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N
axçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri 2022-ci il  iyunun
10-da “Naxçıvan Muxtar Respublika-

sında Birinci Beynəlxalq Tibbi Forumun
keçirilməsi haqqında” Sərəncam imzalamış, fo-
rumun keçirilməsi ilə bağlı Təşkilat Komitəsi
yaradılmışdır.

İyunun 18-də Naxçıvan Dövlət Milli
Dram Teatrında Birinci Beynəlxalq Tibbi Fo-
rumun açılış tədbiri keçirilmişdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov forumun açılı-
şında iştirak etmişdir.

Əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov, Azərbaycan
Tibb Universitetinin rektoru Gəray Gəraybəyli,
Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı fi-
lialının rektoru Əziz Əliyev, Endoskopik La-
paroskopik Cərrahi Dərnəyinin fəxri sədri Ca-
vid Avcı, Türkiyənin Yeditəpə Universitetinin
rektoru Canan Aykut Bingöl, Qaradəniz Texniki
Universitetinin rektoru Hamdullah Çuvalcı və
forum iştirakçıları əczaçılıq məhsullarının və tib-

bi avadanlıqların sərgisinə baxmışlar. Bildiril-
mişdir ki, foruma 20-dən artıq tədris və tibbi
ləvazimat, dərman və qida məhsulları istehsalı
və satışı həyata keçirən şirkət qatılmışdır.

Açılış tədbirində Naxçıvan Muxtar Res -
pub likası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Birinci Beynəlxalq Tibbi Forumun iştirakçılarını
qədim Azərbaycan torpağı Naxçıvanda salam-
layaraq demişdir: Sağlam cəmiy yətin formalaş -
ma sında səhiyyənin mühüm rolu vardır. Ona
görədir ki, tarixən tibb elminə, həkimlik sənətinə
qayğı insanlığa qayğı kimi dəyərlən dirilmişdir.
Müasir dövrdə də ölkələrin inkişafında əhalinin
sağlamlıq səviyyəsi və tibbi xidmətlə təminat
əsas göstərici hesab olunur. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev ölkəmizə hər iki rəhbərliyi döv -
rün də bu məsələni diqqətdə saxlamış, Azərbay -
can da səhiyyə quruculuğu geniş vüsət almışdır.
Ulu öndərin əsasını qoyduğu səhiyyə islahatları
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da əhalinin sağlamlı-
ğının qorunması və tibbi xidmətin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması həyata keçirilən sosial-iqtisa-
di islahatların başlıca istiqamə tidir. Müstəqillik
illərində muxtar respublikada 200-dən artıq
səhiyyə müəssisəsi tikilmiş, ən son tibbi ava-
danlıqlar quraşdırılmışdır. Müasir tələblər
səviyyəsində qurulmuş xəstəxanalar muxtar
respublika səhiyyəsini yeni inkişaf mərhələsinə

çıxarmışdır. Hazırda Naxçıvanda 28 muxtar
respublika, şəhər, rayon, qəsəbə və kənd sahə
xəstəxanası, mərkəz və dispanser, birlik, eləcə
də 85 həkim ambulatoriyası, 94 feldşer-mama
və tibb məntəqəsi vasitəsilə əhaliyə hərtərəfli tibbi
xidmət göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin
də fəaliyyəti təmin edilmişdir. Bütün bunların
nəticəsidir ki, muxtar respublikada insan sağ-
lamlığının başlıca şərti olan sanitar-epidemioloji
vəziyyət sabitdir.

“Səhiyyənin inkişafı müasir infrastruktur
təminatı ilə yanaşı, həm də ixtisaslı kadr hazır-
lığından başlayır”,-deyən Ali Məclisin Sədri bil-
dirmişdir ki, muxtar respublikada bu iş paralel
şəkildə həyata keçirilir, orta ixtisas və ali təhsilli
tibbi kadr hazırlığına böyük əhəmiyyət verilir.
1999-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Tibb fakültəsinin fəaliyyətə başlaması və ötən
dövrdə keçdiyi böyük yol muxtar respublikada
ixtisaslı həkim hazırlığı sahəsində mühüm
mərhələdir. Hazırda fakültədə Tibb, İctimai
səhiyyə, Hərbi tibb, Psixologiya, Əczaçılıq, Sto-

matologiya, Tibbi profilaktika və Müalicə işi ix-
tisasları üzrə həkim, eləcə də rezident hazırlığı
həyata keçirilir. Fakültənin məzunları peşəkar
həkim kimi Azərbaycanda və dünyanın bir
çox ölkələrində fəaliyyət göstərirlər. Bununla ya-
naşı, Naxçıvan Tibb Kollecində də Müalicə işi,
Mamalıq işi, Tibb bacısı, Əczaçılıq, Ortopedik
stomatologiya, Laboratoriya diaqnostikası,
Müalicə masajı və Hərbi feldşer işi ixtisasları
üzrə orta ixtisas tibb işçiləri hazırlanır. Naxçı-
vanda icbari tibbi sığortaya keçid də əhalinin
keyfiyyətli tibbi xidmətlərlə təminatına töhfə ver-
miş, bütün yaşayış məntəqə lərində bu proses
uğurla başa çatdırılmışdır. Göründüyü kimi,
muxtar respublikada insan sağlamlığının qorun -
ması sahəsində geniş imkanlar vardır. Artıq mux-
tar respublikada əhalinin təbii artımı orta ölüm
göstəricilərini üstələyir, ana və uşaq ölümü ən
aşağı həddədir.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Müasir
dünya mız da xəstəliklərlə mübarizə prioritet
məsələdir. Bu da öz növbəsində ixtisaslı tibbi
kadr hazırlığını və səhiyyə sistemində ən son
elmi nailiyyətlərin tətbiqini zərurətə çevirib. Bö-
yük filosof və tibb alimi İbn Sina deyirdi ki,
“Ümidsiz xəstə yoxdur, ümidsiz həkim var”.
Təcrübə də göstərir ki, həkimlərin peşəkarlığı
artırılmadan nə səhiyyənin inkişafından, nə də
insan sağlamlığından danışmaq mümkündür.
Qarşılıqlı fikir mübadiləsinin aparılması, elmi-
tibbi nailiyyətlərin öyrənilməsi və tətbiqi,

beynəlxalq təcrübədən faydalanmaq bu mənada
mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Ali Məclisin Sədri Naxçıvanda keçirilən
Birinci Beynəlxalq Tibbi Forumun dünyanın
mötəbər universitet lərini təmsil edən tanınmış
həkim və mütəxəssislər arasında birgə elmi
tədqiqatların və fikir mübadiləsinin aparılmasında
faydalı olacağına inamını ifadə etmiş,
təşkilatçılara təşəkkürünü bildirmiş, forumun
işinə uğurlar arzulamış və çıxışını ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin “Hər bir sahə lazımdır.
Amma özünü həkim sənətinə, insanların sağ-
lamlığına, səhhətinə həsr edənlər ən qiymətli in-
sanlardır. Çünki insan nə qədər sağlam olsa, öz
sahəsində o qədər də yeni ixtiralar edəcək,
nailiyyətlər qazanacaq və cəmiyyəti irəli apa-
racaqdır. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki,
həkimlik sənəti, yəni insanın sağlamlığının
qorunması və müxtəlif xəstəliklərdən xilas
edil məsi, onun daha da çox yaşaması üçün
çalışan sahə daim inkişaf etməlidir”,- fikirləri ilə
tamamlamışdır.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru
Elbrus İsayev çıxış edərək demişdir ki, tibbi fo-
rumun Naxçıvan Muxtar Respublikasında
keçirilməsi uzun illər ərzində qurulan müasir
səhiyyə infrastrukturu və tibb təhsilinin keçdi-

yi dinamik inkişaf yolunun uğurlu yekunu
kimi yüksək əhəmiyyətə malikdir. Bu müddətdə
Naxçıvan Dövlət Universitetində də təhsil və
elmi-tədqiqat işlərinin səviyyəsinin daha da yük -
səl dilməsi, beynəlxalq əlaqələrin genişlən -
dirilməsi, maddi-texniki bazanın əsaslı şəkildə
möh kəm ləndirilməsi və yenidən qurulması

istiqamətində çoxşaxəli tədbirlər həyata keçi-
rilmişdir. Təhsildə qloballaşma və beynəlmiləl -
ləşmə faktorlarının mühüm əhəmiyyət kəsb et-
diyi bir dövrdə universitetin dünyanın ən yaxşı
ali məktəbləri sırasında yer alması qürurverici
nailiyyətdir. 25 tələbə ilə fəaliyyətə başlayan
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültə -
sində hazırda 1284 tələbə təhsil alır. Bildirilmişdir
ki, dünyanın 7 ölkəsindən 350-dən artıq elm ada-
mının qatıldığı forumda 700-dən çox iştirakçı
təmsil olunur. Azərbaycan Tibb Universitetinin
və xaricdən gələn həkim-mütəxəs si slərin iştirakı
ilə xəstələrin konsultativ müayinə, əməliyyat və
müalicələrinin keçirilməsi planlaşdırılmışdır.

Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru
Gəray Gəraybəyli demişdir ki, qalib xalqın
nümayəndələri kimi ulu öndər Heydər Əliyevin
Vətəni Naxçıvanda unikal tərkibə malik forumda
iştirak etmək qürurvericidir. Bir əsrə yaxın
yaşı olan Azərbaycan Tibb Universitetinin in-
kişafında, maddi-texniki bazanın qurulmasında,
yüksəkixtisaslı elmi-pedaqoji kadrların hazır-
lanmasında ümummilli liderin rolu danılmaz-
dır. Bu gün ulu öndərin siyasəti ölkə başçısı
cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam et-
dirilir. Azərbaycan Tibb Universitetində kafedra
və bölmələrin müasir avadanlıqlarla təchiz

edilməsi ali tibb təhsilinə ölkə Prezidentinin qay-
ğısının bariz nümunəsidir. Hazırda Azərbaycan
Tibb Universiteti bölgəmizin qabaqcıl tədris
müəssisələrindən biridir. Universitetimiz dün-
yanın 20 ölkəsindən 80-ə yaxın  elm və təhsil
qurumları ilə hərtərəfli əməkdaşlıq edir.
Həmçinin Azərbaycan Tibb Universiteti və
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Naxçıvan Dövlət Universiteti arasında anlaşma
memorandumu imzalanıb. Rektor bildirmişdir
ki, forum iştirak çıları və mövzuların müxtəlifliyi
təba bətin aktual problemlərinin həlli yolunda
yüksək səviyyədə müzakirə lərin aparılmasına
imkan yaradacaqdır.

Moskva Dövlət Tibb Univer si tetinin
Bakı filialının rektoru Əziz Əliyev çıxış edərək
demişdir ki, səhiyyə sistemində islahatlar
ölkəmizin stabil və sosial infrastrukturunun in-
kişafının qlobal strateji proqramının tərkib
hissəsidir. Bu tədbirlər ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən başladılmış, Onun təşəbbüsü
ilə Azərbaycanın bütün bölgələrində tibb
müəssisələri, xəstəxanalar tikilib istifadəyə ve-
rilmişdir. Ulu öndər milli tibbi kadrların hazır-
lanmasına da böyük önəm verirdi. Onun
təşəbbüsü ilə həkimlərin Avropada, Amerikada,
Rusiyada, Türkiyədə hazırlanması üzrə dövlət
proqramı işlənib hazırlanmışdır. Bu siyasəti ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyev də uğurla davam
etdirir. Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu müasir
əsaslarla təmir edilmişdir. Milli Onkologiya
Mərkəzi və Akademik Zərifə Əliyeva adına Mil-
li Oftalmologiya Mərkəzi yenidən qurulmuş,
yeni korpuslar tikilmiş və ən müasir
avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Azərbaycanda
tibbi təhsilin təkmilləşdirilməsi üçün dünyanın
nüfuzlu təhsil mərkəzləri ilə əlaqələrin
genişləndirilməsi məqsədilə 2015-ci ildə Seçe-
nov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Uni-
versitetinin Bakı filialı yaradılmışdır.
Universitetdə professor və müəllimlər tərəfindən
tədris iki istiqamətdə - Müalicə işi ixtisası və
Əczaçılıq sənayesi üzrə aparılır. Bu forum

bizim həkimlərimiz üçün də mühüm rol oyna-
yacaqdır. Onlara müasir müalicə protokolları ilə
tanış olmağa və həmkarları ilə təcrübə mübadiləsi
aparmağa imkan verəcəkdir.

Endoskopik Laparoskopik Cərrahiyyə
Dərnəyinin fəxri sədri Cavid Avcı təmsil etdiyi
dərnəyin fəaliyyəti barədə danışmış, beynəlxalq
səviyyədə həyata keçirdikləri layihələrdən bəhs
etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, Endoskopik
Laparoskopik Cərrahiyyə Dərnəyi 20 ildən
artıqdır, Azərbaycanın müvafiq qurumları ilə
əməkdaşlıq edir. Forumdan sonra yeni bir
əməkdaşlıq istiqamətlərinin açılacağını bildirən
Cavid Avcı Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə
qurulacaq əlaqələrin qürurverici olduğunu
diqqətə çatdırmışdır. 

Azərbaycan Endoskopik Laparoskopik
Cərrahlar Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri
Müşviq Həsənov forumun keçirilməsində
məqsədin Azərbaycanın tibb alimləri, həkim-
mütəxəssisləri ilə Türkiyə, Özbəkistan, Qaza-
xıstan, İran və Almaniyadan olan elm adamla-
rı arasında fikir mübadiləsinə şərait yaratmaq və
birgə müzakirələr aparmaqdan ibarət olduğunu
bildirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, bugünkü
forumda gələcəkdə həkim olmaq arzusunda olan
şagird və tələbələr də iştirak edir ki, bu da kadr
hazırlığına mühüm töhfədir. 

Yeditəpə Universitetinin rektoru Canan
Aykut Bingöl demişdir ki, Naxçıvanda olmaq
və tibbi forumda iştirak etmək bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Tibb ictimaiyyəti pandemiya

dövründə  elmi araşdırmaların, məlumat
mübadiləsinin, təhsilin və texniki inkişafın va-
cibliyinin şahidi oldu. Forum da beynəlxalq
səviyyədə çox faydalı müzakirələrin və elm
mübadiləsinin aparılmasına vəsilə olacaqdır. Bu
baxımdan Yeditəpə Universiteti bütün
istiqamətlərdə əməkdaşlığa hazırdır.

Qaradəniz Texniki Universitetinin rektoru
Hamdullah Çuvalcı demişdir ki, Qaradəniz
Texniki Universiteti ilə Naxçıvan Dövlət Uni-
versiteti arasındakı əməkdaşlıq, bugünkü fo-
rumda iştirak gələcəkdə birgə layihələrin icra-
sı üçün geniş imkanlar açır. Tibbin inkişafında
əsas məsələlərdən biri də avadanlıq təminatıdır.
Tibbi avadanlıqların istehsalı, bu sahədə yerli
mütəxəssis hazırlığı qarşıda duran əsas
vəzifələrdəndir. Rektor təmsil etdiyi universitetin
tibbi avadanlıqların istehsalı ilə bağlı həyata
keçirəcəyi layihələrdən danışmış, forumun bu
baxımdan əhəmiyyətini vurğulamışdır.

Çıxış edənlər forumun keçirilməsinə
göstərilən dəstəyə görə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədrinə iştirakçılar
adından minnətdarlıq etmişlər.

Sonra Naxçıvanın tanıtım videoçarxı nü-
mayiş olunmuşdur.

.Forum bədii hissə ilə davam etmiş,
XAzərbaycan Respublikasının Xalq artistləri

Mənsum İbrahimov və Samir Cəfərov,
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti
Nuriyyə Hüseynova və Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin Simfonik Orkestrinin ifasında kon-
sert proqramı təqdim edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

N
axçıvanda keçirilən I Beynəl -
xalq Tibbi Forumun iştirak çı -
ları Azərbaycan xalqının

ümummilli lideri Heydər Əliyevin
Naxçıvan şəhərinin mərkəzində
əzəmət lə ucalan abidəsini ziyarət
edib, abidə önünə gül dəstələri qoyub,

ulu öndərə ehtiramlarını bildiriblər. 
Heydər Əliyev Muzeyi ilə tanış -

lıq zamanı muzeyin direktoru, Azər -
bay can Respublikasının Əməkdar

mədəniyyət işçisi Ramil Orucəliyev
qonaqlara məlumat verib ki, Azər bay -
can xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin xatirəsini əks etdirən muzey
10 may 1999-cu ildən fəaliyyət göstə -
rir. 420 eksponatla fəaliyyətə başlayan
bu mədəniyyət müəssisəsinin fon-
dunda bu gün 5379 eksponat möv-
cuddur. Muzeyin kitabxanasında
ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini
əks etdirən jurnal, albom və kitablar
mühafizə və nümayiş olunur.

Ümummilli liderin şərəfli ömür
yolunu əks etdirən fotoşəkillər, dahi
rəhbərin Naxçıvan Muxtar Respubli -
ka sı Ali Məclisinin Sədri olarkən im -
za  ladığı qərarlar, onun uşaqlıq və
gənclik illərinə həsr olunmuş stendlər,
xatirə əşyaları və digər dəyərli

eksponat lar barədə məlumatlar qo-
naqlarda maraq doğurub. Ümummilli
lider və Mustafa Kamal Atatürkün
həyat yolu və siyasi fəaliyyəti ilə

bağlı oxşar mə qam lar qonaqların
diqqətinə çatdırılıb. Qonaqlar muzeyin
xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb,
xatirə şəkli çəkdiriblər.

