın ən qorxunc 
xəstəliklərindən biri olan xərçəng 

haqqında məlumatlılığın artırılma-
sı, diqqəti bu xəstəliyin qarşısının 
alınması, aşkar edilməsi və müa-
licəsinə yönəltməkdən ibarət ol-
duğunu bildirib. Həmçinin ölkələr 
arasında əməkdaşlığı gücləndir-
mək, onkoloji yardımda ən müasir 
diaqnostik və terapevtik prosedur-
ların tətbiqini təşviq etməyin də 
əsas məqsədlər sırasında oldu-
ğunu söyləyib.

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Süd 
Vəzi Xərçəngi Xəstəlikləri Çalış-
ma Qrupu (BHWGI) ilə birgə ke-
çirilən I Beynəlxalq süd vəzi xər-
çəngi konqresində 200-ə yaxın 
mütəxəssis iştirak edib. 

Bakıda Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb 
Universiteti (ATU) və Azərbaycan Süd 
Vəzi Xəstəlikləri Assosiasiyasının (AS-
VXA) təşkilatçılığı ilə I Beynəlxalq süd 
vəzi xərçəngi konqresi keçirilib. 

Tədbirin əvvəlində torpaqlarımızın 
azadlığı uğrunda şəhid olanların xa-
tirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

ATU-nun rektoru, professor Gəray Gəraybəyli: ATU və onun klinikalarında 
bu istiqamətdə maarifləndirmə işlərinə xüsusi diqqət yetirilir

Qonaq universitetimizdə tələbələr 
üçün yaradılmış şəraitlə, o cümlədən 
yataqxanalarla maraqlanıb. Eləcə də 
Türkiyədən olan tələbələrimizlə gö-
rüşmək istədiyini bildirib, onların bəzi 
istəklərini dilə gətirib.

A.R.Altunelə ATU-da tələbələrin yük-
sək səviyyədə təhsil almaları üçün ya-

radılmış şərait, 
universitetimi-
zin maddi-tex-
niki  bazası , 
eləcə də tədris 
klinikaları və 
yataqxanalar 
barədə ətraflı 
məlumat verən 
professor Gə-
ray Gəraybəyli, 
tədris proq-
ramlarımızın 
beynəlxalq 

akkreditasiyadan keçdiyini də nəzərə 
çatdırıb.

Rektor Gəray Gəraybəyli qonağı ATU-
da keçiriləcək Zəfər Günü konsertinə 
dəvət edib.

Görüşdə ATU-nun Ümumi işlər üzrə 
prorektoru Nizami Adilov, Beynəlxalq 

əlaqələr şöbəsinin müdiri Müşfiq Oru-
cov, Xarici tələbələrlə iş üzrə dekan 
Qorxmaz Əhmədov, Türkiyənin Azər-
baycandakı təhsil müşavirinin kömək-
çisi Faiq Bayramov, ATU-dakı Türkiyəli 
Tələbələr Şurasının sədri Mehmet Tanış 
və türkiyəli tələbələr iştirak edirdi.

Qeyd edək ki, ATU-nun rektoru ilə 
görüşdən bir neçə gün sonra Ali Rza 
Altunelin iştirakı ilə universitetimizdə 
toplantı keçirilib. Beynəlxalq əlaqələr 
üzrə prorektor, dosent Orxan İsayev 
universitetdə təhsil alan əcnəbi tələ-
bələr barədə məlumat verib, bey-
nəlxalq əlaqələrimizdən söhbət açıb. 

Prorektor bildirib ki, hazırda ATU-
da dünyanın 50-yə yaxın ölkəsindən 
əcnəbi tələbə və rezidentlər təhsil alır. 
Bunların arasında say tərkibinə görə 
birinci yeri qardaş Türkiyədən olan 
tələbə və rezidentlər tutur. Pandemi-
yadan öncə belə görüşlərin tez-tez ke-

çirildiyini xatırladan O.İsayev bildirib ki, 
bu tədbirlərin keçirilməsində məqsəd 
əcnəbi tələbələrin sosial problemləri-
ni dinləmək və onları imkan daxilində 
aradan qaldırmağa çalışmaqdır. 

Ali Rza Altunel günün bütün saatla-
rında səfirliyə müraciət edən hər bir 
tələbəyə müşavirlik tərəfindən yardım 
göstərildiyini diqqətə çatdırıb. Deyib 
ki, onların vətəndən kənarda rahat 
təhsil almaları və yataqxana ilə təmi-
natı səfirliyin diqqət mərkəzindədir. 
Müşavir əlavə 
edib ki, artıq 
ATU-da təhsil 
alan tələbələr 
həftənin 1, 3 və 
5-ci günləri 24 
saat ərzində, 
qalan günlər 
isə (bazar günü 
xaric) səhər saat 

9-dan axşam 9-dək Əsaslı kitabxananın 
xidmətindən yararlana biləcəklər. 

Tədris şöbəsinin müdiri, dosent 
Kamandar Yaqubov, fakültə dekan-
ları Səid Əhmədov və Fərəh Mədətli, 
həmçinin Xarici tələbələrlə iş üzrə de-
kan Qorxmaz Əhmədovun da qatıldığı 
toplantıda qarşılıqlı maraq doğuran 
məsələlər barədə fikir mübadiləsi 
aparılıb. Bundan başqa, tələbələri dü-
şündürən suallar həm onlar, həm də 
müşavir tərəfindən cavablandırılıb.

Türkiyənin Azərbaycandakı təhsil müşaviri Ali Rza Altunel ATU-da görüşlər keçiribTürkiyənin Azərbaycandakı təhsil müşaviri Ali Rza Altunel ATU-da görüşlər keçirib

Türkiyənin Azərbaycandakı təhsil müşaviri 
Ali Rza Altunel Azərbaycan Tibb Universite-
tinin rektoru, professor Gəray Gəraybəyli 
ilə görüşüb. Görüşdə ATU-da təhsil prosesi 
haqda fikir mübadiləsi aparılıb. 

Əcnəbi tələbələrlə görüş ənənəsi bərpa edilir

Rektor yüksək nəticələrə görə 
tələbələri təbrik edərək, Prezident 
təqaüdünə layiq görülmələrinin onlar 
üçün həm qürur, həm də böyük məsu-
liyyət olduğunu bildirib. O, gənclərin 
məhz Azərbaycan Tibb Universitetini 
seçməsinin ikiqat qürurlu olduğunu 
qeyd edib: “92 illik tarixi olan, zəngin 
təhsil ənənələrinə malik Tibb Universi-
teti hər zaman Azərbaycanda ali təhsil 
ocaqları arasında seçilməyi bacarıb. 
Hər il bizim universitetə onlarla qa-
baqcıl tələbə daxil olur, imtahanlarda 
yüksək bal toplamış tələbələrin böyük 

qismi ATU-nu seçir. Sizlərin gələcək-
də bu seçimi layiqincə doğruldacağı-
nıza, xalqımız, dövlətimiz üçün layiqli, 
peşəkar mütəxəssislər kimi yetişəcə-
yinizə əminəm”.

Rektor G.Gəraybəyli daha sonra 
ATU-da tədris sistemi, təhsil proq-
ramında yeniliklər barədə tələbələrə 
məlumat verib, onları universitetin 
ictimai həyatında aktiv iştirak etməyə 
çağıraraq, uğurlar arzulayıb.

Qeyd edək ki, 2022/2023-cü tədris 
ilində 23 nəfər Prezident təqaüdçüsü 
ATU-ya daxil olub.

Bakı Dövlət Universiteti (BDU), 
ICESCO, İzmir Yüksək Texnologiya 
İnstitutu (Türkiyə) və Lahore Univer-
sitetinin (Pakistan) birgə təşkilatçı-
lığı ilə, akademik Mirəli Axundovun 
anadan olmasının 120 illiyinə həsr 
olunmuş “Biologiyada nailiyyətlər 
və çağırışlar” adlı 11-ci beynəlxalq 
elmi konfrans keçirilib. 

Konfransın açılış mərasimində çıxış 
edən BDU-nun rektoru Elçin Babayev 
qeyd edib ki, konfransın “Biologiyada 
nailiyyətlər və çağırışlar” adlandırılması 
təsadüfi deyil. Ölkəmizdə dünya elminin 
tələblərinə cavab verən tədqiqatların 
aparılması, elmi-texniki potensialın inki-
şafı, eləcə də yüksəkixtisaslı kadrların 
hazırlanması dövlət siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindəndir. 

İzmir Yüksək Texnologiya İnstitutunun 
rektoru Yusuf Baran bu konfransın bö-
yük əhəmiyyətə malik olduğunu vurğula-
yıb. Yer üzündə yaşamın biologiya elmi 
ilə bağlı olduğunu bildirən Y.Baran qeyd 
edib ki, mühüm elmi problemlərin və 
çağırışların müzakirə edildiyi konfrans 
iştirakçı universitetlər arasında güclü 
əməkdaşlıqların da başlanğıcı olacaq.

Daha sonra Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin rektoru, professor Gəray Gəray-
bəyli, Milli Məclisin deputatı, BDU-nun 
Genetika kafedrasının müdiri Kamilə 
Əliyeva, Molekulyar Biologiya və Biotex-

nologiyalar İnstitutunun direktoru İradə 
Hüseynova, Bolqarıstanın Mikrobiologi-
ya İnstitutunun əməkdaşı Lyudmila Ka-
baivanova, Qazaxıstanın L.N.Qumilyov 
adına Avrasiya Milli Universitetinin Hü-
ceyrə Biologiyası və Biotexnologiyaları 
İnstitutunun direktoru Rahmetkaji Ber-
simbay və başqaları akademik Mirəli 
Axundovun biologiya elminin inkişafın-
dakı xidmətlərindən, eləcə də biologi-
ya elminin prioritet istiqamətləri, aktual 
problemlərindən danışıb, bu sahədəki 
bilik və bacarıqların optimallaşdırılması, 
habelə elmi əlaqələrin genişləndirilmə-
sinin zəruriliyini vurğulayıblar.

19 xarici ölkədən, ölkəmizin bir çox 
ali təhsil müəssisələri və elmi-tədqiqat 
institutlarından olan tədqiqatçıların iş-
tirakı ilə keçirilən tədbirdə çoxlu sayda 
məruzələr dinlənilib. 

ATU-nun rektoru beynəlxalq elmi 
konfransda çıxış edib

Azərbaycan Tibb 
Universitetinin 
rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli 
2022/2023-cü təd-
ris ilində universi-
tetə qəbul olunan 
Prezident təqaüd-
çüləri ilə görüşüb.

Bakıda I Beynəlxalq süd vəzi 
xərçəngi konqresi keçirilib

Prezident təqaüdçülərinin ATU-nu 
seçməsi qürurvericidir
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Bun dan son ra “Azər bay can Tibb 
Uni ver si te tin də 2021/2022-ci təd-
ris ili nin ye kun la rı və 2022/2023-cü 
təd ris ilin də uni ver si tet kol lek ti vi 
qar şı sın da du ran və zi fə lər” ba rə də 
Təd ris və müali cə iş lə ri üz rə pro-
rek tor, pro fes sor Sa bir Əli ye vin he-
sa bat mə ru zə si din lə ni lib. 

Ənə nə vi ola raq hər təd ris ili nin 
baş lan ğı cın da uni ver si tet de kan-
lıq la rı nın ay rı-ay rı ka fed ra lar da 
at tes ta si ya apar dıq la rı nı vur ğu la-
yan S.Əli yev, ka fed ra lar da təq vim 
pla nı, təd ris proq ra mı, mü ha zi rə 
və məş ğə lə dərs lə ri nin mətn lə ri, 
audi to ri ya fon du, la bo ra to ri ya la rın 
və sil la bus la rın ha zır lıq sə viy yə si-
nin ge niş təh lil edil di yi ni bil di rib. 
O, son il lər də uni ver si te ti mi zin 
bey nəl xalq əla qə lə ri nin xey li ge-
niş lən di yi ni də diq qə tə çat dı ra-
raq, təd ris ili nin baş lan ğı cın da 
rek tor, pro fes sor Gə ray Gə ray bəy-
li nin rəh bər li yi ilə ATU-nun nü ma-
yən də he yə ti nin “Mag na Char ta 
Uni ver si ta tum” – Dün ya Uni ver-
si tet lə ri nin Bö yük Xar ti ya sı nın qə-
bu lu nun yu bi le yi nə həsr edil miş 
tən tə nə li təd bir də, həm çi nin Qa-
za xıs ta nın Al ma tı şə hə rin də təh-
si lin key fiy yə ti nin tə min edil mə si 
üz rə VI Mər kə zi Asi ya Bey nəl xalq 
Fo ru mun da iş ti ra kı haq da şu ra 
üzv lə ri nə mə lu mat ve rib.