ı BeyNəlxalq TİBBİ ForumuN İşTİrakçıları NaxçıvaNda

I Beynəlxalq Tibbi Forumun ilk günü “Naxçıvan
Saray” yeni xidmət kompleksində keçi rilən
möhtəşəm qala gecəsi ilə başa çatıb. 400-ə yaxın

forum nümayəndəsinin iştirak etdiyi təd birdə möhtəşəm
konsert proqramı təqdim olunub. 

Qala gecəsində Naxçıvan Dövlət Universitetinin
rektoru Elbrus İsayev qonaqları salamlayıb, hər kəsə xoş
istirahət arzulayıb. Sonra forumun fəxri qonaqları üçün
xatirə plaketi, Əməkdar incəsənət xadimləri üçün xatirə

“NaxçıvaN saray” yeNİ xİdməT kompleksİNdə ı BeyNəlxalq TİBBİ
ForumuN İşTİrakçıları üçüN qala gecəsİ Təşkİl edİlİB

sertifikatı təqdim olunub.  Qazaxıstan -
dan olan iştirakçılar forumun həm -
sədr lərinə   öz ölkələrinin milli
geyimlərini və müxtəlif hədiy yə lər
təqdim ediblər.

Qeyd edək ki, Naxçıvan
Dövlət Universiteti, Azərbaycan Tibb
Universiteti, Azərbaycan Endoskopik
Laparoskopik Cərrahlar Assosia si ya -
sının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan,
ingi lis və rus dillərində olmaqla, 3
dildə ke çiri lən forum Azər bay  can tibb

tarixində təşkil edi   lən ilk tibbi fo-
rumdur. Dünyanın 7 ölkəsindən 350-
dən artıq tibb sahəsi üzrə elm ada-
mının bir araya toplaşdığı bu foruma
700-dən çox iştirakçı qatılıb. Bey nəl -
xalq forumda ölkəmizin, eləcə də
qardaş Türkiyə Respublikasının nü-
fuzlu ali təhsil ocaqlarının, Rusiya
Vişnevskiy İnstitutu, Dağıstan Dövlət
Tibb Universiteti, Özbəkistan Daş -
kənd Tibb Akademiyasının yüksək
vəzifəli təmsilçiləri iştirak ediblər. 

Azərbaycan Respubli ka sı nın Əməkdar artistləri
Gülyanaq Fərzəliyevanın, Tural Nəcəfovun, Mübariz
Əsgərovun peşəkar ifaları, İncəsənət fakültəsinin
tələbələrindən Rauf Bünyadzadə, Nuray Ağazadə, İsrafil
Qibləliyevin səsləndirdiyi mahnılar,  Həsən Həsənlinin
ifasında saz havası qonaqlar tərəfindən alqışlarla
qarşılanmış, gecəyə xüsusi bayram ovqatı bəxş etmişdir.

www.serqqapisi.az
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M
uxtar respublikada ilk dəfə
olaraq fəaliyyətə başlayan I
Beynəlxalq Tibbi Forum

çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Uni-
versiteti yeni bir əməkdaşlığa başlayıb.
Ali təhsil ocağının Diplomatiya
kabinəsində keçirilən görüşdə NDU-
nun rektoru Elbrus İsayev Qaradəniz
Texniki Universitetinin rektoru, pro-
fessor Hamdullah Çuvalcı və nüma -

yən də heyətini salamlayıb. 
Rektor universitetdə fəaliyyət

göstərən12 fakültə və mövcud
ixtisaslar barədə məlumat verib. Bil-
dirilib ki, ali təhsil ocağında 8000-ə
yaxın tələbənin tədrisi  ilə 1000-ə ya-
xın akademik heyət məşğul olur. Vur-
ğulanıb ki,  ali təhsil ocağında bakalavr
üzrə 70, magistraturada 80-dən çox,
doktorantura pilləsi üzrə 40 və rezi den -

tura mərhələsi üzrə 32 ixtisas üzrə kadr
hazırlığı aparılır. Türkiyə universitetləri
ilə əməkdaşlıq məsə lə lərini diqqətə
çatdıran rektor ali təhsil ocağının
bey  nəl xalq əməkdaşlı ğında qardaş
ölkə universitetlərinin xüsusi payı
ol du ğunu diqqətə çatdırıb. Vurğulanıb
ki, universitetdə qurulan Texnoparkda
məhz Türkiyə univer sitet lərinin təcrü -
bə sindən istifadə olunacaq, bu sahədə
təcrübə mübadiləsi həyata keçiriləcək. 

Qaradəniz Texniki Universiteti -
nin rektoru Hamdullah Çuvalcı  qeyd
edib ki, rəhbərlik etdiyi ali təhsil
ocağı Türkiyənin ən qədim universi -
tetlərindən biri olmaqla texniki sahədə
kadr hazırlığı həyata keçirilən univer -
si tetlər sırasındadır.  Bildirilib ki, 30
minə yaxın tələbə sayı ilə Türkiyənin
ən önəmli universitetləri sırasında
olan Qaradəniz Texniki Universiteti
Türkiyədə İstanbuldan sonra mühən -
dis lik sahəsində təhsilin verildiyi ilk
universitetlərdəndir. 

Sonra hər iki universitet ara sın -
da birgə əməkdaşlığa dair protokol im-

Xzalanıb. Xatirə hədiyyələri təqdim
edil dik dən sonra professor Hamdul-
lah Çuvalcı universitetin xatirə kitabına
öz ürək sözlərini yazıb, xatirə şəkli
çəkdiriblər.

Qeyd edək ki, protokolda müəl -
lim, tələbə mübadiləsi, birgə tədqiqat
layihələri, distant təhsil, əyani təhsil və
tədrisin təkmilləşdirilməsi üçün
təlimlər, elmi nəşrlərin mübadiləsi,

seminarlar və elmi tədbirlərdə iştirak,
qısa müddətli kurs proqramları,
müəllimlərin akademik inkişafı üçün
təlimlərin təşkili öz əksini tapıb. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri 

NaxçıvaN dövləT uNİversİTeTİ İlə qaradəNİz TexNİkİ uNİversİTeTİ
arasıNda Bİrgə əməkdaşlığa daİr memoraNdum İmzalaNıB

Naxçıvan Dövlət Universitetinin
rektoru Elbrus İsayev ikitərəfli
görüşdə İ. M. Seçenov adına

I Moskva Dövlət Tibb Universitetinin
Bakı filialının rektoru, professor Əziz
Əliyevi və nüma yən də heyətini sa-
lamlayıb, onları univer sitetdə görmək -
dən məmnun lu ğu nu bildirib.  Qeyd
edilib ki, artıq 55 illiyi qeyd edilən
universitetə ilk dəfə Ulu Öndər Heydər
Əliyevin 12 iyun 2002-ci il tarixli
Sərəncamı ilə yüksək özünüidarə sta-
tusu, muxtariyyət hüququ verilib.
Rektor ali təhsil ocağının malik olduğu
imkanlar, fakültələr, tədris olunan
ixtisaslar və beynəlxalq əlaqələr haq-

Xqında geniş məlumat verib. Xarici
universitetlərlə ikili diplom layihəsi,
tələbə-müəllim mobilliyinin ali təhsil
ocağının beynəlxalq əlaqələr siste -
mində mühüm rol oynadığı diqqətə
çəkilib. Rektor ali təhsil ocağının
“Web of science” indeks bazalarına
malik jurnallarla əməkdaşlığa başla-
dığını qeyd edib. Vurğulanıb ki, bu cür
əlaqələrin qurulması gələcəkdə profes -
sor-müəllim heyətinin öz elmi məqalə -
lərinin nüfuzlu jurnallarda nəşri üçün
əhəmiyyətli rol oynayacaq. Elbrus İsa-
yev qeyd edib ki, Tibb fakültəsində
təhsil alan tələbələr universitet xəstəxa -
nasında təcrübə keçməklə bərabər

muxtar respublika xəstəxanalarından
klinik baza kimi istifadə edirlər.
Rektor həmçinin bildirib ki, gələcəyin
həkimləri Türkiyə universitetləri ilə
bağladığımız  mü qa vilələrə əsasən
orada təcrübə keçir, qardaş ölkə
univer  si tet lərinin təcrü bəsindən ya-
rarlanırlar.  

NDU-da olmaqdan məmnun -
luğunu bildirən I. M. Seçenov adına
I Moskva Dövlət Tibb Universitetinin
Bakı filialının rektoru, professor Əziz
Əliyev bu cür mötəbər foruma ev sa-
hibliyi etdiyi üçün ali təhsil ocağının
kollektivini təbrik edib, I Beynəxalq

Tibbi Forumunun yüksək səviyyədə
təşkilindən danışıb. Rektor rəhbəri ol-
duğu universitetin əsasının 15 may
2015-ci ildə qoyulduğunu qeyd edib.
Vurğulanıb ki, filialın yaradılması
haqqında qərar Prezident İlham
Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncam
əsasında qəbul edilib və ilk tədris ilində
filialda dövlət sifarişi əsasında 100
tələbə Müalicə işi ixtisası üzrə təhsil
almağa başlayıb.  Bildirilib ki, filialda
tədris fəaliyyəti İ. M. Seçenov adına
I Moskva Dövlət Tibb Universitetinin
tədris plan və proqramları əsasında
həmin ali məktəbin professor-müəllim

heyəti tərəfindən həyata keçirilir.
Rektor gələcək həkimlərin praktiki
vərdişlərinin yaxşılaşdırılması və
mütəxəssislərin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə filialın bazasında yaradıl-
mış Simulyasiya Mərkəzinin fəaliy yə -
tin dən danışıb. 

Professor muxtar respublika
xəstəxanalarında apardığı müayinə
üsullarından danışaraq Naxçıvan
səhiy yə sistemi üçün mövcud avadan -
lıq ların yüksək səviyyədə oldu ğunu
diqqətə çatdırıb, həkimlərin də yüksək
səy və həvəslə öyrənməyə meylli ol-

duqları vurğulanıb. 
Görüşdə birgə əməkdaşlıq

məsə lələri müzakirə olunub və pro-
tokol imzalanıb. 

Protokolda birgə layihələrin
həyata keçirilməsinə dəstək, məlu ma -
tın təqdim edilməsi və mübadiləsi,
elmi-təcrübi konfransların, forumla-
rın, seminarların təşkili və onlarla birgə
iştirak, ictimai təşkilatlarla və ekspert
cəmiyyəti ilə qarşılıqlı əlaqə, təcrübəyə
və ya təcrübəyə göndərilmə və qəbul,
digər əməkdaşlıq növləri üzrə məsə -
lə lər öz əksini tapıb. 

NaxçıvaN dövləT uNİversİTeTİ İlə  İ.m.seçeNov adıNa ı moskva dövləT TİBB 
uNİversİTeTİNİN Bakı Fİlİalı arasıNda Bİrgə əməkdaşlığa daİr proTokol İmzalaNıB

Azərbaycan Tibb Universiteti-
nin rektoru, professor Gəray
Gəraybəyli və nümayəndə

heyəti Naxçıvan Dövlət Universi -
tetində olublar. Ali təhsil ocağında ilk
dəfədir keçirilən I Beynəlxalq Tibbi
Forum çərçivəsində universitetin Dip-
lomatiya kabinəsində ikitərəfli görüş
keçirilib. Universitetin rektoru Elbrus
İsayev qonaqları salamlayıb, hər iki ali
təhsil ocağının birgə təşkilatçılğı ilə
keçirilən forumun işinə uğurlar arzu-
layıb. Universitetin maddi-texniki
bazası, ixtisasları, beynəlxalq əlaqələri
haqda məlumat verən rektor ali təhsil
ocağında qurulan Texnopark və onun
fəaliyyət sahələri haqda danışıb,
beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri

qonaqların diqqətinə çatdırılıb. Rek-
tor universitetdə Azərbaycan və ingilis
dilində tədrisi həyata keçirilən ixtisas-
lar haqda məlumat verib, yeni açılan
ixtisaslar və gələcək perspektivlər vur-
ğulanıb. Regionda ingilis dilinin
fəaliyyətinə xüsusi dəstək məqsədilə ali
təhsil ocağında qurulan İELTS qey diy -
 yat və imtahan mərkəzinin üstün lük ləri
və muxtar respublika təhsil sis te minə
verəcəyi perspektivlər qeyd olunub. 

Elbrus İsayev ali təhsil ocağında
artıq 23 ildir fəaliyyət göstərən Tibb
fakültəsinin muxtar respublika
səhiyyəsinə verdiyi töhfələri diqqətə
çatdırıb. Bildirilib ki, muxtar
respublikanın səhiyyə sisteminin
kadrla təminatı baxımından 80 faizdən

çox tibb personalı məhz universitetin
tibb məzunları hesabına həyata keçi-
rilir. Rektor qeyd edib ki, fakültə ya-
randığı dövrdən etibarən qardaş
Türkiyə Universitetləri ilə beynəlxalq
əməkdaşlıq əlaqələri qurulub və hər il
müəllim-tələbə heyəti ilə birgə həmin
universitetlərdə təcrübə keçmək
imkanı əldə edilib. Bildirilib ki,
universitetdə 32 ixtisas üzrə
rezidentura təhsili həyata keçirilir. 

Azərbaycan Tibb Universiteti-
nin rektoru, professor Gəray Gəray -
bəyli NDU-da ilk dəfə olmaqdan
məmnun olduğunu dilə gətirib.
Naxçıvan Dövlət Universi tetində Tibb
fakültəsi yarandığı dövrdən  başlayan
bu əlaqələrdən danışan professor hər
iki universitet arasında uzun illərdir
davam edən birgə əməkdaşlıq
məsələləri haqda məlumat verib.
Ölkədə Tibb təhsilində ən birinci
universitet olan Azərbaycan Tibb
Universiteti 1930-cu ildən ayrıca ins-
titut kimi fəaliyyətə başlayıb.
Universitetdə mövcud fakültələr haqda
məlumat verən Gəray Gəraybəyli ay-
rıca olaraq Hərbi Tibb fakültəsinin xü-
susi rolu olduğunu qeyd edib.
Professor gələcəkdə də yeni ixtisaslar
üzrə proqramlar hazırlandığını diqqətə
çatdırıb. Vurğulanıb ki, xarici ölkələr -
dən professor-müəllim heyəti nin
universitetə dəvət olunması və təcrübə
mübadiləsi Tibb təhsilində beynəlxalq

təcrübənin bölüşdürülməsi baxımın -
dan çox əhəmiyyətlidir. Rektor ali
təhsil ocağında 6 dissertasiya şurasının
fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb
və Naxçıvan Dövlət Universitetinə də
gələcəkdə bu sahədə xüsusi dəstək
göstərilməsi qeyd olunub. 

Sonra hər iki universitet arasın -

da birgə əməkdaşlıq məsələləri müza -
 ki rə olunub və memorandum imzala -
nıb. Protokolda təhsil prosesinin bey -
nəl xalq standartlara uyğunlaşdırıl -
ması və inkişaf etdirilməsi, birgə elmi
tədqiqatlar aparmaq, layihələr həyata
keçirmək, təhsilin bütün sahələrində
elmi mövzular haqda məqalələr yaz-
maq, elmi-tədqiqat məlumatlarının

və texniki materialların mübadiləsini
həyata keçirmək, akademik, müəllim
və tələbə mübadiləsi həyata keçirmək,
konqres, konfrans, simpozium, semi -
nar və. s kimi birgə elmi yığıncaqlar
təşkil etmək, prioritet innovativ
layihələri birgə işləyib hazırlamaq
və ya radılmış innovativ texnolo gi ya -

ların və məhsulların tətbiqi üçün
şərait ya rat maq məsələləri müzakirə
olunub. 

Sonda rektorlar hədiyyələr
təqdim edib, xatirə fotosu çəkdiriblər.
Professor Gəray Gəraybəyli univer-
sitetin xatirə kitabına öz ürək sözlərini
yazıb. 

NaxçıvaN dövləT uNİversİTeTİ İlə azərBaycaN TİBB uNİversİTeTİ 
arasıNda Bİrgə əməkdaşlıq müqavİləsİ İmzalaNıB
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I Beynəlxalq Tibbi Forum çər çi -
və sində keçirilən ikitərəfli
görüşdə ali təhsil ocağının rek-

toru Elbrus İsayev Ərzurum Atatürk
Universitetinin nümayəndə heyətinə
artıq 23 ildir universitetdə fəaliyyət
göstərən Tibb fakültəsi və mövcud ix-
tisaslar haqda məlumat verib. Bildirilib
ki, yüksək dövlət qayğısı ilə əhatə olan
universitet Azərbaycan ali təhsil məka -
nında Tibb fakültəsi olan yeganə
univer sitetdir. Vurğulanıb ki, tələbələr
təcrübi dərslərini fakültədə yaradılan
laboratoriyaların hesabına keçməklə
bərabər universitetin xəstəxanasının
bazasından da istifadə edirlər. Rektor
diqqətə çatdırıb ki, həmçinin gələcəyin
həkimləri respublika xəstəxanaların -
dan klinik baza kimi yararlanırlar.
El  b    rus İsayev universitet xəstəxanası
haq qında danışarkən bildirib ki,
xəstəxanada professor-müəllim heyəti
üçün yaxşı iş şəraiti, tələbələr üçün isə
yüksək bilik və bacarıqlara yiyə lən -
mək imkanı mövcuddur. Burada
çalışan həkimlər və tibb işçiləri peşə -
kar tibbi kadrların hazırlanmasına öz
töhfələrini verməklə yanaşı, insanla-
rın sağlamlığının qeydinə qalırlar.

Ərzurum Atatürk Universiteti

XRegional Tədris və Tədqiqat Xəstəxa -
na sının   baş həkimi, professor Fuat
Gündoğdu universitetin rektoru adın-
dan iştirakçıları salamlayıb, muxtar
respublikada ilk dəfə təşkil olunan
forumun yüksək səviyyədə təşkilatçı -
lığın dan məmnun olduğunu bildirib.
Professor xəstəxana haqqında məlu -
mat verərkən qeyd edib ki, 1 yanvar
1978-ci ildə Ərzurumda Universitet
XXəstəxanası fəaliyyətə başlayıb. Qars,
Iğdır, Ağrı, Ardahan, Ərzincan, Bay-

burt, Artvin, Gümüşhane, Muş, Bingöl
və Van kimi bölgə üzrə 12 əyalətdə 4,5
milyon insana sağlamlıq xidməti gös -
tərir. Bundan əlavə, sağlamlıq mərkəzi
Sağlamlıq Elmləri Fakültəsi və
Sağlamlıq Peşə Məktəbinin tələbələri
və Tibb Fakültəsinin İxtisas tələbə -
lərinin  təlim və təcrübələrinə də ev sa-
hibliyi edir.

Qarşılıqlı müzakirə şəklində
aparılan tədbirdə birgə əməkdaşlıq
məsələlərinə aydınlıq gətirilib.

Sonra universitet xəstəxana -
sında davam edən görüşdə Atatürk
Universiteti Regional Tədris və

XTədqiqat Xəstəxanasının tanıtım vi-
deoçarxı nümayiş olunub. Qeyd edək
ki, xəstəxanada 2648 kadr çalışır ki,
onlardan 576 nəfəri akademik, 237
nəfəri müəllim və ekspert, 339 nəfəri

Xisə assistentdir. Xəstəxanada qabaqcıl
xidmət mərkəzləri, həmçinin daxili və
cərrahi bölmələr var. Orqan Transp-
lantasiyası, Sümük İliyi Transplanta-

Xsiyası, Genetik Xəstəliklərin Diaq-

nozu, Ambulator Kimyaterapiya, Ya-
nıq, Daşqırma, Alternativ Tibb və
Sualtı və Hiperbarik Müalicə Mərkəz -
ləri, həmçinin müasir tibbi avadanlıq -
lar la təchiz olunan 27 əməliyyat otağı
fəaliyyət göstərir.

Daha sonra Ərzurum Atatürk
Universiteti Regional Tədris və Tədqi -

Xqat Xəstəxanası həkimlərinin müxtəlif
mövzularda çıxışları dinlənilib. 

Sonda müzakirələr aparılıb,
Naxçıvan Dövlət Universiteti müəl -
lim lərinin təklifləri dəyərləndi rilib.

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri 

ərzurum aTaTürk uNİversİTeTİ xəsTəxaNası İlə Bİrgə
əməkdaşlığa daİr müzakİrələr aparılıB

I Beynəlxalq Tibbi Forumda
iştirak edən yüksəkixtisaslı
həkimlər Naxçıvanın bir neçə

səhiyyə müəssisə sində cərrahi
əməliyyatlar, müalicə və müayinələr
həyata keçiriblər.

Naxçıvan Muxtar Respublika
XXəstəxanasında İ.M.Seçenov adına
Birinci Moskva Dövlət Tibb Univer-
sitetinin Bakı filialının rektoru Əziz
Əliyev və onun rəhbərlik etdiyi yük -
səkixti saslı həkim briqadası qalxana -
bən zər vəzidən əziyyət çəkən 3 nəfər -
də cərrahi əməliyyat aparıb, 15 am bu -
la tor xəstənin müalicə və müayinəsi
həyata keçirilib, onlara müvafiq tibbi
məsləhət və tövsiyələr verilib. 

Qeyd edək ki, həmin gün Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Doğum
Mərkəzində Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin həkim-mütəxəssisləri,
mama-ginekoloqları, Diaqnostika

Müalicə Mərkəzində isə Qaradəniz
Texniki Universitetinin və Bakı
şəhərində yerləşən “West Hospital”ın
həkimləri tərəfindən pasiyentlərlə

maarifləndirici söhbətlər aparılıb,
xəstələr tibbi müayinələrə cəlb edilib,
onlara müalicələr təyin olunub.

Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının mühüm sağlamlıq turizmi
obyektlərindən olan Duzdağ Fiziotera -
pi ya Mərkəzində isə qonaqlara
məlumat verilib ki, mərkəz ilk olaraq
1979-cu ildən xəstəxana kimi
Naxçıvan duz mədəni bazasında
fəaliyyətə başlayıb. Müstəqilliyimizin
bərpasından sonra burada kompleks
quruculuq işləri aparılıb, yeraltı şöbə
genişləndirilib, müasir avadanlıqlarla
və ləvazimatlarla təmin edilib. Dağın
altına doğru 300 metr uzanan
mərkəzdə yüksək səviyyəli xidmət
şəraiti yaradılıb. Hazırda ölkəmizin
müxtəlif regionlarından, habelə dün-
yanın bir çox yerlərindən bronxial-
astma xəstələri buraya gələrək müalicə
alırlar.

Forum İşTİrakçıları olaN yüksəkİxTİsaslı həkİmlər 
cərrahİ əməlİyyaTlar, müalİcə və müayİNələr həyaTa keçİrİBlər

Naxçıvanda Birinci Beynəlxalq
Tibbi Forumda iştirak edən
yüksəkixtisaslı həkimlər mux-

tar respublikada müayinə və müalicə -
lər aparıblar.

Azərbaycan Tibb Universiteti-
nin professor-həkim heyəti Naxçı-

Xvan Muxtar Respublika Xəstəxana sın -
da olub, pasiyentlərlə söhbətlər aparıb,
on ları müayinə və müalicəyə cəlb
edib lər. Üz-çənə cərrahı, professor
Çin giz Rəhimov çənədə yayılmış şiş -
lə əlaqədar xəstəxanaya müraciət edən -
ləri müayinə edib, tövsiyələr verib.

Tanınmış həkim-oftalmoloq,
tibb elmləri doktoru, Azərbaycan
Tibb Universitetinin professoru,
Əməkdar elm xadimi, Əməkdar
həkim Paşa Qəlbinur və rəhbərlik
etdiyi həkim heyəti də rezidentlərlə
birgə Naxçıvan Muxtar Respublika
XXəstəxanasında oftalmoloji müayinə -

lər aparıb. Müayinələrdə əhalinin
müxtəlif yaş qrupundan olan sakinlə -
ri nə yüksək tibbi xidmət gös tə rilib.

Türkiyəli həkim-mütəxəssislər
isə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Doğum Mərkəzində olub, pasiyentlər -
lə maarifləndirici söhbətlər aparıblar.
XXəstələr ginekoloji-konsultativ tibbi
müayinələrə cəlb edilib, onlara müali -
cə lər təyin olunub.

Azərbaycan Tibb Universiteti-
nin bir qrup həkim-mütəxəssisi Naxçı -
van Diaqnostika Müalicə Mərkəzin -
də müxtəlif müayinələr aparıblar.
Qalxanabənzər vəzi xəstəliklə rindən
əziyyət çəkən pasiyentlər müayinədən
keçirilib və tövsiyələr verilib. Həm -
çi nin mərkəzdə plastik və estetik
cərrah həkimləri də müxtəlif mü a yi -
nə lər aparıblar.

www.serqqapisi.az

I Beynəlxalq Tibbi Forum çərçi -
və sində Naxçıvan Dövlət Uni-
versiteti ilə İstanbul Yeditəpə

Universiteti arasında görüş olub. Uni-
versitetin rektoru Elbrus İsayev qo-
naqları salamlayıb, onları universitetdə
görməkdən məmnun olduğunu bildi-
rib. Rektor rəhbərlik etdiyi ali təhsil
ocağının kadr potensialı, professor-
müəllim heyətinin malik olduğu elmi
baza, maddi-texniki imkanlar,  beynəl -
xalq əlaqələr haqda məlu mat verib.

Qeyd olunub ki, əməkdaşlıq
universitetlər arasında bağlanılmış
müqavilələr əsasında qurulur, müəllim
və tələbələrin mübadiləsi, müştərək
elmi araşdırmalar, müəllimlərin ixti-
sasartırması, informasiya və elmi-
metodik ədəbiyyat mübadiləsi kimi
sahələri əhatə edir. Rektor universitetin
beynəlxalq əlaqələrində Türkiyə Uni -
ver sitet lərinin xüsusi rolu olduğunu
qeyd edib. Vurğulanıb ki, ali təhsil
ocağı Türkiyənin 130-dan çox uni-

versiteti ilə beynəlxalq əməkdaşlığa
malikdir. Elbrus İsayev artıq bu tədris
ilindən etibarən Yaponiya Universitet -
ləri ilə də beynəlxalq əlaqələrin qu-
rulduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirilib
ki, universitet elmi-tədqiqat fəaliy -
yətinə xüsusi diqqət yetirir və
professor-müəllim heyətinin beynəl -
xalq indeksli nəşrlərdə elmi məqalə -
lərinin dərc olunması məqsədilə nu-
fuzlu jurnallarla əməkdaşlığa üstün-
lük verilir.  

Yeditəpə Universitetinin rek-
toru, professor Canan Aykut Bingöl
NDU-ya ilk səfərindən  məmnun ol-
duğunu bildirib. Qeyd edilib ki, 1996-
cı ildə əsası qoyulan universitet bir çox
sahədə öncül olmaqla bərabər ABŞ,
Kanada, Rusiya, Cənubi Amerika
baş da olmaq üzrə dünyanın 700-dən
çox universiteti ilə beynəlxalq əmək -
daş lı ğa malikdir. Vurğulanıb ki, 13
fakültə ilə texniki sahədə kadr hazırlı -
ğını həyata keçirən universitetdə Tibb,
İqtisadiyyat, Mühəndislik, Hüquq,
Ədəbiyyat və digər ixtisaslar üzrə
müasir akademik proqramlara uy-
ğun ingilis dilində tədris həyata keçi-
rilir. Professor diqqətə çatdırıb ki,
Yeditəpə Universiteti Türkiyədə ilk
dəfə olaraq günəş enerjisindən istifadə

edərək öz enerjisini təmin edən uni-
versitetdir. 

Hər iki universitet birgə əmək -
daş lığa dair müzakirələr etdikdən son-
ra qarşılıqlı müqaviləyə imza atılıb. 

Protokolda akademik məlumat
və materialların mübadiləsi, akademik
sahədə əməkdaşlıq, professor-müəllim
heyətinin, tədqiqatçıların və digər
elmi-tədqiqat işçilərinin mübadiləsi,
magistr və bakalavr sahələri üzrə
mübadilə proqramları, birgə layihələr

və tədqiqat əməkdaşlığı həyata keçir -
mək, mühazirələrin aparılması və
sim  poziumların təşkili maddələri öz
əksini tapıb. Birgə müzakirələrdə so -
si al elmlərdə NDU təcrübəsindən ya-
rarlanmaq məsələsi də öz əksini tapıb. 

Qarşılıqlı hədiyyələr təqdim
olunduqdan sonra Yeditəpə Univer-
sitetinin rektoru, professor Canan Ay-
kut Bingöl universitetin xatirə kitabına
öz ürək sözlərini yazıb, xatirə şəkli
çəkdirilib. 

NaxçıvaN dövləT uNİversİTeTİ İlə İsTaNBul yedİTəpə uNİversİTeTİ 
arasıNda Bİrgə əməkdaşlığa daİr müqavİlə İmzalaNıB
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Asalonunda keçirilən elmi böl -
mə lərdə - Laparoskopik cərra -
hiy yə kursu, Laparoskopik

kolorektal cərrahiyyə kursu, Gineko-
logiya, Bariatrik metabolik cərrahiyyə,
Cərrahiyyə -III,  Pankreas xəstəlikləri,
Plastik estetik və rekonstruktiv cərra -
hiy yə, Endokrinologiya sahələri üzrə
70-ə yaxın çıxış olub. 

Forumun ilk günündə “Lapa -
ros kopik cərrahiyyə kursu” adlı
bölmədə moderatorlar professor Ca-
vit Avcı, professor Ömər Alabaz, do-
sent Müşviq Həsənovun rəhbərliyi al-
tında 10, Laparoskopik kolorektal
cərrahiyyə kursu adlı bölmədə mo-
deratorlar professorlar Levent Av-
tan, Metin Ertem, Yuri Starkovun
rəhbərliyi ilə 9, “Ginekologiya” adı al-
tında professorlar  Erkut Attar,  Cəmilə
Qurbanova, İslam Mahalov, tibb üzrə
fəlsəfə doktoru Önder Tulumbacının
moderator olduğu bölmədə 8, Bari-
atrik metabolik cərrahiyyə bölməsində

professorlar  Mustafa Taşkın,  Levent
Avtan, tibb üzrə fəlsəfə doktorları
Taryel Ömərov, Elçin Abdinovun
təşkilatçılğı ilə 11 mühazirə dinlənilib.

Forumun II günündə isə pro-
fessorlar  Qalib Qarayev,  Fariz Ca-

malov, Novruz Hacıyevin rəhbərliyi
ilə,  tibb üzrə fəlsəfə doktoru Anar Na-
mazovun moderatorluq etdiyi Cərra -
hiy yə -III adlı bölmədə 10, professorlar
Dilek Oğuz və  İrfan Korukun rəhbər -
li yi altında professorlar Vaqif Qələn -
dər, Mismil Muradov və tibb üzrə
fəlsəfə doktoru Dilqəm Məhər rəm -
ovun moderator olduğu bölmədə 9,
dosent Sərdar Əliyev, həkimlər Samir
Şükürov, Mətanət Səfərova   tibb üzrə
fəlsəfə doktoru Nərgiz Əliyevanın
rəhbərlik etdikləri  bölmədə mövzular
üzrə 9  çıxış dinlənilib.   

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət
Universiteti, Azərbaycan Tibb Uni-
versiteti, Azərbaycan Endoskopik-
Laparoskopik Cərrahlar Assosiasiyası -
nın təşkilatçılığı ilə Azərbaycan, ingilis
və rus dillərində keçirilən forum
Azər bay can tarixində böyük həcmdə
təşkil olunan ilk tibbi forumdur.  

səadət əliyeva 
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri 

a saloNuNda keçİrİləN Bölmələr
üzrə mühazİrələr dİNləNİlİB

Bsalonunda keçirilən elmi
bölmələrdə  İnvaziv endos-
kopiya, Hepatologiya, En-

doskopik retroqrad xolangioqrafiya

X(ERXP kursu), Modern tibbi texno-
logiyalar, Urologiya böyrək transp-
lantasiyası, Ağır kliniki hallar (HCC),
Virus hepatitləri, Qaraciyər transp-
lantasiyası, Qastroenterologiya, On-
kologiya sahələri üzrə 70-ə yaxın
çıxış dinlənilib. 

Bölmə iclaslarında muxtar
respublika səhiyyə sisteminin müvafiq
həkimləri, NDU Tibb fakültəsinin
ixtisaslı həkim, rezident və yuxarı kurs
tələbələri iştirak ediblər. 

Forumun birinci günündə İn-
vaziv endoskopiya adı altında B sa-
lonunda keçirilən iclas professor
Dilek Oğuz və doktor  Aqil Ağaki-

şiyevin moderatorluğu ilə 4, Uşaq
cərahiyyəsi adı ilə keçirilən iclasda
professorlar Ramiz Poluxov və İsa Ab-
dullayev, tibb üzrə fəlsəfə doktoru
Azər İsmayılovun rəhbərliyi ilə 3, tibb
üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə Ağayeva,
həkimlərdən  Aqil Ağakişiyev, Ülvi
Maçanov və Habil Hüseynovun mo-
deratorluğu ilə keçirilən bölmə icla-
sında Hepatologiyanın müxtəlif möv-
zularına aid çıxışlar maraqla dinlənilib.
Eyni zamanda konfransda Profes-
sorlar İrfan Koruk və  Mübariz Əliyev,
dosent Asiman Həsənov, tibb üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Kamil Ha-

Xcıyevin moderatorluğu ilə ERXP
kursu istiqamətində 4, Modern tibbi
texnologiyalar istiqamətində dosent

Taylan Sezer, həkim Aqil Ağakişiyev,
tibb üzrə fəlsəfə doktoru Elgün
Səmədovun modeartorluğu ilə keçiri -
lən bölmə iclasında 3,  professorlar

Koray Acarlı, Akif Bağırov, tibb üzrə
fəlsəfə doktorları Rəşad Şolan və
Fuad Quliyevin rəhbərliyi ilə Urologi -
ya böyrək transplantasiyası başlığı al-
tında keçirilən iclasda  11 mövzuya
aydınlıq gətirilib. 

Forumun növbəti günündə pro-
fessor Murat Taner Gülşen tibb üzrə
fəlsəfə doktoru Gülnarə Ağayeva,
uzman həkim Cavanşir Vahabovun
rəhbərliyi ilə virus hepatitləri adı al-
tında 7, Ağır kliniki hallar
istiqamətində uzman həkim Altay
Əliyev, professor Yuri Starkov, tibb
üzrə fəlsəfə doktorları Niyazi Əsgərov
və Gülnarə Ağayevanın moderator -

luğu ilə 5, Qaraciyər transplantasiyası
sahəsində professorlar Nuru Bayra -
mov və Koray Acarlı, tibb üzrə fəlsəfə
doktoru Mircelal Kazıminin rəhbərliyi
altında 8,  professorlar Dilek Oğuz və
Mübariz Əliyev, dosent Muşviq Oru-
cov, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Kamil
Hacıyevin moderatorluq etdiyi Qas-
troenterologiya sahəsinə aid 7, pro-
fessor Metin Ertem, dosent Nəsimi
Qasımov, tibb üzrə fəlsəfə doktoru
Azad Kərimli, dosent Cümşüd
Cümşüdovun rəhbərliyi altında 10
mövzu üzrə çıxılar dinlənilib. 