Uni ver si tet kol lek ti vi nin he sa bat 
ilin də öz üzə ri nə dü şən və zi fə ni 
la yi qin cə ye ri nə ye tir di yi ni söy lə-
yən pro rek tor, təd ris, təd ris-me-
to dik, el mi-təd qi qat, gənc nəs lin 
mil li zə min də tər bi yə si, uni ver-
si te tin mad di-tex ni ki ba za sı nın 
möh kəm lən di ril mə si və ye ni dən 
qu rul ma sı is ti qa mə tin də gö rü lən 
iş lər dən ət raf ı söh bət açıb. Həm-
çi nin uni ver si te tin el mi-təd qi qat 
his sə si nin də xey li məh sul dar iş-
lə di yi ni de yib: “Uni ver si te tin nəz-
din də 3 elm lər dok to ru, 3 fəl sə fə 
dok to ru üz rə dis ser ta si ya şu ra la rı 
fəaliy yət gös tər mək də dir. Bu dis-
ser ta si ya şu ra la rı nın ix ti sas lar üz-
rə ke çi ri lən el mi se mi nar la rı nın 
tər kib lə ri ha zır lan mış və təs diq 
edil miş dir. Dis ser ta si ya şu ra la rın-
da müx tə lif is ti qa mət lər üz rə bir-
də fə lik dis ser ta si ya şu ra la rı ya ra-
dıl mış və mü da fiəsi ke çi ril miş dir. 
Bu dövr də əmək daş la rı mız dan 24 
nə fə rin do sent el mi adı nın təs di qi 
üçün AAK qar şı sın da və sa dət qal-
dı rıl mış dır. Uni ver si tet əmək daş la-
rı nın el mi-təd qi qat iş lə ri “Əha li nin 
sağ lam lı ğı nın qo run ma sı” proq-
ra mı na mü va fiq ol maq la 3 el mi 
is ti qa mət, 9 prob lem üz rə ye ri nə 
ye ti ril miş dir. 

El mi iş lə rin nə ti cə lə ri nə gö rə, 
uni ver si te tin əmək daş la rı tə rə-
fin dən 17 mo noq ra fi ya (13-ü res-

pub li ka da, 4-ü xa ric də), 16 dərs lik, 
21 dərs və saiti, 3 ki tab ça və sor ğu 
ədə biy ya tı, 3 el mi əsər lər məc-
muəsi, 18 me to dik ədə biy yat dərc 
edil miş dir. Uni ver si te tin əmək daş-
la rı xa ric də 616, elə cə də res pub-
li ka mı zın döv rü mət buatın da 992 
el mi iş çap et dir miş və mün tə zəm 
ola raq çı xış lar et miş lər. 2021-ci il də 
4 ix ti ra ya gö rə Av ra si ya pa ten ti və 
4 ix ti ra ya gö rə Azər bay can pa ten ti 
alın mış dır”. 

He sa bat mə ru zə sin də is tər uni-
ver si tet kli ni ka la rın da, is tər sə də 
Ba kı şə hə ri nin tibb müəs si sə lə-
rin də yer lə şən kli nik ka fed ra la rın 
pro fes sor-müəl lim he yə ti nin res-
pub li ka əha li si nə yük sək ix ti sas-
lı prak ti ki sə hiy yə xid mə ti gös-
tər mə si də öz ək si ni ta pıb. Qeyd 
olu nub ki, uni ver si te tin Təd ris 
Te ra pev tik, Təd ris Cər ra hiy yə və 
Sto ma to lo ji kli ni ka la rı tə sər rü fat 
he sab lı, On ko lo ji kli ni ka isə döv-
lət büd cə sin dən ma liy yə ləş mək-
lə əha li yə yük sək ix ti sas lı müali cə, 
müali cə-diaq nos tik və kon sul ta tiv 
tib bi xid mət lər gös tər miş dir. 

Çı xı şın da əmək daş la rın, həm çi-
nin az tə mi nat lı tə lə bə lə rin mad di 
və ziy yə ti nin uni ver si tet rəh bər li yi-
nin diq qət mər kə zin də ol ma sı na, 
elə cə də təd ris bi na la rın da tə mir 
iş lə ri nin gö rül mə si nə to xu nan 
pro rek tor, diq qə ti da ha çox ke çən 
təd ris ili nin pa yız və yaz se mestr-
lə ri nin im ta han ses si ya la rı nın nə-
ti cə lə ri nə yö nəl dib: “2021/2022-ci 
təd ris ili nin yaz se mest ri nin im ta-
han ses si ya sı nın baş lan ğı cın dan 
25 nə fər aka de mik mə zu niy yət də 
ol muş dur. Yaz se mest ri ər zin də öz 
əri zə lə ri nə gö rə 13 tə lə bə uni ver-
si tet dən xa ric edil miş dir. Be lə lik lə, 
6614 tə lə bə im ta ha na bu ra xıl mış, 
275 nə fər im ta han da iş ti rak et mə-
miş dir. İm ta han ver mə li olan lar-
dan 6438 nə fə ri bü tün im ta han-
lar dan mü vəf əq qiy mət lər ala raq, 
ses si ya nı ba şa vur muş dur (97.3%, 
ke çən il 97.9%). İm ta han ses si ya-

sı nı “əla” qiy mət lər lə ba şa vu ran-
lar – 1239 nə fər (18.7%, ke çən il 
27.4%), “əla” və “yax şı” qiy mət lər-
lə – 3457 nə fər (52.2%, ke çən il 
55,5%), qa rı şıq qiy mət lər lə – 1742 
nə fər (26,3%, ke çən il 14,8%) təş kil 
et miş dir. 176 nə fər (2.6%, ke çən il 
2,1%) “qey ri-ka fi” al mış dır ki, bun-
lar dan da 151 nə fə rin yal nız bir 
fən dən, 13 nə fə rin 2 fən dən, 12 
nə fə rin isə 3 və da ha ar tıq fən dən 
aka de mik bor cu qal mış dır.

Apell ya si ya Ko mis si ya sı nın 

fəaliy yə tin dən də 
da nı şan pro rek-
tor ke çən il test 
üsu lu ilə im ta han 
za ma nı bir sı ra ka-
fed ra la rın işin də 
ça tış maz lıq la rın 
əsa sən test sual la-
rı nın və ca vab la rı-
nın uy ğun suz lu ğu 
şək lin də özü nü 
gös tər di yi ni, bu-
nun isə tə lə bə lə-
rin fa kül tə de kan-
lıq la rın da fəaliy yət 
gös tə rən apell ya-
si ya ko mis si ya la-
rı na mü ra ciəti ilə 
nə ti  cə lən di  y i  ni 

diq qə tə çat dı rıb. Ey ni za man da 
Apell ya si ya Ko mis si ya sı nın işi nin 
key fiy yə ti nin ar tı rıl ma sı, üzv lə rin 
əmək fəaliy yə ti nin yax şı laş dı rıl-
ma sı məq sə di ilə tək lif ə ri ni şu ra 
üzv lə ri ilə bö lü şüb.

He sa bat da xa ri ci öl kə lər dən uni-
ver si te ti miz də təh sil al maq üçün 

mü ra ciət edən tə lə bə lə rin sa yı-
nın il dən-ilə art dı ğı vur ğu la nıb. 
Qeyd edi lib ki, Xa ri ci tə lə bə lər lə 
iş üz rə de kan lı ğın ye ri nə ye tir di yi 
va cib iş lər dən bi ri də tə lə bə lə rin 
Ba kı şə hə rin də mü vəq qə ti ya şa-
maq hü qu qu nu tə min et mək üçün 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Döv-
lət Miq ra si ya Xid mə ti ilə sıx əla qə 
sax la ya raq, on la rın qey diy ya tı nı 
təş kil et mək dən iba rət dir. Bu nun la 
ya na şı, təd ris ili ər zin də tə lə bə lə-
rin ya şa yış şə raiti nin yax şı laş dı rıl-
ma sı uni ver si te tin rek to ru və Xa ri ci 
tə lə bə lər lə iş üz rə de kan lı ğın diq-
qət mər kə zin də olub. 

S.Əli yev çı xı şı nın so nun da bir sı-
ra ka fed ra mü dir lə ri və ka fed ra la-
rın ay rı-ay rı əmək daş la rı nın təd ri-
sin təş ki li, dərs cəd və li nin op ti mal 
tər tib olun ma sı, ay rı-ay rı fən lə rə 
ay rı lan dərs yük lə ri nin ar tı rıl ma-
sı, fən nin se mestr ər zin də təd ris 
ar dı cıl lı ğı və s. mə sə lə lər üz rə 
uni ver si tet rəh bər li yi nə mü ra ciət 
et dik lə ri ni, hə min mü ra ciət lə rin 

uni ver si te tin mü va fiq qu rum la rın-
da diq qət lə öy rə nil di yi ni söy lə yib. 
Əmin lik lə bil di rib ki, uni ver si tet 
kol lek ti vi ca ri təd ris ilin də əv vəl-
lər bu ra xıl mış nöq san la rı ara dan 
qal dı ra raq, tə lə bə lər lə apa rı lan 
təd ris və təd ris-me to di ki işi gü-
nün tə ləb lə ri nə uy ğun qur ma ğa 
ça lı şa caq dır.

Bun dan son ra çı xış edən lər he-
sa bat mə ru zə sin də to xu nu lan 
mə sə lə lər lə bağ lı fi kir lə ri ni bö lü-
şüb lər. ATU-nun Apell ya si ya Ko-

mis si ya sı nın səd ri, pro fes sor El dar 
Qa ra yev ko mis si ya nın fəaliy yə ti 
haq qın da şu ra üzv lə ri nə mə lu-
mat ve rə rək, mü ra ciət lə rin art ma-
sı nın sə bə bi ni da ha çox proq ram la 
test lə rin düz gəl mə mə si ilə əla qə-
lən di rib. Bu uy ğun suz lu ğu ara dan 
qal dır maq üçün ka fed ra lar üz rə 
eks pert lə rin ye rin də cə yox la ma-
lar apar ma sı nı və proq ram la uy-
ğun gəl mə yən test lə rin ba za dan 
çı xa rıl ma sı nı tək lif edib. 

I Ma ma lıq gi ne ko lo gi ya ka fed-
ra sı nın mü di ri, pro fes sor El mi ra 
Əli ye va, Trav ma to lo gi ya və or to-
pe di ya ka fed ra sı nın mü di ri, do-
sent Cə fər Nə sir li də el mi şu ra da 
çı xış edə rək, apell ya si ya şi ka yə ti nə 
sə bəb olan test sual la rı ilə bağ lı 
fi kir lə ri ni diq qə tə çat dı rıb lar. Test 
sual la rı nın ha zır lan ma sı na mə su-
liy yət lə ya na şıl ma sı na bax ma ya-
raq, bu sa hə də müəy yən nöq san-
la rın ol du ğu nu da söy lə yib lər. 

Hər bi tibb fa kül tə si nin tə lə bə 
de ka nı Əli Sul tan za də isə çı xı şın da 
im ta han za ma nı tə lə bə lə rin qar-

şı laş dı ğı prob lem lər dən da nı şıb. 
Qeyd edib ki, əsas şi ka yət lər bə-
zən im ta ha nın ge di şin də komp yu-
te rin don ma sı, sis tem dən çıx ma sı 
və ya ra nan sıx lı ğa gö rə tə lə bə nin 
im ta ha na gec da xil ol ma sı ilə bağ-
lı dır.

Mə ru zə və çı xış lar da səs lə nən 
fi kir lə rə mü na si bə ti ni açıq la yan 
rek tor, pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li 
möv zu ət ra fın da cid di mü za ki rə lə-
rin get mə sin dən məm nun lu ğu nu 
vur ğu la yıb. Bu nu təd ris pro se si nin 
don muş bir pro ses ol ma dı ğı nın 
gös tə ri ci si ki mi də yər lən di rib.

Tə lə bə lə rin bi li yi nin qiy mət lən-
di ril mə sin də ye ni qay da la rın tət-
bi qin dən də da nı şan uni ver si te tin 
rəh bə ri, bə zi müəl lim lə rin əsas sız 
ola raq bu qay da lar dan na ra zı qal-
ma sı nın təəs süf do ğur du ğu nu de-
yib: “Çox təəs süf ki, bə zi müəl lim-
lər bu qay da la rın tət bi qi ni on la rın 
müs tə qil li yi nin əl lə rin dən alın ma-
sı ki mi ba şa dü şür lər. Əs lin də isə 
be lə de yil. Hər kəs an la ma lı dır ki, 

müəl lim lik tək cə tə lə bə ni sor ğu-
la maq la məh dud laş mır. Müəl lim 
is ti qa mət ve rən dir, yol gös tə rən-
dir. Tə lə bə ni sıx maq, in cit mək 
müəl li min məq sə di ol ma ma lı dır. 
Bə zi müəl lim lər in di də baş qa bir 
yol ta pıb lar. Dər sə 10-15 də qi qə 
ge ci kən tə lə bə ni qa yıb yaz maq la 
hə də lə yir lər. An caq nə zə rə alın-
ma lı dır ki, ar tıq tə lə bə nin da va-
miy yə ti nə gö rə ay rıl mış mak si mal 
10 bal ləğv olu nub. İm ta han lar 
tək mil ləş mə li dir. Unut ma ma lı yıq 

ki, im ta han təd ris pro se si nin yal nız 
bir his sə si dir. Ona gö rə də bü tün 
təd ris pro se si tək cə qiy mət lən dir-
mə dən, im ta han dan ası lı ola bil-
məz. Tə lə bə yə nə zə ri bi lik ve ril-
mə li, prak ti ki vər diş aşı lan ma lı dır”. 