Fəxriyyə səyyadova 
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı 

B saloNuNda keçİrİləN Bölmələr

üzrə mühazİrələr dİNləNİlİB

Csalonunda keçirilən elmi böl -
mə lərdə Oftalmologiya, Pedi-
atriya, Ümumi cərrahiyyə, Gi-

nekologiya, İnfeksion xəstə lik lər üzrə
70-ə yaxın çıxış dinlənilib. 

Forumun ilk günü “Oftalmo-
logiya” adlı bölmədə moderatorlar
professor Paşa Musayev Qəlbinur, tibb
üzrə fəlsəfə doktorları Yazgül Abdi-
yeva, Hafiz Qəhrəmanovun rəhbərliyi
ilə 8, professor İlyas Okur, dosent Rauf
Bəylərov, tibb üzrə fəlsəfə doktorla-
rı Allahverdi Musayev, Azər Əhmədo -
vun moderatorluğu altında “Pediatri-
ya” adlı bölmədə 7, daha sonra eyni
adlı bölmədə professorlar İlyas Okur,
Aytən Məmmədbəyli, dosent Mətləb
İbrahimov, tibb üzrə fəlsəfə doktoru
Allahverdi Musayevin moderatorluğu
ilə 8, professorlar Mehmet Akif Türk -

oğlu, İsa Abdullayev, Məlahət Sulta-
nova, dosent Solmaz İmanovanın

moderator olduqları “Cərrahiyyə”
bölməsində 12, “Ginekologiya” adlı
bölmədə moderatorlar professor Er-
kut Attar, dosent Şəymən Qədimova,
tibb üzrə fəlsəfə doktoru Önder Tu-
lumbacının rəhbərliyi altında 11, daha
sonra eyniadlı bölmədə professor İs-
lam Mahalov, dosent İlhamə Musta-
fayeva, tibb üzrə fəlsəfə doktoru
Şəmis tan Əliyevin moderatorluğu ilə
10, “İnfeksion xəstəliklər” adlı
bölmədə moderatorlar professor Adil
Allahverdiyev, dosentlər Rafiq Bay-
ramov, Ceyhun İsmayılzadə, Nuri
Bəslən, İsmayıl Əfəndiyevin rəhbərliyi
altında 12 çıxış dinlənilib.

məmmədbağır dünyamalıyev
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı 

c saloNuNda keçİrİləN Bölmələr üzrə
mühazİrələr dİNləNİlİB

Dsalonunda keçirilən elmi böl -
mə lərdə Stomatologiya, Tələ -
bə elmi-tədqiqat işləri üzrə

40-a yaxın çıxış dinlənilib. 

Forumun II günü “Tələbə elmi-
tədqiqat işləri” adlı bölmədə mode-
ratorlar dosent Müşviq Həsənov,
dosent Elsevər Əsədov, Aqil Ağaki-

şiyev, Elvin Əliyevin rəhbərliyi altında
12,  Müşviq Həsənov, tibb üzrə fəlsəfə
doktoru Zəhra Vəzirova, Aqil Ağaki-
şiyev, Elvin Əliyevin moderatorluğu
ilə 12, forumun III günü “Stomato-
logiya” adlı bölmədə moderatorlar
professor  Umut Ertaş, dosent Cabbar
Həsənov, tibb üzrə fəlsəfə doktoru
Rauf Cəfərovun rəhbərliyi ilə 4, pro-
fessor Çingiz Rəhimov, dosent Fərman
Həsənov, tibb üzrə fəlsəfə doktorları
Rauf Cəfərov, Vüqar Qurbanovun
moderatorluğu ilə 4 çıxış dinlənilib.

məmmədbağır dünyamalıyev
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı 

d saloNuNda keçİrİləN Bölmələr
üzrə mühazİrələr dİNləNİlİB

düNyaNıN 7 ölkəsİNdəN 350-dəN arTıq TİBB sahəsİ üzrə
elm adamıNıN qoNaq olduğu ı BeyNəlxalq TİBBİ Forumda

24 Bölmə üzrə mühazİrələr dİNləNİlİB, mövzulara daİr suallar 
cavaBlaNdırılıB, qarşılıqlı Fİkİr müBadİləsİ aparılıB 
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Naxçıvanda keçirilən Birinci Beynəlxalq
Tibbi Forumun iştirakçılarının gəzintisi
təşkil olunub. Əvvəlcə forum iştirakçı-

ları Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə gəliblər.
Mərkəzlə tanışlıq zamanı məlumat verilib ki,
2003-cü ildə xəstəxananın yeraltı şöbəsində ən
müasir tələblərə uyğun yenidənqurma işləri apa-
rılıb, yeraltı şöbə genişləndirilib, müasir
avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz edilib

Qeyd olunub ki, aparılan araşdırmalar və
duzun tərkibinin öyrənilməsi ilə bağlı elmi-
tədqiqatların nəticəsi Naxçıvan Fizioterapiya
XXəstəxanasının işinin müasir tələblər
səviyyəsində qurulması zərurəti yaradıb. 2008-
ci ildə Ali Məclis Sədrinin tapşırıqlarına uyğun
olaraq bu səhiyyə ocağı Duzdağ Fizioterapiya
Mərkəzinə çevrilib, bronxial-astma və ağciyər
xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələrin
müalicəsi üçün 474 çarpayılıq yeraltı və yerüstü

hissədə hər cür şərait yaradılıb. Duzdağ
Fizioterapiya Mərkəzinin açılış mərasimində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Türkiyənin hazırkı Prezidenti, o zaman Baş nazir
olan Rəcəb Tayyib Ərdoğan da iştirak ediblər.

Həkimlərin xüsusi marağına səbəb olan
Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi qonaqlarda
yüksək təəssürat yaradıb.

X XGəzinti Möminə Xatun türbəsi, Xan
Sarayı və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi
ilə tanışlıqla davam edib. Qoç heykəllər, daş
kitabələr, müxtəlif daş fiqurlar, qəbirüstü
sənduqələr qonaqların diqqətini çəkib.
Azərbaycan milli memarlığının möhtəşəm
abidəsi, Şərq memarlığı incilərindən olan

XMöminə Xatun türbəsi ilə tanışlıq zamanı bil-
dirilib ki, İslam memarlığında ən uca və incə

Xkompozisiyalı türbələrdən olan Möminə Xatun
Xtürbəsi 1186-cı ildə tikilib. Xalqın yaddaşında

zaman-zaman “Atabəy günbəzi” adı ilə qalan
abidənin baş tağında kufi xətti ilə yazılan bu
sözlər diqqət çəkir: “Biz gedirik, ancaq qalır ru-
zigar. Biz ölürük, əsər qalır yadigar”.

Qonaqlar Batabat yaylağında da olublar.
Burada forum iştirakçılarına məlumat verilib ki,
Batabatda 2899 bitki növü yayılıb. Bunların bir
çoxu, məsələn, müxtəlif rəngli və ətirli süsən
növləri, dağlarda yayılmış Şərq laləsi, ətirli
yabanı qərənfil növləri, səhləb, paradoksal
süsən və başqaları endemikdir. Geniş
müxtəlifliyə malik bitki örtüyü 285 növ faunanın
ərazidə yayılmasına imkan verib. Ərazi geoloji
cəhətdən Tabaşir yaşlı çöküntülərdən ibarət
sıldırım qayalıqlarla, nival və allüvial relyef
formaları ilə səciyyələnir. Şabalıdı və torflu
torpaq tiplərinin mövcudluğu landşaft-bitki ör-
tüyünün formalaşmasında böyük rol oynayıb.

Batabat yaylağının ecazkar gözəlliyi,

füsunkar təbiəti qonaqlarda xoş təəssürat yara-
dıb. Sonra onlar məşhur Zorbulağa gəlib,
Batabat gölünə baxıblar.

Gəzinti “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-
Mədəni Abidə Kompleksi ilə başa çatıb. Qeyd
olunub ki, ziyarətgahın adı “mağara sahibləri”
mənasını verir. Müqəddəs “Qurani-Kərim”də
“Əl-Kəhf” surəsinin 9-27-ci ayələrində mağa-
raya sığınan 7 gəncin 300 ildən artıq yuxuya
getməsindən, oyandıqdan sonra başlarına
gələnlərdən bəhs edilir. Müqəddəs kitabda
mövcud olan hadisə müəyyən dəyişikliklərlə
Naxçıvandakı Əshabi-Kəhflə bağlı rəvayətlərdə
də öz əksini tapıb. Adıçəkilən mağaranın
dünyanın digər ölkələrində olduğu güman edi-
lib. Ancaq son dövrlərdə aparılan araşdırmalar
sübut edir ki, həmin müqəddəs məkan məhz
Naxçıvandadır.

Əshabi-Kəhflə bağlı rəvayətləri maraqla
dinləyən qonaqlar ziyarətgahı gəziblər.

Forum İşTİrakçıları muxTar respuBlİkaNıN gəzməlİ yerlərİ İlə TaNış oluBlar

“Duzdağ” otelində təşkil
.edilən  I Beynəlxalq Tibbi
Forumun bağlanış məra -

simində universitetin rektoru Elbrus
İsayev qonaqları salamlayıb, ali təhsil
ocağının belə bir mötəbər foruma
uğurla ev sahibliyi etməsindən yüksək
məmnunluq duyduğunu dilə gətirib.
Qeyd edilib ki, yüksək dövlət qayğı-
sı hesabına ərsəyə gələn forum uni-
versitet tarixi üçün də çox əlamətdar
hadisələrlə yadda qaldı. Belə ki,
forum çərçivəsində NDU ilə nüfuzlu
4 ali təhsil ocağı arasında əməkdaşlığın
əsası qoyuldu. Rektor muxtar respub -
li ka tibb tarixi üçün öz əhəmiy yətliliyi
ilə yadda qalan forumun Naxçıvan
səhiyyəsi üçün gələcək perspektivlərin
dəyərləndiril məsi baxımından mühüm

əhəmiyyət daşıdığını bildirib.
Bağlanış tədbirində Azərbaycan

Endoskopik-Laparoskopik Cərrahlar
Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri
Müşviq Həsənov forumda əziyyəti
olan hər kəsə öz minnətdarlığını ifadə
edib, yüksək təşkilatçılıq səviyyəsin -
dən razılığını diqqətə çatdırıb. 

Qonaqların çıxışlarında aktual
elmi mövzularda müzakirə və təcrübə
mübadiləsindən bəhs olunub, muxtar
respublika və forum haqqındakı təəs -
sü ratları dinlənilib.

Çıxış edənlər muxtar respub -
likanın əsrarəngiz təbiətindən, bura-
da qurulan şəraitdən və əhalinin onlara
göstərdiyi qonaqpərvərlikdən xoş
təəssüratla danışıblar. 

Sonra iştirakçı cəmiyyət sədr -

lərinə, fəxri qonaqlara plaketlər,
bölmələr üzrə ən yaxşı təqdimatlara
diplom və plaketlər verilib. 

Forumun bütün iştirakçılarına,
sponsorlara sertifikat və hədiyyə
təqdim edilib. Həmçinin forumda
iştirak edən universitetin işçi qrupu
rektor tərəfindən imzalanmış təşək -
kürnamə ilə təltif olunublar.

Tədbirdə Naxçıvan Musiqi
Kollecinin “Gənclik” İnstrumental
Ansamblının ifasında musiqi nömrə -

Xlə ri, kollecin Xoreoqrafiya ixtisası tə -
lə bələrinin rəqsləri alqışlarla qarşı la nıb.
Maraqlı Konsert proqramı forumun
bağlanış tədbirinə rəngarənglik qatıb.

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri 

NaxçıvaN dövləT uNİversİTeTİNİN ev sahİBİ olduğu ı BeyNəlxalq TİBBİ Forum uğurla yekuNlaşıB

Azərbaycanımızın qədim və ay-
rılmaz parçası olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasının pay-

taxtı Naxçıvan şəhərində “I Bey nəl -
xalq Tibbi Forum” keçirilməsi xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Bununla əlaqə -
dar olaraq, Naxçıvan Muxtar Respub -
li kası Ali Məclisinin Sədri tərəfin dən
10 iyun 2022-ci il tarixdə müvafiq
sərəncam imzalanmışdır. Həmin
sərəncamda forumun Naxçı van şəhə -
rin  də keçirilməsi və Təşkilat Komitə -
si nin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan tibb tarixinin ilk böyük fo-
rumunun Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında keçirilməsi uzun illər ərzində
bu bölgədə qurulan müasir səhiyyə in-
frastrukturu və tibb təhsilinin keçdiyi
dinamik inkişaf yolunun uğurlu yeku-
nu kimi yüksək əhəmiyyətə malikdir. 

Səhiyyənin inkişafının cəmiy -
yətin, sağlam ictimai mühitin forma -
laş masında rolu böyükdür. Bu gün
Azər baycan səhiyyəsi özünün yeni bir
mərhələsinə qədəm qoyub. Hər bir
millətin tərəqqisinin əsas istiqamət lə -
rin dən biri olan elmə, təhsilə və səhiy -
yə yə göstərilən böyük diqqət və qay-
ğı aparılan intibah hərəkatının üzvi
tərkib hissəsi kimi muxtar respubli-
kamızın daha da inkişaf etməsini
şərtləndirən əsas amillərdəndir.

Təməli ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş milli sə hiy yə
sistemi, hər şeydən əvvəl, səhiyyədə
ənənəviliklə müasirliyin üzvi vəh də -
ti nin təmin olunması, eləcə də Azər -
bay can səhiyyəsinin  dünya standart-
larına uyğunlaşdırılması prinsip lərinə
əsaslanır. Hazırda Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən səhiyyənin və
xüsusilə də ali tibb təhsilin inkişafına
xüsusi əhəmiyyət verilməsi, yüksək
qayğı və diqqət göstərilməsi, yüksək -
ixtisaslı kadrların hazırlanmasına mü-
hüm yer verilməsi sayəsində böyük
uğurlar qazanılmaqdadır. Bu müd dət -
də, Naxçıvan Dövlət Universitetində
də ardıcıl və hərtərəfli dövlət qayğısı
sayəsində təhsil və elmi-tədqiqat
işlərinin səviyyəsinin daha da yüksəl -
dilməsi, beynəlxalq əlaqələrin geniş -
lən dirilməsi, maddi-texniki bazanın
əsaslı şəkildə möhkəmləndirilməsi

və yenidən qurulması istiqamətində
çoxşaxəli tədbirlər həyata keçirilmiş-
dir. Naxçıvan Muxtar Respublikasın -
da böyük inkişaf mərhələsi kimi
səciyyələnən bu dövr universitet
həyatı üçün də əlamətdar olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin böyük diqqət və

qayğısı nəticəsində burada səhiyyənin
inkişafı məqsədilə nəzərdə tutulan
proq ram və layihələr, regionun sosial-
iqtisadi inkişafı ilə paralel aparılaraq
bütövlükdə ölkəmizdə həyata keçirilən
düzgün, düşünülmüş inkişaf strategi-
yasının uğurlu nəticəsi hesab edilir. 

Naxçıvan Dövlət Universitetin -
də beynəlxalq fəaliyyətin tənzimlən -
mə si və inkişafı üzrə siyasi xəttin fəl -
sə  fəsi, Azərbaycan təhsilini, uğurlu
nəti cələr qazanmış ölkələrin təhsil
təcrübələri ilə zənginləşdirməkdən
ibarətdir. Təhsildə qloballaşma və
bey  nəl  miləlləşmə faktorlarının mü -
hüm əhəmiyyət kəsb etdiyi bir dövrdə,
dünya ölkələrinin ali məktəbləri ilə
əlaqələrin qurulması və əməkdaşlığın
yüksələn xətlə inkişafının prioritet
təyin edilməsinin məntiqi yekunu
olaraq Naxçıvan Dövlət Universite-
tinin dünyanın ən yaxşı universitetləri
sırasında - “Times Higher Education”
(THE World University Rankings
2022) versiyası üzrə aparılan reytinq
siyahısında yer alması qürurverici
nailiyyətdir.

Azərbaycan Respublikasının
ən dəyərli, qabaqcıl ali məktəblərindən

biri kimi səciyyələndirilən, şərəfli in -
ki şaf yolu keçən, muxtar respublikanın
əsas tibbi elm və təhsil mərkəzlərindən
olan Naxçıvan Dövlət Universiteti
öl kə mizin ali məktəbləri sistemində
yüksək nüfuzu, hərtərəfli inkişafı,
yük  sək ixtisaslı kadrların hazırlanması
sahəsindəki fəaliyyəti ilə diqqəti cəlb

edir. Universitetdə inkişaf etmiş ali tibb
təhsili müəssisələri üçün xarakterik
olan bütün struktur bölmələr yara dıl -
mış, ilk dəfə olaraq burada müxtəlif
yeniliklər tətbiq edilmiş və onların
səmərəli fəaliyyəti təmin edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin təşəbbüsü və
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
himayəsi ilə 1999-cu ildə fəaliyyətə
başlayan Tibb fakültəsi böyük inkişaf
yolu keçib, muxtar respublikada
ixtisaslı həkim hazırlığının əsası qoyu -
lub. Ötən 23 ildə fakültədə tələbələrin
təhsili üçün lazımi şərait yaradılıb,
müasir xəstəxana istifadəyə verilib,
muxtar respublikanın səhiyyə müəs -
sisə lərində auditoriyalar qurulub. 25
tələbə ilə fəaliyyətə başlayan fakültədə
hazırda 8 ixtisas üzrə 1284 tələbə təhsil
alır ki, onlardan da 847-si xarici ölkə
vətəndaşıdır.