Rek tor bə zi hal lar da müəl lim lə-
rin im ta ha nın ge di şi nə tə sir gös-
tər mək cəhd lə ri nə də to xu nub: 
“Elə müəl lim lər var ki, tə lə bə yə 
vəd lər ve rir lər. Onu ar xa yın sa lır-
lar ki, kö mək edə cək lər. İm ta ha-
na öz lə ri nin tər tib et di yi test lə rin 
dü şə cə yi ni dü şü nür lər. Bir da ha 
xa tır la dı ram ki, hər se mestr də ka-
fed ra lar dan ye ni test lər tə ləb edi-
lə cək. An caq bu heç də o de mək 
de yil ki, im ta ha na müt ləq hə min 
test lər dü şə cək. Bi zim il lər ər zin də 
for ma laş mış ki fa yət qə dər ge niş 
test ba za mız var. Test mər kə zin də 
də tes to loq la rı mız ça lı şır. Özü müz 
o test lə ri möv zu nu sax la maq şər ti 
ilə də yi şə cə yik. Tə lə bə yə ve ri lən 
test lər lə im ta ha na dü şən test lər 
ey ni ol ma ma lı dır”. 

Bey nəl xalq akk re di ta si ya dan 
keç dik dən son ra uni ver si te ti mi zə 
xa ri ci tə lə bə lə rin da ha çox ma raq 
gös tər mə si nə diq qət çə kən rek-
tor, məhz bu ba xım dan in gi lis di li 
müəl lim lə ri nə tə lə ba tın art dı ğı-
nı vur ğu la yıb. Müəl lim lə rin in gi-
lis di li bil gi lə ri ni tək mil ləş dir mək 
məq sə di lə bu ya xın lar da növ bə ti 
kurs la rın  açı la ca ğı nı söy lə yən rek-
tor, gə lə cək də təd ri sin növ bə li ola 
bi lə cə yi ni də şu ra üzv lə ri nin nə zə-
ri nə çat dı rıb. 

Pro fes sor G.Gə ray bəy li ye kun 
nit qin də ni zam-in ti zam mə sə lə-
si ni önə çə kə rək, əmək daş la uni-
ver si tet ara sın da im za la nan mü-
qa vi lə nin şərt lə ri ni xa tır la dıb. Bu 
mə sə lə də ka fed ra mü dir lə ri nin 
xü su si ca vab deh lik da şı dı ğı nı bil-
di rib və mü qa vi lə şərt lə ri ni po zan 
əmək daş lar ba rə sin də cid di təd-
bir lər gö rü lə cə yi haq da xə bər dar-
lıq edib. 

He sa bat mə ru zə si nə dair mü-
za ki rə lər bit dik dən son ra di gər 
mə sə lə lə rə də ba xı lıb. Pa to lo ji 
fi ziolo gi ya ka fed ra sı nın pro fes-
so ru, AMEA-nın müx bir üz vü Ya-
qub Məm mə do vu, Qu laq, bu run, 
bo ğaz xəs tə lik lə ri ka fed ra sı nın 
pro fes so ru Əzi za ğa Ta lı şins ki ni 
(ikin ci müd də tə) və Uşaq cər rah-
lı ğı ka fed ra sı nın pro fes so ru Çin giz 
Qu li ye vi (ikin ci müd də tə) məs lə-
hət çi-pro fes sor və zi fə si nə se çən 
el mi şu ra, elm lər dok to ru iş lə ri nin 
möv zu su nu və el mi məs lə hət çi-
si ni, el mi ad la rı təs diq lə mək lə öz 
işi ni ye kun laş dı rıb.

Arif MƏMMƏDLİ

Böyük Elmi Şuranın yeni tədris ilində ilk iclası keçirilib
Rektor, professor Gəray Gəraybəyli: Tədris prosesi yalnız imtahandan ibarət olmamalı, 
tələbəyə nəzəri bilik verilməli, praktiki vərdiş aşılanmalıdır 

Oktyabrın 25-də Azərbaycan Tibb Universitetinin Böyük Elmi Şura-
sının yeni tədris ilində ilk iclası keçirilib. İclası universitetin rektoru, 
professor Gəray Gəraybəyli açaraq, öncə Böyük Elmi Şura iclasının bir 
ay gecikməsi səbəbinə aydınlıq gətirib. Elm və Təhsil Nazirliyinin ali 
təhsil müəssisələrinin elmi şurası haqqında təsdiq etdiyi əsasnaməyə 
görə, köhnə tərkibdə olan şuranın 5 illik fəaliyyətinin başa çatdığını 
deyib. Bu əsasnaməyə uyğun olaraq, semestrin əvvəlindən fakültələ-
rin elmi şuralarına və Böyük Elmi Şuraya yeni seçkilərin keçirildiyini, 
nəticədə elmi şuranın 68 nəfərdən ibarət yeni tərkibinin formalaşdığı-
nı vurğulayan rektor, yeni tərkibdə fəaliyyətə başlayan şura üzvlərini 
təbrik etdikdən sonra gündəlikdə duran məsələləri diqqətə çatdırıb. 
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Azər bay can Döv lət Him ni səs lən di ril dik-
dən son ra Mil li Ki no Mər kə zi nin rəh bə ri 
Kə ma lə Mu sa ye va çı xış edib. Adil Əfən di-
ye vin keç di yi hə yat və dö yüş yo lun dan da-
nı şıb, onun Fü zu li və Xo ca vən din azad lı ğı 
uğ run da ge dən dö yüş lər də çox say lı ya ra-
lı la ra yar dım et di yi və təx li yə si ilə məş ğul 
ol du ğu nu bil di rib. K.Mu sa ye va qeyd edib 
ki, A.Əfən di yev Tuğ kən di is ti qa mə tin də 
ge dən dö yüş lər də ya ra la nan  ko man di ri, 
pol kov nik-ley te nant Anar Əli ye vi dö yüş zo-
na sın dan çı xa rar kən qəh rə man ca sı na şə-
hid olub. 

“Qa zax” Xey riy yə İc ti mai Bir li yi nin səd ri, 
pro fes sor İl ham Pir məm mə dov çı xı şın da 
Qa zax və Ağs ta fa şə hid ailə lə ri ni hə mi şə 
diq qət mər kə zin də sax la dıq la rı nı bil di rib, 
şə hid lə rin çox say lı anım təd bir lə ri ke çir dik-
lə ri ni nə zə rə çat dı rıb: “Və tən uğ run da şə hid 
olan lar dan bi ri də Qa zax da dün ya ya göz 
aç mış Adil Əfən di yev dir ki, onun da xa ti rə-
si ni di gər şə hid lər ki mi yad edi rik. Mə nim 
hə mi şə xa ric də ya şa yan soy daş la rı mız la 
əla qəm olur. On lar la söh bət edən də de yir-
lər ki, mü ha ri bə dən ön cə ya şa dıq la rı öl kə də 
bi zə əra zi si iş ğal olun muş xalq ki mi ba xıb-
lar. Am ma iki il dir ki, Adil Əfən di ye vin tim-
sa lın da şə hid lə ri miz, qa zi lə ri miz, mü ha ri bə 
iş ti rak çı la rı mız bi zə qü rur ya şa dır. Xal qı mız 
tor paq la rı mı zı er mə ni iş ğal çı la rın dan azad 
edən qəh rə man la rı mı zı heç vaxt unut ma-
ya caq”. 

ATU-nun Hər bi tibb fa kül tə si nin ka fed-
ra mü di ri, tibb xid mə ti pol kov nik-ley te nan tı, 
A.Əfən di ye vin müəl li mi ol muş Şa hin Sü ley-
ma nov qəh rə man mə zu nu mu zun uni ver si-
tet də təh sil al dı ğı müd dət də əla qiy mət lər lə 
oxu du ğu nu, ni zam-in ti zam lı ol du ğu nu, xid-
mət et di yi hər bi his sə də nü mu nə vi hər bi hə-
kim ki mi Və tən qar şı sın da vic dan la xid mət 
gös tər di yi ni bil di rib: “Uni ver si tet rəh bər li-

yi hə mi şə şə hid lə ri mi zin xa ti rə si-
nə eh ti ram la ya na şır, on la rın ailə 
üzv lə ri ilə daim əla qə sax la yır. Adil 
Əfən di ye vin xa ti rə si də hər bi ri miz 
üçün əziz dir. Hər bi tibb fa kül tə si nin 
mü ha zi rə zal la rın dan bi ri nə şə hi di-
mi zin adı ve ri lib. Rek tor, pro fes sor 

Gə ray Gə ray bəy li nin gös tə ri şi 
ilə uni ver si te tin əra zi sin də şə-
hid olan mə zun la rı mı zın xa ti-
rə si nə abi də in şa edi lib. Ək-
sər rəs mi təd bir lə ri miz hə min 
abi də nin önün dən baş la yır”. 

Təd bir za ma nı Mil li İn cə sə-
nət Gim na zi ya sı nın şa gird lə ri 
şə hid lə bağ lı kom po zi si ya lar 
nü ma yiş et di rib lər. On la rın 
ifa sı al qış lar la qar şı la nıb. 

Çı xış edən lər dən İs ma yıl 

Nov ruz, Hu may Mu sa ye va, Naz lı Ya zar, 
Hə li mət Sul ta no va, şə hi din tə lə bə yol daş-
la rı A.Əfən di ye vin və di gər şə hid lə ri mi zin 
qəh rə man lıq la rın dan söh bət açıb, şeir lər 
səs lən di rib lər. 

Şə hi din ana sı Afət Əh mə do va təd bi rin 
təş ki lat çı la rı na, o cüm lə dən ATU-nun rəh-
bər li yi nə ailə si adın dan tə şək kü rü nü bil di-
rib. Adi lin sa vad lı, sa kit, diq qət cil, meh ri-
ban bir öv lad ol du ğu nu qeyd edib: “Mən 
bir ana ki mi Adil lə is tər sağ lı ğın da, is tər sə 
də şə hid olan dan son ra hə mi şə fəxr et mi-
şəm. O, 30 il iş ğal al tın da olan tor paq la-
rı mı zın azad edil mə si nin iş ti rak çı la rın dan 
bi ri ol du. Şə hid lə ri miz ta rix yaz dı lar. On lar 
dün ya xalq la rı qar şı sın da ba şı mı zı uca 
et di lər. Bi lir si niz ki, Adil Xo ca vən din Tuğ 
kən di iş ğal çı lar dan azad edi lən za man 
ya ra lı ko man di ri nin hə ya tı nı xi las edər-
kən şə hid lik zir və si nə uca lıb. Mən Adi-
lin şə hid ol du ğu yer lər də ol dum. Ora da 
ke çir di yim hiss lə ri ifa də et mək ol duq ca 
çə tin dir. Tor paq la rı mı za tö kü lən qan lar 
cən nət qo xu yur du. Cən nət Qa ra ba ğı ge ri 
qay tar dı lar, qa yı dan tor pa ğın qa yıt ma yan 
oğul la rı. On lar Xo ca lı qət liamı nın və min-
lər lə gü nah sız soy da şı mı zın tö kü lən qa nı-
nın qi sa sı nı al dı lar. Nə qə dər ki müs tə qil 
Azər bay ca nı mız var, on lar da xa ti rə lər də 
əbə di ya şa ya caq”. 

Qeyd edək ki, təd bir də ATU-nun Təd ris 
və müali cə iş lə ri üz rə pro rek tor, pro fes sor 
Sa bir Əli yev, Tər bi yə iş lə ri üz rə pro rek tor, 
do sent Zül fü qar Mu sa bə yov, Həm kar lar 
İt ti fa qı Ko mi tə si nin səd ri, do sent Ca han gir 
Qa sı mov, uni ver si te tin əmək daş la rı iş ti rak 
edir di lər. 

Təd bir çər çi və sin də şə hid lə ri miz, o 
cüm lə dən Adil Əfən di yev haq da ki tab lar 
və müx tə lif mət bu or qan lar da işıq üzü 
gör müş mə qa lə lər də nü ma yiş olu nur du. 