Yarandığı dövrdə fakültədə yal-
nız Pediatriya ixtisası üzrə həkim ha-
zırlanırdısa, bu gün Tibbi profilaktika,
Müalicə işi, Əczaçılıq, Stomatologi-
ya, 2020-ci ildən “Tibb” və “İctimai
səhiyyə”, 2021-ci ildən isə “Hərbi
tibb” və “Psixologiya” ixtisasları üzrə

həkim, eləcə də 32 ixtisas üzrə rezi-
dent hazırlığı həyata keçirilir. Ötən
dövrdə fakültəni bitirmiş tələbələrdən
bu gün səhiyyə müəssisələrində ça lı -
şan   lar, ürək və digər cərrahi əməliy -
yatları uğurla həyata keçirənlər,
həmçinin dünyanın bir çox ölkələrində
də həkim kimi fəaliyyət göstərənlər var.

Naxçıvan səhiyyəsinin inkişa-
fı tarixində xüsusi yerə malik univer -
si tet öz fəaliyyətində təhsili, elmi və
tibbi daim üzvi şəkildə birləşdirmiş,
ötən illər ərzində təbabətin ən müxtəlif
sahələri üçün yüksək bilikli və baca-
rıqlı kadrların yetişməsində, həmçinin
mötəbər elmi mərkəz kimi fundamen -
tal tədqiqatların aparılmasında əhəmiy -
yətli rol oynamışdır. Naxçıvan Dövlət
Universitetində beynəlxalq əməkdaşlıq
əlaqələrinin davamlı genişləndirilməsi
və tibb təhsilinin müasir standartlara
uyğunlaşdırılması istiqamətində ardıcıl
həyata keçirilən siyasət bəhrələrini
verməkdədir.

Naxçıvan Dövlət Universiteti,
Azərbaycan Tibb Universiteti, Azər -
bay can Endoskopik-Laparoskopik
Cərrahlar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı
ilə keçirilən Forum Azərbaycan
tarixində böyük həcmdə təşkil olunan
ilk tibbi forumdur.

Tədbirdə Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin rektoru professor Gəray
Gəraybəyli, İ.M.Seçenov adına I
Moskva Dövlət Tibb Universitetinin
Bakı filialının rektoru professor Əziz
Əliyev, Qaradəniz Texniki Universi-

tetinin rektoru professor Hamdullah
Çuvalcı, İstanbul Yeditəpə Universi-
tetinin rektoru  professor Canan Ay-
kut Bingöl, Ərdəbil Universiteti,  Qazi
Universiteti, Qars Qafqaz Universiteti,
İstinye Universiteti, Koç Universite-
ti, Qaziantep Universiteti, Rusiya
Vişnevskiy İnstitutu, Dağıstan Dövlət
Tibb Universiteti, Özbəkistanın
Daşkənd Tibb Akademiyasının yüksək
vəzifəli təmsilçiləri  iştirak ediblər. 

Bununla bərabər, forumda
Türkiyədən, Azərbaycandan bir sıra
nüfuzlu beynəlxalq dərnək və
cəmiyyət sədrləri də iştirak etmişdir.
Türkiyədən “Memorial xəstəxanalar
qrupu” və Naxçıvandan “Nəqşicahan
Holdinq”in baş sponsorluğu ilə təşkil
olunan foruma 20-dən artıq tibbi
ləvazimat, dərman və qida məhsulları
istehsalı və satışı həyata keçirən
şirkətlər qatılmışdır. 

İ.M.Seçenov adına I Moskva
Dövlət Tibb Universitetinin Bakı fi-
lialının rektoru, tibb elmləri doktoru,
professor Əziz Əliyevin iştirakı ilə

XNaxçıvan Respublika Xəstəxanası
PHŞ-də xəstələrin müayinələri və
əməliyyatlarının, Azərbaycan Tibb
Universitetinin və xaricdən gələn
həkim-mütəxəssislərin iştirakı ilə

XRespublika Xəstəxanası PHŞ-də,
Diaq nostika Müalicə Mərkəzi PHŞ-

Xdə, Uşaq Xəstəxanası PHŞ-də,
XUniversitet Xəstəxanası PHŞ-də, İm-

plant-Dent klinikasında 10-dək sahə
üzrə xəstələrin konsultativ müayinə və
müalicələri keçirilmişdir.

İnanırıq ki, forumda dünya
təcrübəsindən səmərəli surətdə fayda -
lan maqla problemlərin həllinə yönəl -
miş birgə səylər, yüksək elmi və
elmi-təcrübi əhəmiyyətə malik olmaq -
la azərbaycanlı tibbi mütəxəs sislərin,
eləcə də Tibb fakültəmizin professor-
müəllim heyətinin xarici həmkarları
ilə əməkdaşlıq əlaqələrini daha da
möhkəmləndirəcək, aktual mövzu-
larda fikir mübadilələri ilə faydalı
tərəfdaşlıqlar üçün yeni imkanlar ya-
radacaqdır. 

elbrus İsayev
Naxçıvan Dövlət Universitetinin

rektoru 

NaxçıvaN dövləT uNİversİTeTİNdə TİBB TəhsİlİNİN müasİr sTaNdarTlara uyğuNlaşdırılması
İsTİqaməTİNdə ardıcıl həyaTa keçİrİləN sİyasəT BəhrələrİNİ verməkdədİr
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M
uxtar respublikamızda təşkil
edilən Azərbaycan Respub -
li kası Səhiyyə Nazirliyi,

Nax çıvan Muxtar Respublikası Səhiy -
yə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Uni-
versiteti, Naxçıvan Dovlət Univer site -
ti nin və 20-dən çox muxtəlif univer -
si tetlər və dərnəklərin təşkilat cı lığı ilə
baş tutmuş I Beynəlxalq Tibbi Forum
cərcivəsində forum numayən də ləri
olan, tibb sahəsində tanınmış bir necə
alimin səfər təəssuratlarını öyrəndik. 

İlk müsahibimiz Azərbaycan
Tibb Universitetinin rektoru, professor
gəray gəraybəyli oldu. Müsahibim
ölkə mizdə səhiyyənin inkişafından,
bu sahədə potensial kadr hazırlığının
əhəmiyyətindən söhbət açaraq dedi: –
Bu gün artıq müstəqil Azərbaycanın
hər bir sahəsində mövcud olan inkişaf
və tərəqqi sürətlə irəliləyir və bir çox
yeniliklərə imza atılır. Tarixən Azər -
bay  can istər tibb, istərsə də digər
elm sahələrində, uğurları ilə həmişə se-
çilib. Bu gün ölkəmizdə sağlam
əsaslarla qurulmuş, yaradılmış müasir
səhiyyə sistemi var. Səhiyyə siste min -

də kadr potensialının artırılması, bu
sahənin savadlı və yüksək bilikli
kadrlarla zənginləşdirilməsi, eləcə də
ölkəmizin bütün regionlarında fəaliy -
yət göstərən tibb müəssisələrində
həkim və orta tibb işçilərinin ixtisasları
üzrə bilik və bacarıqlarının təkmilləş -
dirilməsi istiqamətində respublika-
mızda mövcud olan ali təhsil ocaqla-
rının rolu çox böyükdür. Bu baxımdan
da ölkəmizdə tibb ixtisası üzrə kadr ha-
zırlığının həyata keçirilməsində bu gün
iştirak etdiyimiz ilk Beynəlxalq Tib-
bi Foruma bələdçilik edən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının prestijli təhsil
müəssisəsi olan Naxçıvan Dövlət
Uni ver siteti və yüz ilə yaxındır, fəaliy -
yət göstərən Azərbaycan Tibb Uni-
versiteti yeganə təhsil ünvanları kimi,
xüsusilə seçilir. Ölkəmizdə bir ilk
olan Beynəlxalq Tibbi Forum, inanı-
ram ki, ali təhsil ocaqları arasın dakı
əlaqələrin tarixi tale yükünü müsbət
məcrada istiqamətləndirəcək. 

“Naxçıvan Dövlət Universiteti
ilə Türkiyə universitetləri arasındakı
sabit əməkdaşlıq gələcək uğurları mı -
zın, ən əsası isə tibb sahəsindəki
karye  ramızın təminatçısı olacaq”, –
deyən müsahibimiz Qaradəniz Texniki
Universitetinin rektoru, professor
hamdullah çuvalcı bildirdi: –
Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə ya-
ratdığımız qarşılıqlı, faydalı tərəfdaşlıq
əlaqələ ri nin genişləndirilməsi və in-
kişaf etdirilməsi yaxın gələcəkdə
universi tet lərimizin beynəlxalq imici -
nin güclənməsinə və xarici əlaqələrin
yüksələn xətlə inkişafına təkan
verəcək. Əlbəttə ki, bütün bunlardan
qazanan isə həm muxtar respublikanın
elmi və təhsili, həm də Türkiyə Res-
publikasının ali təhsil ocaqları, təhsil

strategiyası olacaq. Naxçıvan, həqiqə -
tən, çox maraqlı bir şəhərdir. Təmiz
küçələr, abad yollar, geniş park və xi-
yabanlar ilk görüşdən insanı özünə
cəlb edir. Mənim kifayət qədər Nax-
çıvanla bağlı təəssüratlarım var. Amma
real şəkildə gəlib görmək, bu gözəlliyə
əyani şəkildə tamaşa etmək çox fərqli
bir hissdir. Bu diyarın insanları da
tamam fərqli bir cazibəyə malikdirlər.
İstər milli mətbəx nemətləri olsun, istər
tanıdığım, münasibətdə olduğum in-
sanlar olsun, mənə çox müsbət aura
yaşadır. Məhz bunun nəticəsidir ki,
Naxçıvan muxtar diyarı Azərbaycanda
bir çox müsbət keyfiyyətlərinə görə

lider nöqtədə dayanıb. Hesab edirəm
ki, ilk tibbi forumun bu şəhərdə ke çiril -
məsi də təsadüfi deyil. Naxçıvandan
qayıtdıqdan sonra da əlimiz dən gəldiyi
qədər həmvətənləri mizə burada bizlər
üçün yaradılan geniş şərait barədə
ətraflı məlumat çatdıracağıq. İnanıram
ki, bizim Naxçıvanla, naxçıvanlılarla
istər təhsil, istərsə də digər sahələrdəki
əməkdaşlığımız daha gözəl xarakter
alacaqdır. Bizə göstərilən diqqətə

görə isə başda muxtar respublika
rəhbəri olmaqla təşkilatçılara minnət -
dar lığımızı bildiririk. 

Digər müsahibim İstanbul
Yeditəpə Universitetinin rektoru, pro-
fessor canan aykut Bingöl Naxçıvan
Dövlət Universitetinin beynəlxalq
təhsil arenasında, habelə qardaş
Türkiyə Respublikasındakı təbliğatın -
dan, tanıdılmasından, habelə beynəl -
xalq forumun əhəmiyyətindən söhbət
açaraq deyir: 

– Qardaş Azərbaycan Respubli -
ka sının ən qədim mədəniyyət ocaq-
larından biri olan Naxçıvan şəhəri dün-
yanın bir çox regionlarında tanınır və
sevilir. Naxçıvana ilk dəfədir, səfər
edirəm. Naxçıvanın rəngarəng və
ma  raq  lı mühiti, qonaqpərvər insanları,
o cümlədən savadlı tələbəgəncləri
bizi heyrətləndirdi. Səfərimiz çərçivə -
sin də Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə
yaxından tanış olduq, regionun ən
prestijli ali təhsil müəssisəsi haqqında
geniş məlumat əldə etdik. Rektor
Elbrus İsayevlə olan söhbətimizdə
öyrən dik ki, Naxçıvan Dövlət Univer -
si tetində beynəlxalq əlaqələrin geniş -
lən dirilməsi, dünyanın bir sıra nüfuzlu
ali təhsil müəssisələri ilə səmərəli
əməkdaşlığın təşkili sahəsində aparılan
məqsədyönlü işlər hər zaman öz
müsbət nəticələrini göstərir. Univer -
si tetlə maraqlanarkən onu da öyrəndik
ki, xarici tələbələrin sayına görə
Azərbaycan ali təhsil müəssisələri
sırasında öncüllüyünü qoruyan Nax -
çı van Dövlət Universitetində 10 ölkə -
dən 1500-ə yaxın əcnəbi tələbə təhsil
alır. Ən böyük üstünlüyü isə Türkiyə -
dən olan gənclərin təşkil etməsi həm
bizi qürurlandırdı, həm də çox sevin-
dirdi. Bununla yanaşı, həm bir peda-

qoq nöqteyi-nəzərindən, həm də bir
professor baxış bucağından mövzuya
yanaşaraq qeyd etmək istəyirəm ki,
müasir dövrümüzdə, qloballaşan dün-
yada milli mədə niy yət, tarixi və etnik
köklərin bir liyi ilə bir-birinə bağlı olan
Azərbay can Respub li kası və Türkiyə
Respublikası bütün sahələrdə olduğu

kimi, təhsil sahəsində də əməkdaşlıq
və bərabərlik nümayiş etdirir. Naxçı -
van Dövlət Universi te tinin beynəlxalq
əlaqə lə rin də Türkiyə Respublikasının
özünə məx sus yeri vardır. Bununla
ya na şı, forum çərçivəsində türk profes -
sor-alim kollektivinin burada iştirak
etməsi, bir neçə ali təhsil ocağının da
bu ali təh sil müəssisəsilə əlaqələr
qurması, müqavilələr imzalaması,
inanıram ki, gələcəkdə də bu münasi -
bət lərimizin davamını gətirə cək. Nax-
çıvan haqqın da düşüncələrimi dilə
gətirmək lazım sa, qeyd etməliyəm ki,
bu şəhərdə olan səliqə-sahman,
təmizlik və sakittə biət li lik, təbii ki, hər
bir gəncin arzusudur. İnanıram ki, bu
səfərlərimiz davamlı xarakter alacaq. 

www.serqqapisi.az

ı BeyNəlxalq TİBBİ ForumuN İşTİrakçıları:
“NaxçıvaNda İNsaN amİlİ dövləT sİyasəTİNİN prİorİTeTİdİr”

M
illi Onkoloji Mərkəzin ko -
man dası ilə birlikdə Nax-
çıvana üçüncü dəfədir

gəlirik. Budəfəki səfərimizin məqsədi
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ilk dəfə keçirilən I Beynəlxalq Tibbi
Forumda iştirak etməkdir. Hazırda
Milli Onkoloji Mərkəzin 50-yə yaxın
həkim briqadası forumda iştirak etmək
üçün Naxçıvandadır.

Bu sözləri müsahibəsində
İ.M.Seçenov adına I Moskva Dövlət
Tibb Universitetinin Bakı filialının rek-
toru, tibb elmləri doktoru, cərrah-
onkoloq, professor Əziz Əliyev deyib.
Professor bildirib ki, forumun keçiril -
məsi çox önəmli məqsəd daşıyır.
Burada həkimlərin qarşılıqlı təcrübə
mübadiləsi aparmaları üçün əlverişli
imkan yaradıldı. Forum protokolların
müzakirəsi və ən əsası müxtəlif
xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların
müalicəsi, müayinəsi və cərrahi
əməliyyatlarının aparılması üçün də
şərait yaradır. Bu gün biz yerli
həkimlərlə birlikdə xəstələrin baş-
boyun nahiyələrində 3 uğurlu onkoloji
əməliyyat apardıq. Həmçinin 10-dan

çox xəstənin müayinə və müalicələrini
həyata keçirdik.

Tibb elmləri doktoru deyib:
“Onu da xüsusilə qeyd etmək istərdim
ki, xəstəxana ən yüksək səviyyədə
qurulduğu və müasir avadanlıqlarla
təchiz olunduğu üçün çox rahat şəkildə
əməliyyatlarımızı aparırıq. İstərdik
ki, bu tədbirlər davamlı olsun, biz də
Milli Onkoloji Mərkəz olaraq belə
tədbirlərdə iştirak edək”.

Əziz Əliyev qeyd edib ki, Mil-
li Onkologiya Mərkəzi bu gün res pub -
li ka əhalisinə göstərilən ixtisaslaş-
mış onkoloji yardım üzrə aparılan
elmi-metodik və profilaktik işlərin
koor  dinasiyası ilə məşğul olan əsas
mərkəz funksiyasını daşıyır. Mərkəzin
əməkdaşları tərəfindən hər il onkoloji
xidmətin təkmilləşdiril məsinə dair
səyyar sessiyalar keçirilir. Respubli-
kanın kliniki və eksperimental onko-
logiya, şüa diaqnostikası və şüa tera-
piyası ixtisasları üzrə aparıcı mütəxəs -
sis lərinin böyük əksəriyyəti bu mər -
kəz də cəmləşib.

Səhiyyə sistemində islahatların
ölkəmizin stabil və sosial infrastruk-

turunun inkişafının qlobal strateji
proqramının tərkib hissəsi olduğunu
da diqqətə çatdıran rektor vurğulayıb
ki, bu istiqamətdə tədbirlərin icrası
ümummilli lider Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə başlayıb, onun təşəbbüsü
ilə Azərbaycanın bütün bölgələrində
tibb müəssisələri, xəstəxanalar tikilib
istifadəyə verilib. Ulu Öndər milli tib-
bi kadrların hazırlanmasına da böyük
önəm verirdi. Onun təşəbbüsü ilə hə -
kim lərin Avropada, Amerikada, Ru-

siyada, Türkiyədə hazırlanması üzrə
dövlət proqramı işlənib hazırlanıb. Bu
siyasəti Prezident İlham Əliyev də
uğurla davam etdirir. Əziz Əliyev
adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutu müasir
əsaslarla təmir olunub. Milli Onko lo -
giya Mərkəzi və Akademik Zərifə
Əliyeva adına Milli Oftalmologiya
Mərkəzi yenidən qurulub, yeni kor-
puslar tikilib və ən müasir avadan lıq -
lar la təchiz edilib. Azərbaycanda tibbi
təhsilin təkmilləşdirilməsi üçün dün-
yanın nüfuzlu təhsil mərkəzləri ilə
əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə
2015-ci ildə Seçenov adına Birinci
Moskva Dövlət Tibb Universitetinin
Bakı filialı yaradılıb. Universitetdə
professor və müəllimlər tərəfindən
tədris iki istiqamətdə - Müalicə işi
ixtisası və Əczaçılıq sənayesi üzrə apa-
rılır. Bu forum bizim həkimlərimiz
üçün də mühüm rol oynayır. Onlara
müasir müalicə protokolları ilə tanış
olmağa və həmkarları ilə təcrübə
mübadiləsi aparmağa imkan verir.