Azərbaycan Tibb Universitetində tibb xidməti leytenantı, 
şəhid Adil Əfəndiyevin anım mərasimi keçirilib

Nə qədər ki Azərbaycan var, onlar 
xatirələrdə əbədi yaşayacaq

 ATU-nun Tərbiyə işləri üzrə 
prorektoru, dosent Zülfüqar 
Musabəyov giriş nitqi ilə çıxış 
edib. Tədbir iştirakçılarını uni-
versitetin rektoru, professor 
Gəray Gəraybəylinin və öz 
adından salamlayan prorek-
tor, gənclərin vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyə olunmasında 
qəhrəman qazilərimizlə keçi-
rilən görüşlərin xüsusi əhəmiy-
yət kəsb etdiyini vurğulayıb. 
Bildirib ki, 44 günlük Vətən mü-
haribəsində Azərbaycanın öz 
haqqı uğrunda mübarizə apar-
mağa qadir güclü bir dövlət ol-
duğu bütün dünyaya göstərildi. 
O, müzəfər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin başçılığı ilə əldə 
olunan şanlı qələbədə Azər-
baycan Tibb Universitetinin də 
payının olmasından qürurla da-
nışıb: “Bildiyiniz kimi, Tibb Uni-
versitetində hərbi həkim kad-
rları yetişdirilir. Hərbi həkimlik 
şərəfi bir peşədir. Çünki müha-
ribədə ilk olaraq onlar öz həyat-
larını risk altına ataraq yaralılara 
qulluq edirlər. Fəxarətlə demək 
istəyirəm ki, 44 günlük Vətən 
müharibəsində döyüş meyda-
nında qəhrəmanlıq göstərən 
tibb xidməti işçilərinin böyük 
əksəriyyəti Azərbaycan Tibb 
Universitetinin məzunları olub. 
Bundan əlavə, Vətən müha-
ribəsi günlərində və sonrakı 
müddətdə qazilərimiz ATU-
nun klinikalarında müalicə alıb-
lar. Onların öz sağlamlıqlarına 
qovuşması üçün həkimlərimiz 
böyük fədakarlıqla çalışıblar”.

Universitetin rektoru, pro-
fessor Gəray Gəraybəylinin bu 
günlərdə Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında müalicə alan qa-
zilərimizi növbəti dəfə ziyarət 
etdiyini, müalicənin gedişi ilə 
maraqlandığını, tibbi xidmətin 
yüksək səviyyədə aparılması 

üçün tapşırıqlar verdiyini də 
diqqətə çatdıran prorektor, 
Azərbaycan Tibb Universite-
tində tələbələrə ayrı-ayrı fən-
lərin tədrisi ilə yanaşı, onlarda 
vətənə məhəbbət hissini daha 
da qüvvətləndirmək, vətənpər-
vərliyin məzmununu düzgün 
çatdırmaq üçün tədbirlər gö-
rüldüyünü, bu istiqamətdə ma-
arifəndirmə, təbliğat işlərinin 
həyata keçirildiyini söyləyib.

O, çıxışının sonunda “müqəd-
dəs bayrağımızı işğaldan azad 

edilmiş şəhər və kəndlərimiz-
də qaldıran sizsiniz” - deyərək, 
tələbələrimizlə görüşə gələn 
igid qazilərə, o cümlədən təd-
birin təşkilatçılarına təşəkkürü-
nü bildirib, hər kəsə cansağlığı, 
uğurlar arzulayıb.

“Böyük Qayıdış” Gənclər Təş-
kilatının icraçı direktoru Nail 
Şükürov artıq iki ildir ki, Azər-
baycan Tələbə Gənclər Təş-
kilatları İttifaqı ilə vətənpər-
vərliyin təbliğinə dair birgə 
kütləvi tədbirlər hazırladıqla-
rına diqqət çəkib. Onun sözlə-

rinə görə, ötən il 10 ali təhsil 
müəssisəsində qazilərimizlə 
gənclərimizin görüşləri təşkil 
olunub və təxminən 1500 gən-
ci əhatə edib. Bu il isə 8 noyabr 
Zəfər Gününə qədər 15 ali təh-
sil və orta ixtisas məktəbində 
tələbə-gənclərimizin qazilərlə 
görüşlərinin təşkili nəzərdə 
tutulub: “Məqsəd odur ki, qəh-
rəman qazilərimizi gənclərə 
daha yaxından tanıdaq. Belə 
görüşlərin təşkili üçün növbə-
ti təşəbbüsləri gənclərimizin 
özlərindən gözləyirik. Mühari-
bə vaxtı həyəcanla cəbhədən 
xəbərlər gözlədiyimiz günlər-
də bu qardaşlarımız, şəhadətə 
qovuşan şəhidlərimiz oba-oba, 
kənd-kənd həsrətində olduğu-

muz torpaqları işğaldan azad 
edirdilər. Ona görə də qürur 
yerimiz olan şəhidlərimizi və 
qazilərimizi heç zaman unut-
mamalıyıq”.

Təd bir də ATG Tİ-nin əmək da-
şı, “ON1000” proq ra mı nın rəh-
bə ri Rü fət Rüs tə mov və ATU-
nun tə lə bə si La mi yə Yu si fo va 
da çı xış edə rək, Azər bay can 
xal qı nın 2020-ci ilin 27 sent-
yabr sə hə ri ni Ali Baş Ko man-
dan İlham Əliyevin müraciəti 
ilə açdığını xatırladıblar. Bil di ri-
lib ki, bu çı xış Qa ra ba ğa ge dən 
44 gün lük yo lun baş lan ğı cı idi. 
Çı xış lar da xal qı mı za dö yüş mey-
da nın da tö kü lən qan lar he sa-
bı na qə lə bə se vin ci ya şa dan 
şə hid lə ri mi zin ru hu na bö yük 
say ğı, qa zi lə ri mi zə son suz mə-
həb bət ifa də olu nub.

Bundan sonra 44 günlük 
Vətən müharibəsindən döyüş 
kadrlarını, xalqımızın qələbə 
ovqatını özündə əks etdirən 
videoçarx nümayiş etdirilib 
və söz görüşün qəhrəmanla-
rına verilib. Vətən müharibəsi 
qazisi Əhliyət Mehdiyev şə-
hidlərimizə Allahdan rəhmət, 
qazilərimizə şəfa, bu gün 
səngərdə düşmənlə üz-üzə, 
göz-gözə dayanan qəhrəman 
əsgər və zabitlərimizə cansağ-
lığı diləyərək, I Qarabağ müha-
ribəsində rəşadətlə döyüşən 
igid oğullarımızın adlarını da 
ehtiramla çəkib, qəhrəman-
lığın irsən keçdiyini deyib. 
II Qarabağ müharibəsinin 
başlanğıcında məşhurlaşan 

“90-cı illərdə işğal olunmuş 
torpaqlarımızdan qundaqda 
çıxan körpələrimiz Qaraba-
ğa əllərində avtomat, tank 
üstündə qayıtdılar” deyimini 
də qürurla yada salıb. Eyni 
zamanda bu görüşdə iştirak 
edən qəhrəman qazilərimiz 
Aslan Cəfərov, Cavid Həsə-
nov, İlqar Nurməmmədov 
və Şəmsəddin Qurbanovun 
şərəfli döyüş yolundan söh-
bət açıb. 

Tələbə auditoriyasında çıxış 
edən qazilərimiz onların çox-
saylı suallarını da cavablandı-
raraq, acılı-şirinli xatirələrini, 
ən çox yadlarında qalan dö-
yüş epizodlarının təəssürat-
larını bölüşüblər.

ATU-da Vətən müharibəsi ATU-da Vətən müharibəsi 
qaziləri ilə görüş keçirilib qaziləri ilə görüş keçirilib 
Dosent Zülfüqar Musabəyov: Azərbaycanın öz haqqı uğrunda mübarizə 
aparmağa qadir bir dövlət olduğunu dünyaya göstərdik

Oktyabrın 20-də Azərbay-
can Tibb Universitetində 
“44 günlük dastan” layihəsi 
çərçivəsində Vətən müharibə-
si qaziləri ilə görüş keçirilib. 
Azərbaycan Respublikası 
Gənclər Fondu, Azərbaycan 
Tələbə Gənclər Təşkilatları İtti-
faqı, “Böyük Qayıdış” Gənclər 
Təşkilatının birgə təşkilatçılığı, 
ATGTİ-nin əməkdaşı Eldar 
Qurbanovun aparıcılığı ilə baş 
tutan tədbirdə əvvəlcə şəhid-
lərimizin xatirəsi yad edilib və 
dövlət himnimiz səsləndirilib.

Azərbaycan Tibb Universitetində Milli Kino 
Mərkəzinin, “Qazax” Xeyriyyə İctimai Birliyinin 
və ATU-nun birgə təşkilatçılığı ilə tibb xidməti 
leytenantı, şəhid Adil Əfəndiyevin anım məra-
simi keçirilib. Mərasim Vətənimizin ərazi bü-
tövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsinin yad 
edilməsi ilə başlayıb. 
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Pro rek tor Z.Mu sa bə yov da-
ha son ra ic la sın gün də li yi ilə 
iş ti rak çı la rı ta nış edib. Qeyd 
olu nub ki, 218 R-1b qru pun 
nü ma yən də si Ta ğı ye va Ley la 
Meh man qı zı tə lə bə yol da şı 
Sü ley ma no va Ül viy yə Pa şa 
qı zı tə rə fin dən təh qir edil mə si 
və ona fi zi ki xə sa rət ye ti ril mə-
si ilə əla qə dar təd bir gö rül mə-
si üçün fa kül tə rəh bər li yi nə 
mü ra ciət edib. Bun dan əla və, 
hə min tə lə bə nin təh sil al dı ğı 
qru pun 7 tə lə bə si də ha di sə 
ilə bağ lı təd bir gö rül mə si xa-
hi şi ilə rek to ra əri zə ya zıb. 
Mə sə lə ilə əla qə dar II Müali-
cə-pro fi lak ti ka fa kül tə si nin de-
ka nı, do sent İ.Mə hər rəm bəy li 
də ha di sə ilə bağ lı tər tib edi-

lən ak tı əla və et mək lə, rek to ra 
təq di mat la mü ra ciət edib. 

İn ti zam Ko mis si ya sı nın ic-
la sın da hə min təq di ma ta ba-
xı lıb, mə sə lə nin de tal la rı mü-
za ki rə olu nub. Nə ti cə də, öz 
na la yiq hə rə kət lə ri ilə uni ver-
si te tin da xi li in ti zam qay da-
la rı nı ko bud su rət də poz muş 
II Müali cə-pro fi lak ti ka fa kül-
tə si nin 5 kurs tə lə bə si Ül viy-
yə Sü ley ma no va ya ko mis si-
ya üzv lə ri tə rə fin dən şid dət li 
töh mət elan olun ma sı na dair 
qə rar ve ri lib. Ey ni za man da, 
növ bə ti xo şa gəl məz ha di sə 
baş ve rə cə yi təq dir də, hə min 
tə lə bə nin uni ver si tet dən xa ric 
olu na ca ğı na dair xə bər dar lıq 
da edi lib.

Azərbaycan Respublikası Gənc-
lər Fondu və Azərbaycan Tibb Uni-
versiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı 
tərəfindən sosial həssas əhali 
qrupuna aid olan istedadlı gənc-
lərin təhsil xərclərinin qarşılan-
ması məqsədilə növbəti müsabiqə 
elan edilib. 

Bu münasibətlə oktyabrı 24-də 
ATU-nun Fizika-kimya korpusunun 
akt zalında tədbir keçirilib. Gənclər 
Fondunun nümayəndəsi Zülfiyyə 
Yaqubova layihə haqqında tələ-

bələrə ətraflı məlumat verib. Təq-
dimatdan sonra tələbələrin sualları 
cavablandırılıb. 

Müsabiqə qaliblərinin 2021-2022 
və ya 2022-2023-cü tədris illərində 
təhsil haqqı xərclərinin qarşılanma-
sı nəzərdə tutulub. Qiymətləndirmə 
zamanı iştirakçının davamiyyət və 
akademik göstəriciləri, yerli və bey-
nəlxalq miqyasda əldə etdiyi nailiy-
yətlər, sosial həssaslıq dərəcəsi və 
ictimai fəallığı əsas meyar olaraq 
götürüləcək.

Həssas qrupa aid istedadlı gənclərin 
təhsil xərcləri qarşılanacaq

Mül ki Mü da fiə Qə rar ga hı nın rəisi Fir dov si Məm mə-
dov top la nış da iş ti rak edən lə rin say tər ki bi, on la rın 
yan ğın təh lü kə siz li yi qay da la rı nı ne cə mə nim sə mə lə ri 
ilə ma raq la nıb, la zı mi tə li mat və gös tə riş lə ri ni ve rib. 

MM qüv və lə ri nin man qa və mü ha fi zə dəs tə lə ri 
məşq za ma nı si mul ya si ya edil miş yan ğı nın sön dü rül-
mə sin də iş ti rak edib, qar şı ya qo yul muş məq sə də nail 
olub lar. Məşq uğur la ba şa ça tıb.  

Oktyabrın 25-də 
Azərbaycan Tibb 
Universitetinin 
Mülki müdafiə (MM) 
qüvvələrinin xəbər-
darlıq və toplanış 
məşqi keçirilib. 
Məşqin əsas məqsə-
di xəbərdarlıq siste-
minin vəziyyətinin 
yoxlanılması, MM 
qüvvələrinin şəxsi 
heyətinə xəbərdar-
lıq və toplanış üzrə 
vərdişlərin aşılan-
ması olub. 

Mülki müdafiə qüvvələrinin 
hazırlıq səviyyəsi yoxlanılıb

Tədbiri giriş sözü ilə açan FHN Aka-
demiyasının rəisi, general-mayor Baba 
Salayev bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci 
ildə işğalçı Ermənistanın növbəti təx-
ribatına cavab olaraq şanlı Azərbay-
can Ordusu 44 günlük Zəfər yürüşü 
ilə ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa 
etdi. Silahlı Qüvvələrimiz torpaqlarımı-
zın düşməndən təmizlənməsi uğrunda 
rəşadətlə mübarizə apardı, böyük tarixi 
Qələbəyə imza atdı. Torpaqlarımızın 
qəhrəman şəhidlərimizin, əsgər və za-

bitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı 
bahasına işğaldan azad edildiyini vur-
ğulayan B.Salayev tarixi Zəfərin daha 
qüdrətli Azərbaycan üçün möhkəm bü-
növrə olduğunu söyləyib.

Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas 
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük 
Vətən müharibəsində qüdrətli Azər-
baycan Ordusunun qazandığı tarixi 

qələbənin əhəmiyyətindən söz açaraq 
həmin qələbədə payı olan qəhrəman 
oğullarımızla bu gün hər birimizin qürur 
duyduğunu bildirib. Şəhid ailələrinə və 
qazilərə dövlət tərəfindən göstərilən 
diqqət və qayğıdan danışan natiq qeyd 
edib ki, bundan sonra da onlar dövləti-
mizin diqqət mərkəzində olacaq.

Füzuli rayonunun azadlığı uğrunda 
gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə 
ucalmış Elzar Yusubovun anası Günəş 

Daşdəmirova çıxış edərək şəhid ailələ-
rinə göstərilən diqqət və qayğıya görə 
ölkə rəhbərliyinə minnətdarlığını bil-
dirib. Vətənin qorunmasının hər bir 
vətəndaşın müqəddəs vəzifəsi oldu-
ğunu vurğulayan G.Daşdəmirova şəhid 
Elzarla bağlı xatirələrini bölüşüb.

Sonra Azərbaycan Tibb Universiteti-
nin “Təbib” qəzetinin baş redaktoru, 44 
günlük Vətən müharibəsi qazisi Məğrur 

Əli Polad çıxış edərək, əsgər 
və zabitlərimizin döyüşlərdəki 
qəhrəmanlıqlarından danışıb, 
illər ötdükcə bu tarixi qələbə-
mizin möhtəşəmliyinin daha 
da dərindən dərk ediləcəyini 
vurğulayıb. O, ATU-nun Vətən 
müharibəsindəki şəhid mə-
zunlarını yada salıb, onların 
xatirəsinə abidə ucaldıldığını, 
şəhid ailə üzvləri və müharibə 
iştirakçısı əməkdaşların rektor, 
professor Gəray Gəraybəy-
li başda olmaqla, universitet 

rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzində 
olduğunu nəzərə çatdırıb. 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin mən-
subu, qazi İlqar Cahangirov, Suraxanı 
Rayon İH rəsmisi, Vətən müharibəsi 
iştirakçısı Elmar Hüseynov döyüş yo-
lundan danışıb, müharibə xatirələrin-
dən söz açıblar.

Tədbirdə şəhid ailələrinin üzvləri, 
FHN Akademiyasının professor-müəl-
lim heyəti və kursantları iştirak ediblər.

“Zəfərə gedən yol - şəhidlər və şahidlər”

Klinikanın direktoru Mahir 
Səfərovun özlərinə görə, ak-
siya çərçivəsində ödənişsiz 
stomatoloji müayinələr və 
müalicə aparılır: “Klinikanın 
tədris bazasında həkimlə-
rimiz tərəfindən şəhid və 
qazi ailələrinin üzvlərinə 
lazımi tibbi xidmətlər göstə-
rilir. Aksiya çərçivəsində 
pulsuz müayinələrlə yanaşı, 
xəstələrə hər növ stomato-

loji yardım göstərilir – dişlə-
rin kompüter tomoqrafiyası, 
plomb qoyulması, müalicəsi, 
dişin çıxarılması kimi stoma-
toloji prosedurlar aparılır. 
ATU-nun Stomatoloji Klini-
kasının kollektivi müharibə 
qəhrəmanları və onların ailə 
üzvlərinin tibbi problemlə-
rinə daim diqqət və qayğı ilə 
yanaşır”.

Şəhid və qazi ailə üzvlə-

ri üçün stomatoloji aksiya 
2 həftə davam edəcək. Bu 
aksiya Vətən müharibəsi 

qəhrəmanlarına sosial qay-
ğının gücləndirilməsi işinə 
ATU-nun növbəti töhfəsidir.

Stomatoloji Klinikada şəhid və Stomatoloji Klinikada şəhid və 
qazi ailələri üçün aksiya keçirilirqazi ailələri üçün aksiya keçirilir

Oktyabrın 27-dən etibarən Azərbaycan Tibb Universiteti-
nin Tədris Stomatoloji Klinikasında şəhid və qazi ailələrinin 
üzvləri üçün aksiyaya start verilib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Akademiyasında Zəfər Gününə həsr 
olunmuş “Zəfərə gedən yol - şəhid-
lər və şahidlər” adlı tədbir keçirilib. 
Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə 
başlanan tədbirdə Azərbaycanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü 
uğrunda canlarından keçmiş şəhid-
lərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib.

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında ənənəvi seminarlar 
davam edir. Oktyabrın 14-də “Di-
abetik nefropatiya” mövzusunda 
növbəti seminar keçirilib.

Mühazirədən öncə klinikanın rezi-
dentlər üzrə məsul şəxsi, Uşaq cər-
rahlığı kafedrasının assistenti Namiq 
Xəlilov və universitetin Rezidentura və 
magistratura şöbəsinin müdiri, professor 
Məlahət Sultanova çıxış edərək müza-
kirəyə çıxarılan mövzunun aktuallığın-
dan söhbət açıblar. Onlar bu sahə üzrə 
aparıcı mütəxəssis, III Daxili xəstəliklər 
kafedrasının assistenti və hemodializ 
bölümünün rəhbəri Barat Yusubovun 
adıçəkilən mövzuda mühazirəsinin re-
zidentlər üçün faydalı olacağını vurğu-
layıblar.

Seminarin təşkilatçılarına təşəkkü-
rünü bildirən B.Yusubov, böyük bir elm 
dəryası olan nefrologiyadan niyə məhz 
“Diabetik nefropatiya” mövzusunu seç-
diyinə aydınlıq gətirib. Rezidentlərə 
müraciətlə qeyd edib ki, hansı sahədə 
işləməyinizdən asılı olmayaraq, qəbulu-
nuza gələn xəstələrin ən azı 20-30 faizi 
bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar 
olacaq və yaxud şəkərli diabet fonunda 
hansısa patologiya ilə rastlaşacaqsınız: 
“Çünki bu, əsrimizin bəlasıdır və art-
maqda davam edir. Ona görə də sizə 
daha çox faydası dəyəcəyini düşünərək, 

diabetik nefro-
patiya mövzu-
sunda danış-
mağa qərar 
verdik”.

O, diabetik 
nefropatiyanın 
- şəkərli dia-
betdən qay-
naqlanan böy-
rəkdə struktur 
(m e z e n g i a l 
geniş lənmə, 
bazal membranda qalınlaşma, qlome-
ruloskleroz) və funksional dəyişikliklər 
(albuminuriya və irəliləyən böyrək ça-
tışmazlığı) toplusu olduğunu diqqətə 
çatdırıb. Eyni zamanda diabetik nefro-
patiyanın epidemiologiyası, patogenezi, 
hemodinamik mexanizmi haqqında mə-
lumat verib. Xəstəliyin diaqnostikasında 
və laborator müayinələrində elə bir də-
yişiklik olmadığından, diqqəti daha çox 
risk faktorlarina, müalicədəki yeniliklərə 
yönəldib. Onun sözlərinə görə, fiziki 
aktivlik və tütün məhsullarından imtina 
da diabetik nefropatiyanın müalicəsinə 
müsbət təsir göstərən amillərdəndir. 
Həmçinin düzgün qidalanmanın xüsusi 
əhəmiyyəti var: “Zülalın azaldılması ilə 
hiperfiltrasiyanın qarşısı alına bilər. İde-
al günlük zülal qəbulu 0,8 qram, günlük 
natrium qəbulu 2 qramdan az olmalıdır”.

Məruzəçi bildirib ki, şəkərli diabet 
xəstələrində aterosklerotik ağırlaşmala-
ra digər xəstələrlə müqayisədə 2-4 dəfə 
artıq rast gəlinir. Səbəbi isə bu xəstələr-
də daha çox rast gəlinən dislipidemiya-
dır: “Diabetin aşkarlandığı andan lipid 
profili yoxlanılmalıdır. Statin başlanarsa, 
müalicədən öncə QC transaminazalara 
baxılmalı və 3 ay sonra kontrol olunmalı, 
müalicə sonrası QC transaminazaları 
normanın yuxarı sərhədindən 3 dəfə və 
daha çox artarsa, dərman kəsilməlidir”.

Mühazirə zamanı o da vurğulanıb ki, 
bütün növ diabet xəstələrində nefropa-
tiyanın qarşısını almaq və ya yaranmış 
zədələnmənin proqressivləşməsinin 
reqressiyası üçün mütləq şərtlərdən biri 
də optimal qlikemik kontroldur. Bundan 
əlavə, arterial təzyiqin nəzarətdə sax-
lanılması da diabetik nefropatiya riskini 
azaldır.

Rezidentlər üçün növbəti seminar baş tutub

Azərbaycan Tibb Universite-
tinin İntizam Komissiyasının 
iclası keçirilib. İclasda ATU-nun 
Tərbiyə işləri üzrə prorektoru, 
İntizam Komissiyasının sədri, 
dosent Zülfüqar Musabəyov 
çıxış edərək son dövrlərdə tələ-
bələrin ictimai yönümdə inkişa-
fının təmin edilməsi məqsədilə 
reallaşdırılan layihələr barədə 
danışıb, Həmçinin tələbələ-
rin nizam-intizamının təmin 
olunması sahəsində aparılan 
işlərdən söz açıb.

ATU-nun İntizam 
Komissiyasının iclası olub

FHN-in Akademiyasında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilibFHN-in Akademiyasında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib
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Azərbaycan Stomatoloji As-
sosiasiyasının (ASA) prezidenti, 
Tibb Universitetinin Uşaq sto-
matologiyası kafedrasının müdi-
ri, dr.professor Rəna Əliyeva və 
beynəlxalq işlər üzrə əlaqələndi-
rici dr. Nərmin Feyzullayeva 74 
ölkədən 400-dən çox nümayən-
dənin qatıldığı bu tədbirlərdə 
ölkəmizi təmsil ediblər.

Açılış mərasimində çıxış edən 
FDI-ın prezidenti, dr.professor 
İhsane Ben Yahya dünyanı öz 

ağuşuna alan COVID-19 pande-
miyasının ardınca yenidən üz-üzə 
iclasların keçirilməsindən sevin-
cini çatdırıb, hər kəsə uğurlar ar-
zulayıb. 

Sonra Baş Assambleyanın A 
iclası keçirilib və müasir stoma-
tologiyanın aktual problemlərinə 
dair “Bioaktiv bərpaedici materi-
allar”, “Noma – həyatları qurtar-
maq üçün profilaktika oluna bilən 
xəstəliyin aradan qaldırılması”, 
“İdman stomatologiyasında pro-

filaktika” və digər mövzularda 
bir sıra bəyanatlar qəbul olunub. 
Azərbaycan Stomatoloji Assosi-
asiyasının nümayəndə heyəti bü-
tün parlament üzvlərinə əvvəlcə-
dən göndərilmiş bu bəyanatların 
ilkin mətnləri ilə bağlı öz təklifləri-
ni verərək onların qəbul olunma-
sında fəal iştirak edib. 

Baş Assambleya iclaslarının 

digər məqsə-
di FDI-ın Şura 
və komitə üzv-
lər inin təyin 
edi lməsi idi. 
Bu məqsədlə 
namizədlər öz 
məruzələri ilə 
çıxış edib və 
B iclası zama-
nı seçkilər baş 
tutub.

Ümumdün -
ya Stomatoloji 
Federasiyası-

nın Parlamentinin vacib hissəsi 
olan Açıq Forum dünyanın hər 
yerindən dəlillər üzərində qurul-
muş tədqiqatlar əsasında FDI-ın 
hazırladığı yeni tövsiyələrin mü-
zakirələrinə həsr olunub. Mü-
zakirələr zamanı xüsusi diqqət 
gündən-günə artan tütün mə-
mulatlarından istifadəyə, bunun 
fonunda sağlamlıqda yaranan 

fəsadlara və bu vərdişin hansı 
üsullarla aradan qaldırılmalı ol-
duğuna yönəlib. Tədbirin önəmli 
məqamlarından biri isə Ağız sağ-
lamlığı strategiyasının qəbul edil-
məsi olub. 

Keçirilən digər tədbirlər çərçi-
vəsində təşkil olunan “Yaşlanan 
əhali” iclasının yaşlı əhalidə ağız 
sağlamlığı və “Dünya Qadın Sto-
matoloqları” (Women Dentists 
Worldwide) iclasının qadın sto-
matoloqların üzləşdiyi problemlər 
mövzuları böyük marağa səbəb 
olub.