Birinci Beynəlxalq Tibbi Forum
çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Uni-

versiteti ilə İ.M.Seçenov adına I
Moskva Dövlət Tibb Universitetinin
Bakı filialı arasında birgə əməkdaşlığa
dair protokol imzalandığını da qeyd
edən rektor Əziz Əliyev bildirib ki, bu,
ali təhsil müəssisələri arasında
əlaqələrin inkişafına hərtərəfli şərait
yaradır. Belə ki, protokolda birgə
layihələrin həyata keçirilməsinə
dəstək, məlumatın təqdim edilməsi və
mübadiləsi, elmi-təcrübi konfransla-
rın, forumların, seminarların təşkili və
birgə iştirak, ictimai təşkilatlarla və
ekspert cəmiyyəti ilə qarşılıqlı əlaqə,
təcrübəyə və ya təcrübəyə göndərilmə
və qəbul, digər əməkdaşlıq növləri
üzrə məsələlər öz əksini tapıb.

“Naxçıvanla bağlı təəssürat la -
rı ma gəldikdə, onu deyə bilərəm ki,
hər dəfə Naxçıvana gəldikdə burada
böyük inkişafın şahidi olur və bu

Xinkişafa qəlbən sevinirik. Xüsusilə tibb
sahəsində gedən müsbət irəliləyişlər
göz qabağındadır. Bu da onu deməyə
əsas verir ki, Naxçıvanda insan ami-
li daim ön plandadır”, - deyə Əziz
Əliyev bildirib.

www.azertag.az
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M
uxtar respublikada əhalinin
sağlamlığının qorunması
istiqamətində mühüm işlər

görülüb, müasir səhiyyə infrastrukturu
yaradılıb. Tibbi xidmətlərin keyfiyyə -
tinin daha da yaxşılaşdırılması üçün
lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi
isə Naxçıvanda səhiyyənin davamlı
inkişafına şərait yaradır.

Ötən günlərdə Naxçıvanda
keçirilən I Beynəlxalq Tibbi Fo-
rumda iştirak etdiyini diqqətə
çatdıran  Azərbaycan Plastik Cərrah -
lar Assosiasiyasının sədri, tibb
elmləri doktoru, professor Vaqif
Qələndər  bildirib ki, ölkəmizdə

ilk dəfə bu səviyyədə təşkil edilən
tədbir həm də tibb elminin inkişafına
verəcəyi töhfə baxımın dan da
əhəmiyyətli nəticələrlə yadda qaldı.
Belə ki, beynəlxalq səviyyəli alimlər,
bir çox ölkələrin Tibb univer sitet -
lərinin rektorları forumda iştirak
etdilər. Bütün bunlar həkimlər
arasında təcrübə mübadilə sinin apa-
rılmasına şərait yaratdı. Bu,
başlanğıcdır və inanırıq ki,
gələcəkdə də belə mötəbər tədbirlər
keçiriləcək.

“Bölmə iclaslarında tibb elmi-
nin bir sıra sahələrini əhatə edən
mövzularda çıxışlar oldu, qarşılıqlı fi-

kir mübadiləsi aparıldı. Mən də plastik
və rekonstruktiv cərrahiyyə mövzu-
sunda keçirilən bölmə iclasında çıxış
etdim. İclasda ən müasir protokolla
aparılan müalicə üsulları ilə tanış ol-
duq, apardığım əməliyyatlarda tətbiq
etdiyim yeni üsulları iştirakçıların
diqqətinə çatdırdım”, - deyən Vaqif
Qələndər qeyd edib ki, süd vəzi re-
konstruksiyası ilə bağlı Azərbaycan
Tibb Universitetində apardığı işlər və
müəllifi olduğu yeni metodika ABŞ-
da qəbul olunub. Bu, Azərbaycan
səhiyyəsinin həm də elmi baxımdan
inkişafını göstərən əsaslı nümunə -
lər dən biridir. Bu metodun bir sıra

dünya ölkələrində “Vaqif Qələndər
metodu” adlandırılması da qürurve-
ricidir. Forumda bu metod da slayd-
larla iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.

Naxçıvan Dövlət Universiteti-
nin Tibb fakültəsində yaradılan şərait
barədə də danışan professor bildirib ki,
burada gələcəyin bilikli, peşəkar
həkim kadrlarının formalaşması üçün
bütün imkanlar mövcuddur. Bu, onu
göstərir ki, muxtar respublikada
ümumilikdə, təhsilin inkişafına ciddi
önəm verilir, yüksəkixtisaslı kadrların
hazırlanmasına xüsusi diqqət göstərilir.

www.azertag.az
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müşviq həsənov –Azərbaycan
Endoskopik-Laparoskopik Cərrahlar
Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri:

- Bu gün doğrudan da, tarixi bir
hadisəni yaşayırıq. Azərbaycan tibb
tarixində ilk dəfə olaraq Naxçıvan
Dövlət Universitetinin, Azərbyacan
Tibb Univertsitetinin və Azərbaycan
Endoskopik-Laparoskopik Cərrahlar
Assosiasiyası İctimai Birliyinin təş ki -
lat çılığı ilə, eyni zamanda 8 univer -
sitetin və 20-dən çox xarici və ölkə da-
xili tibb dərnəklərinin təşkilatilati
yardımı ilə I Beynəlxalq Tibbi Forum
məhz qədim Naxçıvanda - Şərqin
qapısı hesab olunan Naxçıvanda baş
tutdu. Çox möhtəşəm bir açlılş oldu.
Açılış mərasimində tədbirə öz dəstə -
yi ni göstərən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri Vasif
Talıbovun da iştirakı tədbirin ölkədə
necə mühüm əhəmiyyyətə malik ol-
duğunu bir daha sübut etdi. Bugünkü
foruma Türkiyədən çoxsaylı dərnəklər
və qurumlar, onların rəhbər ləri, üzvləri,
həkim mütəxəssislər, eyni zamanada
İrandan, Rusiyadan, Özbəkistandan,
Qazaxıstandan və s. ölkələrdən olan
ekspertlər və elm adamları da qoşu-
lublar.  Bu tədbiri həyata keçirməkdə
məqsədimiz Azərbaycan bilim adam -
la rının, həmçinin dünyanın müxtəlif
ölkələrindən tibb sahəsi üzrə həkim
mütəxəssislərin iştirakı ilə təbabətin
aktual problemlərinə həsr olunan bir
müzakirələr auditoriyası yaratmaq,
eyni zamanda forumun son çıxardığı
qərarların təcrübi əhəmiyyətinə nail ol-
maqdır. Düşünürəm ki, hansı xəstəlik -
lərin müalicə metodu necə olmalı,
erkən diaqnostika neçə aparılmalıdır
və s. kimi məsələlərin həlli ilə bağlı
fikir və tövsiyələr tibb mütəxəs si s -
lərinə, xüsusilə Naxçıvandan olan
həkim lərə praktik cəhətdən çox
əhəmiyyətli olacaq. Forumun bu for-
matda keçirilməsinin bir əhəmiyyəti
də var ki, biz digər toplantılardan, kon -
qres lərdən fərqli olaraq bu tədbirdə ən
aktual mövzuları müxtəlif mütəxəs -
sislərin gözü və yanaşması ilə qoyduq.
Həmçinin, əvvəlki tədbirlərdən tama -
milə fərqli olaraq bu forumda ilk

dəfə olaraq tələbələr, Naxçıvan Dövlət
Universitetinin, Azərbaycan Tibb
Universitetinin, İ.M.Seçenov adına Bi-
rinci Moskva Dövlət Tibb Universi-
tetinin Bakı filialının tələbələri də  iş-
tirak edirdilər.  Mən foruma yüksək
səviyyədə ev sahibliyi edən NDU-nun
rektoru Elbrus İsayev başda olmaqla
bütün təşkilati struktura öz
minnətdarlığımı bildirirəm.

yuri starkov – Rusiya Cərrah -
lar Cəmiyyətinin sədri, professor: -
Mən Rusiya Cərrahlar Cəmiyyətini və
Rusiya Endoskopistlər Cəmiyyətini
təmsil edirəm. Bu mənim Azərbay -
cana ilk səfərim olmasa da, Naxçıvana
birinci gəlişimdir. Naxçıvana ilk gəli -
şim olmasına baxmayaraq bura

mənim üçün o qədər doğma və yaxın
gəldi ki, sanki illərdir özümü Naxçı-
vanda yaşamış kimi hiss edirəm. Ən
əsası NDU-da çox yüksək səviyyədə
təşkil olunmuş forumda iştirak etmək
mənə bir ayrıca sevinc bəxş edir. Bu
qədər geniş miqyasda təşkil olunan fo-
ruma dünyanın müxtəlif ölkələrindən
çoxsaylı iştirakçı və dinləyici cəlb
olunub. Azərbaycandan, Türkiyədən,
Özbəkistandan, Rusiyadan çox sayda
ekspertin forumdakı iştirakı  təqdirə -
layiqdir. Mən hesab edirəm ki, bu,
həkimlər, tibbin müxtəlif sahələri və
bu sahənin mütəxəssisləri üçün çox
əhəmiyyətli və maarif lən dirici bir
tədbirdir. Məncə dünyanın müxtəlif
ölkələrindən olan tibb ekspertləri ilə
əlaqələr qurmaq, fikir mübadiləsi
aparmaq, ən son texnologiyaların
tətbiqini mənimsəmək zəruridir. Çün-
ki bu tibb sahəsində, xüsusilə cərrahiy -
yə sahəsində çox vacibdir. Tədbir
çox gözəl məkanda, yüksək səviyyədə
təşkil olunub. Ümumiyyətlə, forumda
müəyyən sahələr üzrə müxtəlif möv-
zulara aydınlıq gətirilir. Mən cərrahiy -
yə, endoskopiya və yeni texnologi-
yalarla bağlı bölmələrdə iştirak etdim.
Belə düşünürəm  ki, bu mövzular bü-
tün tibbi konqreslərdə öz əksini
tapmalıdır. Həmçinin bu möhtəşəm
forum vasitəsilə burada çoxsaylı
həmkarlarımla tanış olmaq imkanı da
qazandım. Mən forumda iştirak edən

hər kəsə uğurlar arzu edərək bu
mötəbər tədbirdə zəhməti olan hər
kəsə öz minnətdarlğımı ifadə edirəm.
Arzu edirəm ki, mən və kolleqalarım
gələcəkdə təşkil olunacaq bu kimi
tədbirlərdə böyük məmnuniyyətlə
iştirak edərək qarşılıqlı münasibətlərin
inkişafına dəstək olaq və birgə fəaliy -
yət planı üzərindən iş görək. 

ramiz poluxov - Azərbaycan
Tibb Universitetinin “Uşaq cərrahiy -
yəsi” kafedrasının müdiri: - Naxçıvan -
da təşkil olunan I Tibbi Forum olduqca
möhtəşəm tədbir proqramına malik
olması ilə diqqəti cəlb edir. Naxçıvan
Dövlət Universitetinin ev sahibliyi et-
diyi forum həm də ona görə qiymətli -
dir ki, bu formatda və miqyasda ilk
dəfədir təşkil edilir. Forumun təşkilat -
çılarına, xüsusilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
NDU-nun rektoru Elbrus İsayevin
forumla bu qədər maraqlanması,
bölmə iclaslarında iştirak etməsi, qo-
naqların asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili üçün yaratdığı imkanlar bizim
üçün olduqca sevindiricidir. Tədbirin
proqramı da olduqca zəngindir.
Demək olar ki, təbabətin elə bir sahəsi
yoxdur ki, bu forumun bölmələrində
öz əksini tapmasın. Mən hesab edirəm
ki, bu bir başlanğıcdır. Belə tədbirlərin

keçiril məsi üçün Naxçıvanda, o
cümlədən universitetdə mövcud şərait
vardır. Mən əminəm ki, bu gün ilk dəfə
muxtar respublikada atılan addım
nəinki Naxçıvan, ümumiyyətlə Azər -
bay can səhiyyəsi üçün də öz töhfə lə -
riy lə yadda qalmaqla bərabər, xüsusilə
tibb sahəsindəki gənc kadrlar üçün çox
əhəmiyyətli olacaq. Biz - Azərbaycan
Tibb Universitetinin professorları
Azərbaycanda uşaq cərrahiyyəsi üzrə
yeganə kafedra olaraq bu sahədə
Naxçıvan üçün kadrların yetiş di -
rilməsinə hər cür dəstək  göstərməyə
hazırıq. 

Namiq xəlilov - Azərbaycan
Tibb Universitetinin Rezidentura
şöbəsinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası
üzrə məsul şəxsi: - Naxçıvan Muxtar
Respublikası Azərbay canın bir par-

çasıdır. Burada belə bir forumda
iştirak etmək bizim üçün çox xoşdur.
Mən həm naxçıvanlı vətən daşlarımızı,
həm də forum iştirakçılarını salamla-
yıram. Bu forum tibbin aktual
problemlərinə həsr olunmuş çox
zəngin proqrama malik bir forumdur.

Bilirsiniz, forum sanki bir neçə kon-
qresin birləşməsi idi. Təbabətin bütün
sahələri bu forumda əhatə olunub. Fo-
rumda panellərdə olan müza kirə lər
çox qızğın getdi, onların insanlar
üçün, həkimlərimiz üçün çox fayda-

Xlı olacağını ümid edirik. Xaricdən -
Türki yə dən çoxsaylı alimlər, bizim
Azər baycanın, eyni zaman da Qa za -
xıstan, Özbəkistan, Rusiya və Alma-
niyadan olan elm adamlarının müş tə -
rək fikir mübadilə sinə şərait yaran-
mışdır. İnanıram ki, qarşılıqlı fikir
mübadiləsi həm Naxçıvandan olan
həkimlərə, həm də ölkəmizin həkim -
lərinə çox faydalı olacaq. Biz Bakıda
yaşamağımıza baxmayaraq tibbi kadr-
ların formalaşmasında Naxçıvana
dəstək olmağa həmişə hazırıq.

səbinə həsənzadə- Azərbay -
can Tibb Universitetinin tələbəsi: -
Öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu
forumda olmaqdan çox böyük məm -
nu niyyət duyuram. Tacikistan Res-
publikasının paytaxtı Düşənbə şəhə -
rində keçirilən Beynəlxalq festivalda

çıxış edərək beynəlxalq ölkələr ara-
sında  2-ci yeri qazanmışdım. Bundan
başqa Azərbaycan Tibb Universite -
tində keçirilən konfransda da iştirak

edərək 3-cü yerə layiq görülmüşdüm.
Məhz qazandığım nailiyyətlər mənə
bu forumda iştirak etmək şansı verdi.
Bu münasibətlə Naxçıvana səfər
etdim və bu qədim diyarı ilk dəfə gör -
mək və buranın  mehriban insanları-
nı tanımaq imkanı əldə etdim. 

I Beynəlxalq Tibb Forumunun
mənim üçün çox əhəmiyyətli oldu-
ğunu düşünürəm. Çünki burada bir
çox elmi çıxışlar dinlədim və öz
biliyimə yeni məlumatlar əlavə etdim. 

məmmədli Nilgün- Sabahın
alimləri müsabiqəsinin qalibi. Bakı
şəhəri Nəriman Nərimanov adına
məktəb lisey kompleksinin 11-ci sinif

Xşagirdi: - İlk dəfə Sabahın alimləri XII
respublika elmi müsabiqəsində Tibb
və sağlamlıq nominasiyası üzrə
“Zəfəran bitkisinin reproduktiv sağ-
lamlığa olan təsiri” layihəsi ilə I yerə
layiq görüldüm. Müəllimlərimin
rəhbərliyi ilə öz layihəmi daha da
təkmilləşdirərək Amerikada Beynəl -

xalq elm və mühəndislik sərgisində iş-
tirak hüququ qazandım və getdiyimiz
14 nəfərlik komanda ilə birlikdə ölkə -
mizi təmsil etdik. Oradan da medallar
və sertifikatlarla geri döndük. Bu
uğurların fonunda da ilk dəfə keçirilən
I Beynəlxalq Tibbi Forumda iştirak
edirəm. Forumda Tələbə Elmi Tədqi -
qat İşləri bölməsində Sabahın alimləri
müsabiqəsində qalib olduğum layihə
ilə mənə də çıxış etmək imkanı verildi.
Mən öz araşdırmalarımın nəticəsi
olaraq dünyada və Azər bay canda ya-
ranan sonsuzluq probleminə zəfəran
bitkisinin köməyi ilə həll yolu tapmağı
təklif etmişəm və bu sa hə də təcrübələr
aparmışam. Bu mötə bər forumda
iştirak etməkdən olduqca fəxr hissi
duyuram. Mənə göstərilən bu etimada
görə öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Onu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki,
Naxçıvan çox qədim tarixə, əsrarəngiz
təbiətə və qonaq pərvər insanlara ma-
lik diyardır. Burada yaşayan insanlar
çox şanslıdırlar.  