Daha sonra bu il keçirilmiş “20 
mart – Dünya Ağız Sağlamlığı 
Günü” çərçivəsində təşkil edil-
miş tədbirlərin hesabatları təqdim 
olunub və 2023-cü ilin eyniadlı 
kampaniyasına start verilib. Qeyd 
edək ki, Azərbaycan Stomatoloji 
Assosiasiyası da bu kampaniya 
çərçivəsində ölkədaxili tədbirlər 
keçirib və bu tədbirlərin hesabat-
larını müvafiq olaraq təqdim edib. 

Tədbirlərin sonunda FDI prezi-
denti hər kəsi 2023-cü ilin sent-
yabr ayında Avstraliyanın Sidney 
şəhərində keçiriləcək FDI Ümum-
dünya Stomatoloji Konqresinə 
dəvət edib.

Konqresdə ATU-nun I Mamalıq 
və ginekologiya kafedrasının as-
sistenti, t.ü.f.d. Sevinc İsmayılova-
nın “Hamiləlik dövründə anormal 
servikal sitologiya: aparılma tak-
tikası” mövzusunda məruzəsi də 
dinlənilib. Hər il dünyada 604 min-
dən çox xəstəyə uşaqlıq boynunun 
xərçəngi diaqnozunun qoyulduğu-
nu və 342 minə yaxın qadının bu 
xəstəlikdən dünyasını dəyişdiyini 
söyləyən məruzəçi qeyd edib ki, 
hamiləlik zamanı reproduktiv 
orqanların şiş xəstəlikləri arasında 
uşaqlıq boynu xərçəngi 1-ci yeri 
tutur. Həmçinin hamiləlik zamanı 
servikal xərçəngin rastgəlmə tezliyi 
10000 hamiləyə 1-13 nəfər təşkil 
edir və orta yaş 30-dur. 

S.İsmayılova 2020-ci ildə Azər-
baycanda uşaqlıq boynu xərçəngi 
diaqnozunun 447 qadına qoyuldu-
ğunu, bu patologiyadan ölüm sa-
yının 240 olduğunu bildirib. Onun 
sözlərinə görə, HPV infeksiyası-
nın və anormal PAP-yaxmaların 
rastgəlmə tezliyi hamilələrdə və 

hamilə olmayan qadınlarda 
eynidir.

Preqravidar dövrdə və 
ya hamilənin qadın məs-
ləhətxanasında qeydiyyatı 
zamanı sitoloji skrininqın 
aparılmasının vacibliyinə də 
toxunan məruzəçi, ölkəmiz-
də bu skrininqin kliniki pro-
tokollara salınmasını məqsə-
dəuyğun hesab edir.

Məruzədə o da vurğulanıb ki, 
sitoloji, kolposkopik və histoloji nə-
ticələrin interpretasiyası zamanı 
hamiləlikdə uşaqlıq boynunda baş 
verə bilən struktur-morfoloji dəyi-
şikliklər nəzərə alınmalıdır. Ona 
görə də bu müayinələr təcrübəli 
mütəxəssislər tərəfindən aparıl-
malıdır.

Bundan əlavə, hamiləlikdə uşaq-
lıq boynunun displastik zədələn-
mələrinin proqressivləşmə sürəti 
və invaziv karsinomanın inkişaf 
riskinin çox aşağı olmasını nəzərə 
alaraq, bu dövrdə konservativ tak-

tikaya üstünlük verilməlidir. Cərra-
hi müdaxilənin isə yalnız uşaqlıq 
boynu xərçənginə şübhə olduqda 
aparılması tövsiyə olunur. Əgər 
uşaqlıq boynu xərçəngi diaqnozu 
təsdiqlənmirsə, yekun diaqnostik 
və müalicə tədbirləri doğuşdan 
sonraki dövrdə  aparılmalıdır. 

Konqresdə  professorlar Acar 
Koç, İslam Mahalov, Nejat Özgül, 
Coşkun Salman, Firat Ortaç, Mu-
rat Dede, İlkkan Dünder, dosent 
Salih Taşkin, uzman dr. Məhəm-
məd Qəmbərov, t.ü.f.d. Turab Can-
baxışov və t.ü.f.d. Sədi Allahverdi-
yev iştirak ediblər.

Əməkdaşımız “Ginekologiyada  mübahisəli 
məsələlər” konqresində çıxış edib

Okt yab rın 22-23-də Müasir Da vam lı Tibb Təh si li proq ram la rı-
na əsa sən, Sə hiy yə Na zir li yi nin, İc ti mai Sə hiy yə və İs la hat lar 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Gi ne ko lo gi ya da mü ba hi sə li mə-
sə lə lər” konq re si ke çi ri lib. 

Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyasının nümayəndə heyəti çoxsaylı tədbirlərdə iştirak edib
u Bu yaxınlarda İsveçrənin Cenevrə şəhərində 

Ümumdünya Stomatoloji Federasiyasının (World Dental 
Federation - FDI) parlament iclasları (World Dental Parli-
ament) keçirilib. Bu sırada Baş Assambleyanın A və B ic-
lasları, həmçinin Elm, Təhsil, Stomatoloji Təcrübə, İctimai 
Səhiyyə, Üzvləri Əlaqələndirmə və Dəstək komitələri-
nin, eləcə də Dünya Ağız Sağlamlığı Günü üzrə heyətin 
yığıncaqları və digər tədbirlər baş tutub.

Cenevrədə Ümumdünya Stomatoloji 
Federasiyasının parlament iclasları keçirilib

O bildirib ki, heç kim bu xəstəlikdən 
sığortalanmayıb: “Dünya statistikasına 
görə, insultlu xəstələrin tədricən cavan-
laşması müşahidə olunur. Beyin-damar 
(serebrovaskulyar) xəstəlikləri dünya 
ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda 
da ağır əlilliyin əsas səbəblərindən biri-
dir. İnsultun ağır nəticələri olur. Belə ki, 
xəstələrin 84-87%-i ölür və ya əlil qalır. 
Yalnız 13-16%-i tamamilə sağalır. Ancaq 
sağ qalan xəstələrin də 50%-i həyatının 
növbəti 5 ilində ikinci insult keçirir. Milli 
İnsult Assosiasiyasının (NASİ) məluma-
tına görə, insult xəstələrinin 31%-nin xü-
susi qayğıya ehtiyacı var. Onların 20%-i 
təkbaşına yeriyə bilmir. İnsultun iqtisadi 
xərcləri çox böyükdür. Belə ki, bütün dün-
yada insultun müalicəsinin dəyərinin 51,2 
milyon dollar olduğu təxmin edilir”.

Sözünə davam davam edən həkim 
deyib ki, serebrovaskulyar xəstəliklərin 
inkişafının təbiətinə görə insultun iki əsas 
növü fərqlənir: işemik (beyin infarktı) və 
hemorragik: “Ədəbiyyat məlumatına 
əsasən, işemik və hemorragik insultların 
nisbəti orta hesabla 80-85% və 15-20% 
təşkil edir. İnsulta səbəb ola biləcək amil-
lər arasında yüksək qan təzyiqi, şəkərli 
diabet, yüksək xolesterin, ürək xəstəlik-
ləri, piylənmə, fiziki hərəkətsizlik, siqaret 
və spirtli içkilərdən istifadə mühüm yer 
tutur. Yaş kimi risk faktorunu da qeyd et-
mək lazımdır, çünki insult hallarının 2/3 

hissəsi 65 yaşdan yuxarı insanlarda baş 
verir. İnsultun kliniki əlamətləri ümum-
beyin və ocaqlı nevroloji simptomlarla 
özünü büruzə verir. Ümumbeyin əlamət-
ləri huşun müxtəlif növ pozulmaları olan 
yuxululuq, sopor, koma və ya əksinə, 
psixomotor oyanıqlıq, zaman və məkan-
da oriyentasiyanın pozulması şəklində 
təzahür edə bilir. Şiddətli baş ağrısı, 
ürəkbulanma, qusma və başgicəllənmə 
ilə müşayiət oluna bilər”.

A.Musayeva əlavə edib ki, işemik 
insultun klinikası üçün daha çox ocaq-
lı əlamətlərin üstünlüyü xasdır. Bu isə 
beynin hansı hissəsinin qan təchizatının 
pozulmasından asılı olaraq müəyyən edi-
lir: “Beynin müəyyən nahiyələrini təmin 
edən damarların zədələnməsindən asılı 
olaraq yaranan insult ətraflarda hərəkət-
lərin pozulmasına, hissi pozulmalara, 
nitq və görmə qabiliyyətinin korlanması-
na, qeyri-sabit yeriş, müvazinət itkisinə 
səbəb ola bilir. İnsult baş verdikdə, xəstə-
nin tez bir zamanda xəstəxanaya çatdı-
rılmasının boyük əhəmiyyəti var”. Mü-
sahibimizin sözlərinə görə, bunun üçün 
FAST testi mövcuddur ki, o, insultun baş 
verməsini təyin etmək və xəstəni təci-
li yardıma zamanında çatdırmaq üçün 
əhaliyə öyrədilir:

F ( face) – üzün və ya ağız bucağı-
nın əyilməsi, A (arm) - xəstənin əlində 
və ayağında (yaxud yalnız əldə, yalnız 
ayaqda) qəflətən yaranan zəiflik və ya 
hərəkətsizlik, S (speech) - nitqin aydınlı-
ğının pozulması və ya olmaması, T (time) 
- dərhal, vaxt itirmədən təcili yardıma 
müraciət etmək. 

sığortalanmayıb
Beyin-damar xəstəlikləri dünyada ağır əlilliyin əsas 
səbəblərindən biridir 

“Beyin qan dövranının kəskin po-
zulmaları (insult) vacib tibbi-sosial 
problemlərdən biridir. Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məluma-
tına görə, beyin-damar xəstəliklərin-
dən ölüm sayı ürək-damar xəstəlik-
ləri və bədxassəli yeni törəmələrdən 
sonra üçüncü, bir sıra ölkələrdə 
isə ikinci yerdədir. Bu məqsədlə də 
2006-cı ildən ÜST-ün təşəbbüsü ilə 
hər il oktyabrın 29-u Ümumdünya 
İnsult Günü kimi qeyd olunur”. Bunu 
Azərbaycan Tibb Universitetinin “Tə-
bib” qəzetinə açıqlamasında univer-
sitetin Tədris Terapevtik Klinikasının 
Nevrologiya şöbəsinin müdiri, tibb 
üzrə fəlsəfə doktoru Aygün Musaye-
va deyib.

Konfrans hematologiyaya dair 
ən son müalicə və diaqnostika 
prinsiplərini əhatə edirdi. Tədbirdə 
Türkiyə, Avropa ölkələri və ABŞ-
dan olan tanınmış hematoloqların 
çıxışları, fikir mübadiləsi böyük 
maraqla dinlənilib. 

Bu sahədə ən son diaqnostika 
və müalicə prinsipləri, malign 
(bədxassəli) hematoloji və digər 
xəstəliklərin müasir təsnifatı, həm-
çinin müalicə taktikaları diqqət 
mərkəzinə gətirilib. Eləcə də qan 
sisteminin bədxassəli xəstəliklə-
rində kimyəvi terapiya ilə birgə 

hədəfə yönəlik müalicə, sümük 
iliyi nəqli və son illərdə aktual olan 
İmmunoterapiya - Car T cell müali-
cənin üstünlükləri müzakirə edilib. 

Çıxışlarda vurğulanıb ki, hema-
tologiya ixtisası üzrə davamlı tibbi 
təhsildə EHOG-un yeri danılmaz-
dır. Diqqətə çatdırılıb ki, bu cür 
konfranslar artıq 10 ildən çoxdur 
ki, mütəmadi təşkil olunur. O da 
bildirilib ki, müzakirə edilən yeni-
liklər sonradan istər Azərbaycan-
da, istərsə də digər ölkələrdə he-
matoloji xəstələrin müalicəsində 
uğurla tətbiq edilir.

 Sonda konfrans iştirakçıları ser-
tifikatlarla və davamlı tibbi təhsil 
(DTT) kredit balları ilə təltif olu-
nublar.

Hematologiyaya dair yeniliklər Hematologiyaya dair yeniliklər 
İstanbulda müzakirə olunubİstanbulda müzakirə olunub

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasının Hematologiya şöbəsinin 
müdiri Şəhla Şabanova bu günlərdə Türkiyənin İstanbul şəhərində 
keçirilən XIII Avrasiya Hematologiya və Onkologiya Konqresində 
(Eurasian Hematology Oncology Congress - EHOG) iştirak edib. 
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Gözün aydın, Azərbaycan,
Qürurlanaq bu gün gərək.
Xalqıma zəfər yaraşır,
Bu Zəfər Günün mübarək!

Tarixə yazılan bu gün
Qələbə günüdür gerçək.
Dostlar şad olur ürəkdən,
Bu Zəfər Günün mübarək!

Qələbəyə yetmək üçün
Otuz il gözlədin, Vətən.
Müzəffər komandanınla
Bu möhtəşəm qələbəni
Qırx dörd günə qazandın sən,
Bu Zəfər Günün mübarək!

Biz borcluyuq, Ana Vətən, 
İgid, cəsur qazilərə.
Ehtiramla baş əyirik
Candan keçən şəhidlərə,
Bu Zəfər Günün mübarək!

Mirzamin MUXTAROV, 
Yoluxucu xəstəliklər 
kafedrasının dosenti

Xəstəlik haqda məlumat verən 
Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəs-
sis-eksperti, ATU-nun Tədris 
Terapevtik Klinikasının cərrah-en-
dokrinoloqu Azər Hümmətov 
bildirib ki, bərk asqıranda döş 
qəfəsində, kürəkdə ağrı hiss oluna 
bilir: “Araşdırma zamanı məlum 
olur ki, fəqərədə sıxlıq yaranıb. 
Sümük üzərinə normadan artıq 
yük düşüb. Bu da insanda sümük 
qırıqlarına daha tez rast gəlməyə 
gətirib çıxarır. Boyunda sümüyün 
sınığı osteoporoz xəstəliyinin çox 
ağır formalarından biridir. Odur ki, 
bu cür məqamlara diqqət etmək 
lazımdır”. 

Mütəxəssisin sözlərinə görə, 
osteoporoz - sümük toxumasının 
zədələnərək nazikləşməsi, sümük-
lərin deformasiyası və sınığı ilə 
nəticələnən metabolik xəstəlikdir. 
Bir qayda olaraq tədricən yaranır 
və zaman keçdikcə inkişaf edir: 
“Osteoporoz heç bir sərhəd tanı-
madan artan qlobal problemdir. 
ÜST-ün məlumatına görə, xəstəlik 
yayılma dərəcəsinə görə ürək-da-
mar, onkoloji və şəkərli diabet 
xəstəliklərindən sonra infeksiyasız 
xəstəliklər sırasında dördüncü yeri 
tutur. Statistikaya görə, 45 yaşdan 
sonra kişilərə nisbətən, qadınlarda 
bu xəstəliyə rast gəlinmə ehtima-
lı daha yüksəkdir. Dünyada bu 
yaşdan sonra hər üç qadından 
biri osteoporozdan əziyyət çəkir. 
Başlanğıc mərhələdə osteoporoz 
qətiyyən özünü büruzə vermir, 
hətta onun başlanmasından on 
il keçəndən sonra da orqanizm-
də gedən dəyişikliklərdən xəbər 
tutmaq olmur. Sümük kütləsinin 
əriməsi ağrıyla müşayiət olunmur 
və bəzən kürəyin aşağı hissəsində 
sızıltılar əmələ gəlir. Problemin 
nəticəsi olaraq sümük qatı əriyir 
və davamlı sınıqlarla müşahidə 
olunur”.

Həkim deyir ki, sümük əriməsi-
nin miqdarı dörddəbirə çatanda 
güclü osteoporoz başlayır. Xəstə-
liyin fəsadları olaraq fəqərələrin 
deformasiyası, hərəkət vaxtı 
artan bel ağrısı, sümüklərin çoxlu 
sınıqları meydana çıxır: “Osteo-

porozu xəstənin ümumi rentgeni 
əsasında müəyyən etmək olur. 
Osteoporoz təbii fizioloji proses-
dir və onun qarşısını almaq, onu 
dayandırmaq mümkün deyil. Lakin 
osteoporozun inkişafını ləngitmək 
mümkündür. Bunun üçün qida-
lanmada kalsium və D vitamininin 
payını artırmaq, daha hərəkətli 
olmaq, bədən tərbiyəsi və idmanla 
məşğul olmaq lazımdır”.

A.Hümmətov osteoporozun 
profilaktikası üçün, ilk növbədə, 
artıq çəkidən xilas olmağın vacib-
liyini qeyd edib: “Artıq çəki bir çox 

xəstəliklərin risk faktoruna daxildir. 
Bəzi hallarda artıq çəki fəqərələrin 
yükünü artırır. Xəstəliyin inkişafı-
nın qarşısını almaq üçün həkimin 
təyin etdiyi tibbi vasitələrlə yanaşı, 
dayaq-hərəkət sisteminin yığı-
lıb-açılmasına yönələn müalicəvi 
gimnastik hərəkətlər də məsləhət 
görülür. Zülal tərkibli məhsullardan 
daha çox istifadə edilməsi, pəhrizə 
əməl olunması, süd, yumurta, ba-
lıq məhsulları və meyvə-tərəvəz-
lərə üstünlük verilməsi, duzlu və 
ətli qidaların minimuma endiril-
məsi, zərərli vərdişlərdən uzaq 

durmaq, eləcə də aktiv həyat tərzi 
və vaxtaşırı Günəş şüaları qəbul 
etmək bu xəstəliyin inkişafını 
ləngidir. Osteoporoz genetik deyil, 
yaşla bağlı yaranan bir problemdir. 
Sümük əriməsinin təsbit edilmə 
sıxlığı yaşla yanaşı, qadınlar-
da daha yüksəkdir. Estrogenlər 
- qalxanvari vəz hormonunun 
antaqonistidir. Bu hormon qanda 
kalsiumu artırır və o artdıqca, 
sümüklərdən kalsiumun çıxması 
baş verir. Estrogenlərin səviyyəsi 
azaldıqca, bu proses daha da 
sürətlənir”.

1997-ci ildən etibarən hər il okt-
yabrın 20-si Ümumdünya Osteo-
porozla Mübarizə Günü kimi qeyd 
edilir. Həmin tarix Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) təşəb-
büsü ilə profilaktika, diaqnostika 
və metabolik sümük xəstəlikləri-
nin müalicəsi haqqında cəmiyyəti 
məlumatlandırmaq məqsədilə tə-
sis olunub.

Osteoporoz. Onun qarşısını almaq mümkün olmasa da...Osteoporoz. Onun qarşısını almaq mümkün olmasa da...

2003-cü ildə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti seçil-
miş İlham Əliyev ata vəsiyyətini 
– ümummilli liderin “inanıram ki, 
mənim axıra çatdıra bilmədiyim 
taleyüklü məsələləri, planları, iş-
ləri sizin köməyiniz və dəstəyi-
nizlə İlham Əliyev başa çatdıra 
biləcək. Mən ona özüm qədər 
inanıram” – sözlərini doğrulda-
raq, ölkəmizin inkişafı yolunda 
gecə-gündüz çalışmağa başla-
dı. Bütün sahələrdə olduğu kimi, 
ordu quruculuğu sahəsində də 
nəhəng işlər görüldü. Və nə-
hayət, o gün yetişdi. 2020-ci ilin 
payızında Müzəffər Ali Baş ko-
mandanın rəhbərliyi ilə qəhrəman 
Azərbaycan ordusu torpaqlarımı-
zı düşmən caynağından azad 
etdi. Gələcək nəsillər tariximizin 
bu şanlı səhifəsini həmişə fəxrlə 
qeyd edəcəklər.

44 günlük Vətən müharibəsi za-
manı ordumuzun həyata keçirdiyi 
uğurlu döyüş əməliyyatları dünya 
hərb sənətinə yeniliklər bəxş etdi. 
Mülki əhaliyə ziyan vurmadan 

aparılan hərbi əməliyyatlar barə-
də hələ uzun müddət danışılacaq, 
böyük epopeyalar, filmlər, əsərlər 
yaranacaq.

Aradan iki il keçməsinə bax-
mayaraq, II Qarabağ müharibəsi 
beynəlxalq ekspertlərin və dün-
yanın aparıcı ordularının hərbi 
mütəxəssislərinin diqqət mərkə-
zindədir. Təsadüfi deyil ki, NATO 
generalları bizim uğurlarımızı 
araşdırır, vacib islahatlar həyata 
keçirir, zəruri yeniliklərin tətbiq 
edilməsi barədə qərarlar verirlər. 
Azərbaycanla Ermənistan arasın-
da gedən müharibənin nəticələri 
hələ də təhlil olunmaqdadır. Bu 
gün ABŞ dünyada hərbi PUA-lar 
sahəsində vahid lider deyil. Qərb 
ekspertləri Azərbaycan Ordusu-
nun bu müharibədə inamlı qələ-
bəsinin, əsasən, pilotsuz aparat-
lardan istifadə ilə şərtləndiyini 
qeyd edirlər. Lakin müharibə ilə 
bağlı Qərbin məşhur generalla-
rının belə görə bilmədiyi unikal 
vəziyyətlər, dramatik situasiyalar 
və Azərbaycan xalqının genetik 

yaddaşından qaynaqlanan psixo-
loji amillər, o cümlədən fərdi igid-
lik hadisələri mövcuddur. Eyni 
zamanda, Prezident İlham Əliyev 
kimi sərkərdənin ön cəbhədə və 
siyasi səhnələrdə saysız rəqib-
lərlə döyüşərək qalib gəlməsi 
müharibənin aqibətində həlledici 
rol oynadı.

Bu gün şanlı zəfərin iki illiyini 
qeyd edən xalqımızın alnı açıqdır. 
Bu gün hər bir insanımız fərəh 
və qürur hissi keçirir. Erməni mi-
fini birdəfəlik darmadağın edən 
qaldıran qəhrəman Azərbaycan 
ordusu hazırda ölkə sərhədləri-
nin təmizlənməsi və qorunması 
ilə məşğuldur. Xalqımız və döv-
lətimiz ölkə başçısının rəhbərliyi 
altında azad olunmuş ərazilərdə 
quruculuq işlərinə başlayıb. Artıq 
bir çox yerlərdə böyük tikinti la-
yihələri həyata keçirilir, Qaraba-
ğa böyük qayıdışın əsası qoyulub. 
Eyni zamanda, hər bir vətəndaşı-
mız qədim Azərbaycan torpaqla-
rı olan İrəvan, Göyçə, Zəngəzur 
barədə düşünməli, bu istiqamətdə 
üzərinə düşən vəzifələrini yerinə 
yetirməlidir. 

Bu gün Azərbaycan qlobal 
məsələlərdə ciddi təsir gücünə 
malik ölkədir. Onun lideri cənab İl-
ham Əliyev isə Avropada və dün-
yanın digər yerlərində böyük hör-
mətlə qarşılanan müdrik dövlət 
xadimidir. Son illərdə Prezidentin 
təşəbbüsləri ölkəmizin geosiyasi 
çəkisini xeyli artırıb, beynəlxalq 
aləmdə əlaqələrimiz daha da in-

kişaf edib.
İki il öncəyə qayıtsaq, deyə bilə-

rik ki, Azərbaycan xalqı Vətən 
müharibəsində həm Ali Baş Ko-
mandanın rəşadətindən, uzaq-
görənliyindən ilhamlandı, həm 
də tarixi köklərindən boy verən 
qəhrəman gənclərimiz zirvələrə 
ucalan igidliklərə imza atdı. Qələ-
bənin əldə edilməsində ən vacib 
məqam xalqımızın tarixi ədaləti 
bərpa etmək, azğın düşməni iş-
ğal dövründə vəhşicəsinə dağıtdı-
ğı əzəli torpaqlarımızdan qovmaq 
qətiyyəti idi. Bütün Azərbaycan 
birləşdi, Dəmir Yumruqla düş-
mənə zərbə endirdi və beynəlxalq 
ictimaiyyətin 30 ildə bacarmadı-
ğını 44 gündə reallaşdıraraq, öz 
gücünü təkcə Ermənistana yox, 
bütün dünyaya sübut etdi!

Vətən müharibəsinin ildönümü 
günlərində şəhidlərimizin xatirə-
sini ehtiramla anır, qazilərimizə 
cansağlığı diləyirik!

Qoşqar ƏLİYEV 
İctimai fənlər kafedrasının 

müdiri, professor

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyev: “Mən ona özüm qədər inanıram”

Mütəxəssis deyir ki, qidalanmaya diqqət və aktiv həyat tərzi ilə bu xəstəliyin inkişafını ləngitmək mümkündür

XX əsr 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində namərd 
qonşularımız tərəfindən xalqımızın başına gətirilən müsibət-
lər, daşnakların öz havadarlarının köməyi ilə ərazilərimizi işğal 
etməsi hər bir vətəndaşımızın qəlbini qisas hissi ilə alov-
landırırdı. Xalqın tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə dəvət olunmuş 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev keçmiş iqtidarın səriştəsiz 
fəaliyyəti nəticəsində ortaya çıxmış problemlərlə qarşılaşmış-
dı. Böyük müdriklik və nəhəng səylər sayəsində ulu öndər bu 
problemlərin əksəriyyətini aradan qaldırmağı bacardı. 

Tədbirdə kafedranın müdiri, pro-
fessor Gülnarə Əzizova çıxış edib. 
Bildirib ki, osteoporoz xəstəliyi 
dünyada geniş yayılmış xəstəlik-
lərdən hesab olunur və insanların 
əlilliyi ilə nəticələnə bilir: “Bu 
istiqamətdə kafedramızda da elmi 
araşdırmalar aparılır. “Osteoporoz 
zamanı biokimyəvi göstəricilərin 
dəyişilməsi” mövzusunda kafed-
ranın magistri Humay Həsənova 
çıxış edəcək” .