Televiziya, mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsi 

ı BeyNəlxalq TİBBİ Forum yüksəkİxTİsaslı TİBBİ kadrlarıN
FormalaşmasıNda əhəmİyyəTlİ rol oyNayacaq

N
axçıvan Dövlət Universiteti-
nin ev sahibliyi etdiyi I Bey -
nəl xalq Tibbi forumda baş

sponsor Nəqşicahan Holdinq və digər
yerli şirkətlərin fəaliyyəti qiymət lən -
dirilib. Bu məqsədlə ali təhsil ocağında
keçirilən tədbirdə universitetin rektoru

Elbrus İsayev hər kəsi salamlayıb.
Qeyd edilib ki, Azərbaycan ali təhsil
məkanında ilk dəfə NDU-da keçirilən
tibbi forum öz əhəmiyyəti və gələcək
perspektivləri ilə nəinki universitet
üçün, ümumən muxtar respublikanın
səhiyyə sistemi və digər sahələrə

müsbət təsiri ilə yadda qaldı. Rektor
bildirib ki, təşkilati baxımdan da öz
unikallığı ilə seçilən forum muxtar res-
publikaya səfər edən xarici qonaqla-
rın da yüksək rəğbətinə səbəb oldu.
Həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, belə
mötəbər foruma ev sahibliyi etmək
NDU-da müasir Tibb təhsilinin də
yüksək səviyyədə olduğunun göstəri -
cisi hesab oluna bilər. Elbrus İsayev
forumun möhtəşəm təşkilində   baş
sponsorlar Türkiyədən “Memorial
xəstəxanalar qrupu”, “Nəqşicahan
Holdinq”in baş sponsorluğu və 20-dən
artıq tibbi ləvazimat, dərman və qida
məhsulları istehsalı və satışını həyata
keçirən xarici və yerli şirkətlərin
(“Evafarm”, “Word Medicine”, “Na-
tura Med”, “Referans”, “Caspident”,
“Remedi”, “Herba flora”, “Nobel”,
“İmago”, “Darvin Medical”, “Berlin
Chemie”, “Fujifilm”, “Mizana”, “Aci-

no”, “Pro Med CS”, “Storz”, “İm-
plantDent Naxçıvan”, “Nəxşicahan
Med”, “Healthis”, “Ləzzət”, “Ba-
damlı”, “Sirab”, “Naxtel 4G”, “Nati”)
də xüsusi rolu olduğunu qeyd edib.
Rektor forumda sponsorların yüksək

səviyyədə iştirakını qiymətləndirib
və yerli şirkətlər yüksək təşkilatçılığa
görə sertifikatla təltif edilib. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri 

NaxçıvaN dövləT uNİversİTeTİNİN rekToru ı BeyNəlxalq TİBBİ 
ForumuN spoNsorlarıNa TəşəkkürNamə Təqdİm edİB
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I
Beynəlxalq Tibbi Forum iştirak -
çı la rının təəssüratları ilə qəzeti mi -
zin oxucularını tanış edirik: 

cavid avcı – İstanbul Univer -
si teti Davamlı Tibbi Təhsil və Araş -
dır ma Mərkəzi qurucusu, Endoskopik
Laparoskopik Cərrahi Dərnəyinin
fəxri sədri, ümumi cərrah: – Təyyarə -
dən enən kimi gözəl bir mənzərə ilə
qarşılaşır insan, Naxçıvana ayaq ba-
sanda sanki bir Avropa şəhərində
hiss edirsən özünü. Təbiəti çox gözəl,
insanları səmimidir. Tədbirin təşkilat -
çı lığı yüksək səviyyədədir. Elm
ocağında təşkil edilməsi isə daha da
gözəldir. Burada təhsil alan gələcəyin
həkimlərinin forumun iştirakçısı olan

və öz sahəsində mütəxəssis sayılan
həkimlərin mühazirələrini dinləməsi
gələcəkdə onların yaxşı nəticələr əldə
etmələrinə zəmin yaradır. Gənc həkim -
lə rin forum çərçivəsində keçirilən ic-
laslara marağı isə təqdirəlayiqdir.
Birinci Beynəlxalq Tibbi Forumun
Türk dünyasının qapısı olan Naxçıvan -
da keçirilməsi və burada üç gün
ərzində gördüklərimiz Türkiyəyə xoş
təəssüratlarla qayıtma ğı mıza səbəb
olacaq. Onu xüsusilə qeyd etmək
istər dim ki, Türk dünyasının böyük
liderlərindən olan Heydər Əliyevin
abidəsini və dahi şəxsiyyətin muzeyini
ziyarət etmək, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri ilə
görüşdə olmaqdan böyük şərəf və
məm nunluq duydum. 

dilək oğuz – Türkiyə Qastro -
ente rologiya Dərnəyinin sədri, profes -
sor: – Burada iştirakımdan çox şadam,
çünki bu, çox əhəmiyyətli bir forum -
dur. Daha əvvəl forum proqra mı nın
təşkilatçıları ilə danışanda aydın oldu
ki, bu foruma Türkiyədən, başqa
ölkələrdən, eləcə də Azərbaycandan,
Naxçıvandan tibbin müxtəlif sahə -
lərin dən çoxlu alim və həkimlər gəlib.
Bu tip forumlar, yığıncaqlar iştirakçılar
üçün çox əhəmiyyətlidir. Birincisi, on-
lara öz elmi biliklərini bir-biri ilə
bölüşməyə imkan verir, ikincisi, hər
kəs öz sahəsində daha nələr edə bilər
kimi baxış bucağını genişləndirir.
Naxçıvan Dövlət Universiteti də bu
beynəlxalq forumun əsas dəstəkçisidir.
Görünür ki, bu forumun təşkilinə

dövlət ciddi diqqət və dəstək göstərib.
Bu görüş mənim üçün böyük önəm
daşıyır. Burada Türkiyə Qastroente ro -
lo giya Dərnəyini təmsil edirəm,
mənimlə birgə dərnəkdən 12 nəfər də
iştirak edir. Eyni zamanda bölmə
iclasında “Mədəaltı vəzi xəstəlikləri”
mövzusunda çıxışım oldu. Bu, çox
gözəl elmi görüş idi. Bunun üçün bö -
yük əmək və zəhmət sərf edilib. Mən,
təxminən, 10 il əvvəl Naxçıvana gəl -
mişəm. Çox gözəl yerdir, unikal xüsu -
siy yətləri var. Duzdağı və Batabatı
görmüşdüm. Şəhər turlarına çıxdım.
Naxçıvanı, xüsusilə şəhərin özünə,
tarixinə göstərilən qayğını sevdim. Bu,
indiki dövrdə çox vacibdir. Binalara,
lövhələrə, küçələrə, ağaclara xüsusi
diqqət yetirilib, baxımlılıq, təmizlik
Naxçıvana məxsus böyük üstünlükdür. 

sardar sizdikkhodjaev –
Daşkənd Tibb Akademiyasının profes -

soru: (Özbəkistan) – Naxçıvan çox
gözəl bir şəhərdir. Çox səliqəli və tarixi
məkandır. İlk dəfə keçirilən Beynəl -
xalq Tibbi Forum çox maraqlı keçdi.
İxtisasca neyrocərraham. İclaslarda-
kı çıxışlarımızda da sinir sistemi
xəstəlikləri və onların müalicə və
müayinəsi barədə ətraflı məlumatlar
verdim. Bu foruma müxtəlif ölkələr -
dən qatılan həkimlər və alimlərlə
söhbət etmək, onlarla müxtəlif tibbi
sahələrdə fikir və düşüncələrimizi
bölüş mək imkanı əldə etdik. Belə
bir forumun iştirakçısı olmaq bizim
üçün böyük fəxr idi. Göstərilən diqqətə
görə təşkilatçılara minnətdarlığımızı
bildiririk. 

mismil muradov – Qazaxıstan
Milli Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin
cərrahı, professor: – Əvvəlcə belə bir
möhtəşəm tədbirə dəvət aldığım üçün
təşkilatçılara minnətdarlığımı bildi ri -
rəm. Tədbir çox yüksək səviyyədə
təşkil olunub. Belə bir Tibbi Forumun
keçirilməsi biz həkimlər üçün müəy -
yən məsələlərin müzakirəsi baxımın -
dan çox əhəmiyyətli oldu. Mən bir çox
ölkələrdə bu cür konfranslarda, sim-
poziumlarda iştirak etmişəm, tam
səmimiyyətimlə etiraf edim ki, belə
qonaqpərvərliyi heç yerdə görməmi -
şəm. Onu da deyim ki, Naxçıvan
çox gözəl şəhərdir. Sakit, təmiz, arxi -
tek tura cəhətdən heyranedici, xüsusilə
də milli koloritin ön yerdə olması çox
xoşuma gəldi. Səfər proqramında
vaxt məhdud olsa da, bir neçə gəzməli-
görməli yerlərlə yanaşı, Duzdağ
Müalicə Mərkəzində də olduq. Deyər -
dim ki, Duzdağ Naxçıvanın ən möcü -
zə li yerlərindən biridir. Tədbir

iştirakçıları ilə bu ərazini çox maraqla
izlədik. Son olaraq isə onu demək
istər dim ki, yerli mətbuat orqanlarına
da tədbirin keçirilməsinə, eyni
zamanda biz həkimlərin fikirlərinə
diqqət ayırdıqlarına və işıqlandırdıq -
la rına görə təşəkkürümü bildirirəm. 

ləvənt avtan – İstanbul Tibb
Fakültəsinin Ümumi cərrahiyyə
şöbəsinin həkimi: – İlk dəfə təşkil
edilən belə bir forumun Naxçıvan kimi
gözəl bir şəhərdə keçirilməsindən
məmnunluq duyuram. Bu forum qar-
daş türk ölkələri arasındakı birliyi bir
daha nümayiş etdirməklə yanaşı, həm

də ortaq elmi araşdırmalar üçün
mühüm bir tədbirdir. Naxçıvan Dövlət
Universiteti ilə Türkiyə Respublika -
sı nın ali təhsil ocaqları arasındakı
əməkdaşlığı yaxından izləyirəm. Onu
da deyim ki, təhsil ocaqları arasında
imzalanan əməkdaşlıq müqavilələri
çox əhəmiyyətlidir. Tələbələrin və
həkimlərin təcrübəsi artır və onlar öz
ixtisasları üzrə yeni biliklər öyrənirlər. 

paşa qəlbinur – tibb elmləri
doktoru, oftalmoloq, professor: –
Nax çıvana son səfərim, təqribən, 30
il bundan öncə olub. Bu isə Naxçıvana
ikinci gəlişimdir. Deyərdim ki, 30 ildə
Naxçıvanda möhtəşəm dəyişikliklər
baş verib. Bu günün Naxçıvanı dün-
yanın bir çox inkişaf etmiş şəhərlərin -
dən heç də geridə qalmır. Bir neçə
gündə həkim heyəti ilə birlikdə Nax-
çıvanı qismən gəzdik, bir çox görməli
yerlərdə olduq. Yolboyu füsunkar
təbiət mənzərələri ilə qarşılaşdıq. Gö-
rünür, burada insanla təbiət qırılmaz
tellərlə bir-birinə bağlıdır ki, bu da
təbiətin qorunmasına, ətraf mühitin
təmizliyinə öz təsirini göstərir. Getdiyi -
miz hər yerdə təmizliyin, abadlığın şa-
hidi olduq. Fürsətdən istifadə edib onu
da qəzetiniz vasitəsilə bildirmək
istəyirəm ki, naxçıvanlılar hər zaman
yüksək mədəniyyətə malik insanlar
olub, elmə, biliyə böyük önəm verib.
Naxçıvanlı həkimlərlə təcrübə müba -
dilə ləri, müzakirələr bunu deməyə əsas
verir. Bir iştirakçı kimi deyə bilərəm
ki, I Beynəlxalq Tibbi Forum çox
yüksək səviyyədə təşkil olunub. Bu-
rada dünya üzrə tanınmış alimlər,
professorlar iştirak edirlər. Forumda
tibbin ən son nailiyyətlərinə dair
müza kirələr aparılır, təqdimatlar olur.
Bu da yerli həkimlər üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Səfər çərçivə sin -
də Naxçıvan Muxtar Respublika
XXəstəxanasında müayinələr də apar-
dıq. Burada fəaliyyət göstərən həkim -
lər dən bir neçəsi mənim tələbəm
olub. Bu məni qəlbən sevindirdi ki, bu
gün onların hər biri yüksəkixtisaslı,
müasir biliklərə malik həkimlərdir.
Onlarla birlikdə 30-a yaxın xəstəni
müayinə etdik. Onu da qeyd edim ki,
xəstəxanada yüksək şərait yaradılıb,
bütün lazımi avadanlıqlarla təchiz

olunub. Görünür ki, Naxçıvanda
səhiy yə sisteminin təkmilləşdirilməsi
işinə xüsusi önəm verilir. 

rəşad şolan – Respublika Di-
aqnostika Mərkəzinin Böyrək xəstəlik -
ləri və transplantologiya şöbəsinin
rəhbəri, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Fiziologiya İnstitu-
tunun İmmunofiziologiya və ekspe-
rimental transplantologiya laborato-
riyasının müdiri, Böyrək Trans - plan-
tasiyası üzrə Mütəxəssislər Assosiasi -
yası İdarə Heyətinin sədri: – Məhz
Naxçıvan da birinci beynəlxalq foru-
mun keçirilməsi Azərbaycan səhiyyəsi
tarixində böyük hadisədir. Bu forumun
özəlliyi tibb elminin bütün sahələrini
əhatə etməsində, universitetlərlə
əməkdaşlıq müqavilələri imzalan-
masındadır. Bu müqavilələr gələcəkdə
elmi və tibbi klinik sferada əməkdaş -
lığa yol açacaq. Çoxlu sayda dərnəklər,
ictimai birliklər, Azərbaycanın tanın-
mış tibb adamları bu foruma öz
töhfələrini verdilər. Naxçıvan Azərbay -
ca nın özəl bir bölgəsidir və Naxçıvanın
hər daşı, kəsəyi bir tarixdir. Biz xari-
ci qonaqlarla gəzərkən hər biri istər
dini-mədəni ziyarətgahı, istərsə də
muzeyləri böyük heyranlıqla seyr

edirdi. Əlincə qalası, Əshabi-kəhf
ziyarət gahı, Duzdağ Fizioterapiya
Mərkəzi kimi yerlərin hər biri bir ta-
rixdir. Belə toplantılarla tarixi təbliğ
etmək lazımdır. Bu, həmçinin Nax-
çıvana turistlərin marağını artıracaq.
Çünki avropalılar tarixə, tarixi abidə -
lərə meyil edir. Nə qədər çox belə
toplantılar təşkil etsək, təkcə Şərq ölkə
lərindən deyil, Qərb ölkələrindən də
nümayəndələr dəvət etməklə bu
forumu gələcəkdə də bir növ brendə
çevirə bilərik. Arzu edirəm ki, bu
forum ənənəvi hal alsın. Elmi-tibbi
fəaliyyətimdə də bu forumun müəy -
yən qədər izi oldu. Möhtəşəm təşkilat -
çılıq üçün minnətdarlığımı bildirirəm.
Planlarımız gələcəkdə Naxçıvanda
tibbi aksiyalar keçirmək, vaxtaşırı
aztəminatlı ailələrə təmənnasız
xidmətlər göstərməkdir və bunu
həyata keçirəcəyimizə inanıram. 

www.serqqapisi.az

“TİBBİ ForumuN Türk düNyasıNıN qapısı olaN
NaxçıvaNda keçİrİlməsİ, Burada gördüklərİmİz 

xoş TəəssüraTlarla qayıTmağımıza səBəB olacaq”

Müxtəlif ölkələrdən qədim diyara gələn
nümayəndələrin gəzintilərinin yüksək
səviyyədə təşkil olunması sevindirici

haldır. Biz də Naxçıvanın bir sıra tarixi
abidələrini, mədəniyyət müəssisələrini, gəzməli-
görməli yerlərini ziyarət etdik. Müşahidə etdi-
yimiz bu oldu ki, muxtar respublikada tarixi
abidələr yüksək səviyyədə bərpa olunur, qorunur,
ətraf mühitə həssaslıqla yanaşılır, quruculuq
işlərində tarixiliklə müasirlik həmahəng şəkildə
tətbiq olunur.

Malatya Turgut Özal Universitetinin
rektorunun mətbuat müşaviri, həmin universitetin
Sənət, dizayn və memarlıq fakültəsinin müəllimi
dosent Vefalı Enser qeyd edib ki, muxtar res-
publikada yeni infrastruktur quruculuğu işləri
aparılıb, turizmin inkişafı üçün məqsədyönlü işlər
həyata keçirilib. Naxçıvanın təbii gözəlliyi,
füsunkar təbiəti, maraqlı landşaftı buna geniş im-
kanlar açır. O deyib: “Mən əvvəlki illərdə də
Naxçıvana gəlmişəm. Müqayisə apardıqda çox
böyük fərqlərin şahidi oluram. Mənimlə gələn
digər qonaqlar da bunu xüsusi qeyd edirlər.

Məsələn, 25 il əvvəlki dövrə nəzər yetirdikdə
görürəm ki, arada çox böyük fərqlər var. Bu-

günkü Naxçıvan yenidən qurulub, yenidən
ucaldılıb. Hər tərəf tərtəmiz, insanları mehriban,
gülərüzdür. Əslən azərbaycanlı olduğum üçün
mən bundan daha çox qürur duydum. Arzumuz
budur ki, bu inkişaf davamlı olsun”.