H.Həsənova osteoporoz xəstəliyi 

barədə tədbir iştirakçılarına ümumi 
məlumat verib, xəstəliyin yaranma 
səbəblərindən danışıb. Bildirib ki, 
adıçəkilən xəstəlik sümük toxu-
masının metabolik pozğunluğu 
nəticəsində yaranır. Daha sonra 
sümük həcminin azalması müşa-
hidə olunur. Bunun da nəticəsində 
sümüyün kövrəkliyi artır”. 

 Sümüklərin əyilmə və qırılması 
ilə müşahidə olunan xəstəliyin pro-
filaktikası barədə məlumat verən 
H.Həsənova adıçəkilən xəstəliyin 
“lal epidemiya” adlandırıldığını da 
qeyd edib, müalicə yollarından 
söhbət açıb.

Tədbirin sonunda H.Həsənova 
mövzuya dair sualları geniş şəkildə 
cavablandırıb.

Magistr Humay Həsənova osteoporoz xəstəliyindən danışıb
Hər il oktyabrın 20-i Ümumdün-

ya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü 
ilə Osteoporozla Mübarizə Günü 
kimi qeyd edilir. Bu münasibətlə 
Azərbaycan Tibb Universitetinin 
Bioloji kimya kafedrasında tədbir 
keçirilib.

Zəfər GünüZəfər Günü

Dünya hərb tarixində öz yeri olan qələbəmiz Dünya hərb tarixində öz yeri olan qələbəmiz 



Açılış mərasimində tələbələr 
və Debat Klubunun üzvləri təd-
birin təşkilinə göstərdiyi dəstəyə 
görə ATU Tələbə Həmkarlar İt-
tifaqı Komitəsinin sədri Qoşqar 
İsmayılova öz təşəkkürlərini 
bildiriblər. Qeyd olunub ki, bu 
dəstək onları daha da həvəs-
ləndirir və gələcəkdə həm uni-
versitetimizi, həm də ölkəmizi 
beynəlxalq tədbirlərdə təmsil 
etmək üçün stimul yaradır. 

23 komandanın iştirak etdiyi 
daxili turnirin finalında təsdiq 
mövqedə “Women hahaha”, in-
kar mövqedə isə “Danışır oppo-
nent” komandaları qarşı-qarşıya 
gəliblər. Hakimlərin yekdil qəra-
rına əsasən, “Danışır opponent” 

komandası qalib elan olunub. 
Turnirin ən yaxşı natiqləri isə 
aşağıdakı tələbələr seçilib:

1. Sevinc Məmmədova
2. Fidan Rəhmanlı
3. Nuray Babakişiyeva
4. Aydın Çələbi
5. Nuray Mahmudova
6. Sevda Rəsulova, Rəvan 
    Novruzov, Aytac Rzayeva
7. Saleh Səmədov, Məkkə 
   Qədimzadə, Jalə İbrahimova
8. Leyla Əhmədova
9. Şəbnəm Cabbarlı
10. Fidan Məmmədli, Çimnaz 
     Alıyeva.
ATU THİK turnirdə iştirak 

edən bütün tələbələrə uğurlar 
arzu edir.

ATU Debat Klubunun XXIII 
daxili turniri keçirilib 
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Tədbirdə çıxış edən rezident Nərgiz Səttarova 
xəstəlik, onun diaqnostikası və müalicəsi haqqında 
ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, aşağı ətraflarda 

dərin venaların trombozu və onunla əlaqədar 
baş verən ağciyər arteriyasının trombo-
emboliyası müxtəlif profilli stasionarlarda 
ölümün ən çox rast gəlinən səbəblərindəndir.

Onun sözlərinə görə, patoloji anatomik 
təşrihlər zamanı ölüm səbəbləri arasında 
ağciyər arteriyasının tromboemboliyası 
2-15% hallarda qeydə alınır. Xəstələrin 70%-
dən çoxunda ağciyər arteriyasının trombo-
emboliyası diaqnozu ölümdən sonra qoyulur. 

Həkim dərin venaların trombozunun (DVT) 
ən təhlükəli ağırlaşmasının ağciyər arteriya-
sının tromboemboliyası olduğunu da diqqətə 
çatdırıb.

Daha sonra klinikaya müraciət edən və 
müalicə alan 61 yaşlı qadın xəstənin analiz-
lərinin nəticələri, onların təhlili və müalicə 
prosesi barədə ətraflı məlumat verilib.

Sonda N.Səttarova tərəfindən iştirakçıların sualları 
cavablandırılıb, mövzu ətrafında geniş müzakirələr 
aparılıb.

Ailə təbabəti kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın assis-
tenti Salihova Kamilə Mustafa 
qızına qardaşı

Salihov Elçin Mustafa 
oğlunun

vəfatından kədərləndiklərini 
bildirir və dərin hüznlə başsağ-
lığı verirlər. 

II Uşaq xəstəlikləri kafed-
rasının kollektivi kafedranın 
dosenti Fatimə Seyidbəyovaya 
atası

Oktay Seyidbəyovun 
vəfatından kədərləndiyini bil-

dirir və dərin hüznlə başsağlığı 
verir. 

İnsan anatomiyası və tibbi 
terminologiya kafedrasının 
kollektivi kafedranın baş 
müəllimi Ülviyyə xanıma 
qayınanası 

Firuzə xanımın 
vəfatından kədərləndiyini bil-

dirir və dərin hüznlə başsağlığı 
verir. 

ETM-in kollektivi iş yoldaş-
ları Aləmzar Rüstəmovaya 
bacısı 

Qələmzar Novruzovanın  
vaxtsız vəfatından kədərlən-

diyini bildirir və dərin hüznlə 
baş sağlığı verir.

Məmmədova Səidə Teyfur qızı (qrup 617A3); 
Həşimova Çiçək İlham qızı (qrup 419R1b); 
Ceylan Oyan (qrup 317A34); Həbibova Ayşən 
Ceyhun qızı (qrup 219A1a); Cəfərov Qulaməli 
Ülfət oğlu (qrup 617A1); Aynaz Chavoshizadeh 
(qrup 219A1b); Elham Bayrami (qrup 219A1b); 
Sadıxova Ləman Səbuhi qızı (qrup 122R2b); 
Albayrak Zeynep Sena (qrup 219A4b); Abdullayev 
Əli Mehman oğlu (qrup 221A7b); Hüseynova 
Leyla Bəxtiyar qızı (qrup 220A10b); Şixəliyev 
Hikmət Müsənnif oğlu (qrup 717A6); Abdullayeva 
Ayşən Azər qızının (qrup 118A10a) tələbə bileti, 
Gözde İlayda Aluç (qrup 317A2ç); Qamza 
Dilara Aluç (qrup 317A3ç); Şahin Fergan Ünal 
oğlunun (tələbə kontingentində qalan məzun)
müvəffəqiyyət kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 Allah rəh mət elə sin!Etibarsız say ılır

Akademik Milli Dram 
Teatrında səhnəyə qoyulan 
“Ah, bu uzun sevda yolu” 
tamaşasına Azərbaycan 
Tibb Universitetinin Tələbə 
Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 
tələbələr üçün 100 hədiyyə 
bileti təşkil edib.  

ATU THİK sədri Qoşqar İs-
mayılov bildirib ki, komitə 
tələbələrin həm sosial həya-
tını, həm də ictimai aktivliyini 
daim diqqətdə saxlayır. Tələ-
bələrin bu tip tədbirlərdə işti-
rakı onların hərtərəfi inkişafı 
və dünyagörüşü üçün vacib-
dir.

O, bu tip tədbirlərin davamlı 

olacağını bildirib.
Komitənin nəzdində fəaliy-

yət göstərən Teatr klubunun 
sədri Dilbər Rahim və idarə 
heyətindən Elbəy Cabbarlı, 
Şəfa Qarayevanın təşkilatçılığı 
ilə artıq silsilə halını almaqda 
olan ikinci görüş baş tutub. 

Tələbələr tamaşadan sonra 
üçüncü görüş barədə maraq-
lanaraq, müsbət fikirlərini səs-
ləndiriblər. 

ATU THİK tələbələrin asudə 
vaxtlarını səmərəli keçirmələri 
üçün “Teatr görüşləri” layihə-
sini və eləcə də digər klub və 
layihə planlarını hər ay təkmil-
ləşdirir.

Tələbələrimiz Akademik 
Milli Dram Teatrında

Bütün dünyada qeyd olunan 
əlamətdar günlər var ki, bu 
ənənə tibb sahəsinə də aiddir. 
Ancaq tibdə hansısa günün qeyd 
olunması tarixi baxımdan deyil, 
daha çox diqqəti mövcud prob-
lemə yönəltmək baxımından 
əhəmiyyətlidir. Belə günlərdən 
biri də 1998-ci ildən başlayaraq 
hər il oktyabrın 22-də qeyd olu-
nan Beynəlxalq Kəkələyənlər 
Günüdür. 

Son illərdə kəkələmə hallarının 
xüsusilə uşaqlar arasında artdığını 
nəzərə alaraq, bu haqda valideyn-
lərə, əsasən də gənc valideynlərə 
maarifləndirmə məqsədlə qısa məlu-
mat verməyi lazım bildik və mütəxəs-
sisə müraciət etdik. 

ATU-nun Nevrologiya kafedrasının 
assistenti, həkim-nevroloq İsa Alşa-
nov kəkələmənin artikulyasiya apa-
ratının nitq aktının formalaşmasında 
iştirak edən əzələlərinin funksional və 
ya orqanik genezli qıcolmaları səbə-
bindən baş verdiyini dedi. Bildirdi ki, 
dünya əhalisinin təxminən 1 faizinin 
əziyyət çəkdiyi kəkələmə səslərin, 
hecaların və sözlərin uzadılması, 
danışıqda tez-tez fasilələrin olması 
ilə müşahidə edilən nitq qüsurudur. 
Onun sözlərinə görə, ən çox 2-6 yaş 
arasında inkişaf edən kəkələməyə 
qızlarla müqayisədə daha çox oğlan-
larda rast gəlinir. 

Həkim-nevroloq kəkələməyə gətirib 
çıxaran əsas amillərdən danışaraq 
qeyd etdi ki, ağır psixoloji travmalar, 
o cümlədən güclü qorxu, ifrat sevinc 
hissi və s. kəkələməni artıran başlıca 
səbəblərdir. Eyni zamanda insan 
psixikasına mənfi təsir edən uzun-
müddətli patoloji vəziyyətlər, uşağın 
baş beyin funksiyalarının müxtəlif 
səbəbli doğuş zədələri, hipoksiya, 
asfiksiya, beyin silkələnmələri və 
digər pozulma halları da adıçəkilən 
nitq qüsurunu kəskinləşdirə bilər. 

Müsahibimiz uşağın bəzən də 
özünü kəkələyən ailə üzvünə və ya 
ünsiyyətdə olduğu digər kəkələyən 
uşağa bənzətdiyini, imitasiya etdi-
yini söylədi. Onu da vurğuladı ki, 
kəkələyən uşaqlar bağçada, mək-
təbdə, eləcə də digər kollektivlərdə 
həmyaşıdları ilə ünsiyyətdə olarkən 

müəyyən problemlərlə 
qarşılaşırlar. Bu da onların 
həyat tərzinə, xüsusən də 
davranışına, xasiyyətinə və 
rəftarına mənfi təsir göstərir: 
“Belə ki, kəkələyən uşaqlar 
ünsiyyətdən çəkinir, özünə 
qapanmaya, tək qalmağa, 
hətta təcavüzkarlığa meylli 
olurlar. Ən başlıcası isə, 
danışmağa həvəs göstər-
mirlər, ünsiyyətdən qaçırlar. 
Onlarda loqofobiya inkişaf 
edir. Ona görə də validey-

nlər övladlarının kəkələdiyini hiss 
etdikləri andan pediatra, ilk növbədə 
uşaq nevroloquna müraciət etsələr, 
problem böyüməz və nəticədə 
kəkələmə aradan qalxar”. 

Müalicənin daha effektli olması 
üçün uşaq nevroloqu, psixoloq və 
loqopedin əlaqəli işləməsinin va-
cibliyinə toxunan həkim, diaqnoz 
vaxtında qoyulduqda və müalicə 
düzgün aparıldıqda, tam sağalmaya 
nail olmağın mümkünlüyünü diqqətə 
çatdırdı. 

Xatırladaq ki, kəkələmədən əziyyət 
çəkən ingilis siyasi və dövlət xadimi, 
natiq və yazıçı Uinston Çerçil, kino 
aktrisası, müğənni və model Merilin 
Monro, məşhur fizik, riyaziyyatçı, ast-
ronom və kimyaçı alim İsaak Nyuton 
və nitq qüsurlu digər tarixi şəxsiyyət-
lər özlərini ifadə etməyi bacarıblar. 

Ağır psixoloji travmalar, o cümlədən güclü qorxu, ifrat 
sevinc hissi kəkələməni artıran başlıca səbəblərdir 

Oğlanlar qızlardan daha çox kəkələyir

Rezidentin seminarı maraqla qarşılanıbRezidentin seminarı maraqla qarşılanıb
ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında “Ağciyər arteriyasının 

tromboemboliyası” mövzusunda seminar keçirilib. Seminarda 
klinikanın müalicə işləri üzrə direktor müavini Fəridə Hacıyeva, 
həkimlər və rezidentlər iştirak edib.