Onun sözlərinə görə, Zəngəzur koridoru
açıldıqdan sonra Naxçıvan daha da inkişaf
edəcəkdir. Muxtar respublika türk dünyası ilə
əlaqələrin qurulmasında öz tarixi rolunu bir daha
oynayacaq, qədim “İpək yolu” canlanacaqdır.
Bu, regionun inkişafına da öz əvəzsiz töhfəsini
verəcək, nəqliyyat əlaqələri genişlənəcək, bu-
nunla birlikdə Naxçıvanda turizm sahəsi də
sürətlə inkişaf edəcək. Ümumiyyətlə, bu gün
gedən proseslər onu göstərir ki, Naxçıvan elm,
təhsil və turizm baxımından türk dünyasının re-
gional körpüsünə çevrilir.

Muxtar respublikada keçirilən beynəlxalq
tədbirlərin əhəmiyyətini də qeyd edən Vefalı En-
ser Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilən
I Beynəlxalq Tibbi Forumda iştirak etdiyini xa-
tırladıb. Bildirib ki, Malatya Turgut Özal Uni-
versitetinin rektoru professor doktor Aysun

Bay Karabulut iş qrafikinə görə foruma gələ
bilmədiyi üçün onun təmsilçisi kimi bu mötəbər
tədbirdə iştirak edib. Rektorun mətbuat müşa-
viri vurğulayıb ki, Naxçıvanda keçirilən forum
Türkiyə, Azərbaycan və ümumilikdə, türk dün-
yasının elmi ictimaiyyəti arasında əlaqələrin
möhkəmlənməsinə çox böyük töhfə verib. Bu,
gələcəkdə sıx təcrübə mübadiləsinin də əsasını
qoyur.

Forum çərçivəsində Naxçıvan Dövlət
Universitetinin tələbələri ilə görüşdüyünü,
müəllimləri ilə fikir mübadiləsi apardığını da
bildirən Vefalı Enser deyib ki, həqiqətən də bu
ali təhsil ocağının ciddi elmi potensiala malik
olduğunu gördüm. Burada təhsil yüksək

Xsəviyyədə təşkil edilib. Xüsusən də forumda kö-
nüllü olaraq öz vəzifələrini canla başla yerinə
yetirən tələbələrə, gənclərə və təşkilat komitəsinə
minnətdarlıq edir, Naxçıvan Dövlət Universi-
tetinin bütün kollektivinə bundan sonrakı elm
və təhsil işlərində uğurlar arzulayıram. 

www.azertag.az

veFalı eNser: NaxçıvaN elm, Təhsİl və Turİzm BaxımıNdaN
Türk düNyasıNıN regİoNal körpüsüNə çevrİlİr 
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Naxçıvan Dövlət Universitetinin inkişaf
proseslərində yeni keyfiyyət mərhələsi
başlanıb. 18-21 iyun tarixlərində ali

məktəbin ev sahibliyi ilə I Beynəlxalq Tibbi Fo-
rum keçirilib. Ardıcıl tədbirlər müstəvisində uni-
versitetimizin reallaşdırmış olduğu forum tədris
prosesləri ilə yanaşı, elmi araşdırmaların da
diqqət mərkəzində olmasının əyani sübutudur. 

I Forum - 2 fevral 1996-cı ildə ümumil-
li lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə müstəqil
Azərbaycan gənclərinin ilk forumu keçirilmiş-
dir. Böyük gənclik hərəkatının əsası olan həmin
forum hazırda da dövlətimizin siyasətinə çev-
rilmişdir. Naxçıvan Dövlət Univer si tetində
keçirilən I Beynəlxalq Tibbi Forum həmin
qayğının, diq qətin, siyasətin məntiqi və gerçək
nəticəsidir. Bu forum, eyni zamanda, qarşıdakı
dövrlər üzrə:

- tibb sahəsində mütəxəssis hazırlığının
həyata keçirilməsinə tam əsaslarla hazırlıqlı
olma nın;

- tibbyönümlü tədris proseslərində iştirakçı
tərəflərin, ali təhsil müəssisələrinin və digər
mütəxəssislərin ortaq fəaliyyətinin təmin olun-
masının;

- müəllim və tələbələrin təcrübə, bilik araş-
dırma mübadiləsinin sürətlənməsinin və
səmərəliliyinin daha da artırılmasının;

- cəmiyyətin daha sağlam həyat tərzinin
təmin olunmasında elmi araşdırmaların mahiy -
yə tinin ortaya qoyulmasının;

- ixtisaslaşmanın dolğun təminatında hü-
dudların, sərhədlərin və məsafələrin maneə
obyekti olmamasının;

- tibb sahəsində yeniliklərin daha əlçatan
olmasının;

- bütün bu sadalanan amillərin gerçək
olmasının hərəkətverici qüvvəsi olaraq Naxçıvan
Dövlət Universitetinin rolunun, mövqeyinin,
poten  sialının, perspektivlərinin və hədəflərinin
etibarlılığından xəbər verməkdədir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin ev
sahibliyi ilə keçirilən I Beynəlxalq Tibbi Forum
çərçivəsində yeni əməkdaşlıqlar üçün də münbit
zəmin yaranmışdır. Forumda iştirak etmək
üçün ali məktəbimizin qonağı olan Azərbaycan
Tibb Universitetinin rektoru və başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilmişdir. Artıq
universitetlərarası əməkdaşlıqlar yeni çağırışlar
əsasında inkişaf etməkdədir. Eyni zamanda,
beynəlxalq əməkdaşlıqlar fonunda yaranan
strateji inkişaf xətti ölkəmizin digər ali məktəb -
lərini də əhatə etməkdədir. Proseslərin gedişinə
diqqət etdikdə aydın olur ki, burada Naxçıvan
Dövlət Universiteti əlaqələndirici rola malik ol-
maqdadır. Qarşıdakı mərhələlərdə Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsi üçün ge-
niş perspektivlər gətirəcək olan bu görüş
mahiyyət etibarı ilə elmi araşdırmalara, tədris
sahəsində təcrübə mübadiləsinə, həmçinin,
nəzəri biliklərin və təcrübi keyfiy yət lə rin ortaq
inkişafına əhatəlilik vermiş olacaq.

Forumda Naxçıvan Dövlət Universitetinin
beynəlxalq əməkdaşlıqları üçün də yeni perspek -
tivlər yaranmışdır. Forumda iştirak edən qardaş
Türkiyə Cümhuriyyətinin Qaradəniz Texniki
Universitetinin rektoru və başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə də görüş olduqca səmərəli
müzakirələrlə keçmişdir. Universite ti mizlə Tür -
ki yə Cümhiyyətinin ali məktəbləri arasında
səmərəli əməkdaşlıqlar güclü əsaslar üzə rin də
olmaqla, mövcuddur.

Forum yüksək elmi, regional, milli və
hətta beynəlxalq əhəmiyyətinə görə də əlamətdar
oldu. Əsl bayram əhvali-ruhiyyəsində keçən fo-
rum, eyni zamanda, etibarlı dostluq və tərəfdaşlıq
münasibətlərinin inkişafında elmin və xüsusilə
də Naxçıvan Dövlət Universitetinin rolunu bir
daha göstərmiş oldu. Bu tədbirlər, həm də
qarşıda daha əhəmiyyətli inkişaf səhifələrinə ke-
çid üçün etibarlılıq gətirəcəkdir.

Forumda iştirak edən qonaqlarımız

tərəfindən Naxçıvan Dövlət Universitetinin
hazırkı inkişaf potensialının yüksək dəyərlən -
dirilməsi hər birimizə böyük qürur verdi. 

Bu möhtəşəm tədbirdə iştirak edən hər bir
iştirakçı özünü rahat hiss edir, muxtar respublika -
nın təbiətini, əhalisini, sosial-iqtisadi inkişafını,
dayanıqlı elmi mühitini, təhsil və tədris sahəsin -
dəki perspektivlərini və bu sahələr üzrə təşəkkül
tapmış olan dövlət siyasətini olduqca mühüm
dəyərlər olaraq ifadə edirdilər. Eyni zamanda,
hər bir nümayəndə Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının inkişafını, abadlaşmasını, modernləşmə
proseslərinə, elmə və elm adamlarına olan
yüksək qayğının xoş təəssüratlarını ifadə etdilər.
Bütün bunlarla da, onlar, özlərini Naxçıvan sa-
kini olaraq hiss etdiklərini bəyan edirdilər.

Forumda iştirak edən Özbəkistan Respub -
li ka neyrocər rahiyyə mərkəzinin həkimləri,
ney roonkoloqlar Sardar Sizdikkhodjaev və
Sukh rob Akhmedov istər forum, istərsə də, proq -
ram çərçivəsində tarixi və dini ərazilərlə tanış -
lı ğın əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirdilər.

Həm dini, həm də tarixi turizm məqsədli fəaliy -
yət sferaları üçün yaradılan təsisatların gələcəkdə
turist mobilliyi üçün mühüm dəyərini bildirdilər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası barəsində nəzəri
məlu  matlara ma lik olmaqla yanaşı, öyrəndikləri
biliklərlə yerin də tanış olmaq onlarda ayrıca
məmnunluq yaratdı və bu sahədə forumun
əhəmiyyətini qeyd etdilər.

I Tibbi Forumda iştirak edən qardaş
Türkiyə Cüm hu riy yətinin İstanbul Yeditəpə
Universitetinin rektoru və nümayəndə heyəti ilə
görüş də yüksək və səmimi şəraitdə keçdi. 

Qarşılıqlı səmimiyyət şəraitində keçən
görüşün qarşıdakı dövrlərdə nəticələrini də şaxəli
şəkildə görmüş olacağıq. Belə ki:

- ixtisaslaşma sahəsində ardıcıl əlaqələrin
inkişafı;

- təhsil səviyyələri üzrə təcrübə müba dilə -
sinin həyata keçirilməsi;

- ortaq layihələrin, təlimlərin reallaşması;
- elmi araşdırma nəticələrinin mübadilə

olunması;
- müəllim, tələbə, elm adamlarının müba -

diləsi və tədris sahəsində mütəxəssis hazırlığının
həyata keçirilməsi və digər mühüm məsələlər
görü şün gətirəcəyi perspektivlərə aid olacaq.

Hörmətli rektorumuzun Türkiyə və Ya-
poniya ali məktəbləri üzrə səmərəli əməkdaşlıq
münasibətlərinin qurulmasındakı uğurlu fəaliyyə -
tinin qürurverici nəticəsi olaraq, bu forum,
Tibb alimlərinin timsalında digər araşdırma
sahələrinin mütəxəs sislərinə də stimul olacaqdır.

Beləliklə, forum bir daha göstərdi ki,
ərazinin kiçik olması ideyaların böyük olması-
na heç bir məhdudiyyət gətirə bilməz. Böyük
dövlət qayğısı, yüksək təşkilatçılıq və qonaq-
larımıza doğma münasibət Azərbaycan Res-
publikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq,
Naxçıvan Muxtar Respublikasında olduqları
üçün onlara böyük qürur gətirmiş oldu. 

cavadxan qasımov
“Dünya iqtisadiyyatı və menecment” 

kafedrasının müdiri, 
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

NaxçıvaN dövləT uNİversİTeTİNİN İNkİşaF 
proseslərİNdə yeNİ keyFİyyəT mərhələsİNə BaşlaNılıB

Respublikasının ən dəyərli, qabaqcıl ali
məktəblərindən biri kimi səciyyələn -
dirilən, muxtar respublikanın əsas elm,

təhsil, ictimai fikir və mədəniyyət mərkəzlərindən
olan Naxçıvan Dövlət Universiteti ölkəmizin ali
məktəbləri sistemində yüksək nüfuzu, hərtərəfli
inkişafı, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması
sahəsindəki fəaliyyəti ilə diqqəti cəlb edir.
Yüksək dövlət qayğısından bəhrələnən
Universitet təsadüfi deyildir ki, bir sıra sahələr
üzrə ali təhsil müəssisələri arasında öncül
yerləri tutaraq klassik universitetlərlə müqayisə
olunmuş, elm və təhsil mərkəzlərindən biri kimi
tanınmışdır. Bunun nəticəsidir ki, 2022-ci il üçün
Ali məktəblərin beynəlxalq nüfuzunu müəyyən -
ləş dirən dünyanın ən böyük reytinq təşkilatı olan
“Times Higher Education” özünün “THE Im-
pact Ranking” reytinq siyahısını açıqlayıb.
Ötən il olduğu kimi, bu il də Naxçıvan Dövlət
Universiteti dünya universitetləri sıralamasın-
da yer alıb. Universitetin elm strategiyası və
müəyyən olunmuş məqsədlərə doğru tərəfdaşlıq,
qabaqcıl təcrübələrin təşviqi və təbliğatı bu uğur-
da mühüm rol oynayıb. Həmçinin, bu sıralamada
universitetin keyfiyyət göstəriciləri, beynəlxalq
əlaqələri, əcnəbi tələbələrin sayı, alimlərin elmi
nəşrləri uğurların davamlılığını təmin etməkdədir.    

Naxçıvan Dövlət Universiteti region uni-
versiteti olmasına baxmayaraq bu gün dünya
universitetləri ilə bir sırada addımlayır. Muxtar
respublikada aparılan təhsil islahatlarından ən
mükəmməl şəkildə yararlanan doğma ali təhsil
ocağımız Azərbaycan Universitetləri arasında da
öz fərqliliyi, innovativ yenilikləri ilə diqqəti cəlb
edir.  Son illər Universitet həyata keçirdiyi layihə -
lər lə ölkə tarixində ilklərə imza atmaqdadır.
Naxçı van Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı və
ev sahibliyi ilə Naxçıvanda 18-21 iyun tarix lə -
rin də keçirilən “I Beynəlxalq Tibbi Forum” da
ölkə səhiyyə  tarixində növbəti ilklərdəndir. 

Dünyanın 7 ölkəsindən 10 rektor, 20-dən
artıq tibbi cəmiyyət və dərnək, 350-dən artıq elm
adamının qonaq olduğu Forumda 700-dən çox
nümayəndə iştirak etdi. 

Dünyanın tanınmış həkimlərinin, elm
adamlarının fikir mübadilələri, alimlərin elmi
araşdırma nəticələrinin, həmçinin, daha sağlam
cəmiyyətin qorunması istiqamətində ən təkmil
müalicə və müayinə mexanizmlərinin, bilik, is-
tedad, bacarıq və təcrübə dəyərlərinin məcmu sun -
dan ibarət olan Forum, 3 gün ərzində 4 salon da
30-a yaxın bölmədə tibb sahəsi üzrə bir-bi rin dən
aktual olan mövzuların müzakirəsi istər nəzəri,
istər elmi, istər təcrübi, istərsə də müasir çağırışlar
müstəvisində tibb elminin keçdiyi inkişaf yolla-
rı, ona yanaşma metodologiyası nın ortaya
qoyulması və bütün tərəfləri ilə, yeni dünya
tələbləri konteksində modernləşmə pro ses  lərinə
töhfə verəcək nəticələrin bölüş dü rül məsi baxı-

mından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Foruma Türkiyədən “Memorial xəstə xa -

na lar qrupu”, Naxçıvandan “Nəqşicahan Hol-
dinq” baş sponsorluq, 20-dən artıq tibbi ləvazi -
mat, dərman və qida məhsulları istehsalı və satışı
həyata keçirən şirkətlər sponsorluq edib.

Forumun keçirilməsi üçün universitetdə
bütün qarşılama, qonaqlama, nəqliyyat, texni-
ki, proqram, sinxron tərcümə, media, turizm
xidməti təminat üçün 90 nəfərdən ibarət işçi qrup
yaradılmışdır. Forumun yüksək səviyyəli, Azər -
bay can və ingilis dillərində veb saytı yara dıl mış
bütün çıxışçı və iştirakçı qeydiyyatı, mə qa lə və
tezislərin qəbulu və sair işlər sayt üzə rin dən
həyata keçirilmişdir. 

I Beynəlxalq Tibbi Forum çərçivəsində ali
təhsilli tibbi kadr hazırlığı aparan, muxtar res-
publikanı yüksəkixtisaslı yerli tibb mütəxəssisi
ilə təmin edən Naxçıvan Dövlət Universiteti
Azərbaycan Tibb Universiteti, Moskva Dövlət
Tibb Universitetinin Bakı filialı,  Türkiyə Res-
publikasının Qaradəniz Texniki Universiteti
və İstanbul Yeditəpə Universiteti ilə yeni tərəf -
daş lığın əsasını qoyub. Dörd Universitetlə
imza lanan əməkdaşlıq protokollarında təhsil pro-
sesinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması
və inkişaf etdirilməsi, birgə elmi tədqiqatlar
aparmaq, layihələr həyata keçirmək, təhsilin
bütün sahələrində elmi mövzular haqqında
məqalələr yazmaq, elmi-tədqiqat məlumatlarının
və texniki materialların, həmçinin akademik,
müəllim və tələbə mübadiləsini həyata keçirmək,
konqres, konfrans, simpozium, seminar və
digər birgə elmi tədbirlərin təşkili, prioritet in-
novativ layihələri birgə işləyib hazırlamaq və ya-
radılmış innovativ texnologiyaların və məhsul -
ların tətbiqi üçün şərait yaratmaq məsələlərini

müzakirə etmək nəzərdə tutulub.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk

dəfə keçirilən I Beynəlxalq Tibbi Forumda iştirak
edən yüksəkixtisaslı həkimlər Naxçıvanın bir
neçə səhiyyə müəssisəsində cərrahiyyə əməliy -
yat ları, müalicə və müayinələr aparıblar.

XNaxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxana -
sın da Moskva Dövlət Tibb Universitetinin
Bakı filialının rektoru Əziz Əliyev və onun rəh -
bər lik etdiyi yüksəkixtisaslı həkim briqadası
qalxanabənzər vəzidən əziyyət çəkən 3 nəfərdə
cərrahiyyə əməliyyatı aparıb, 15 ambulator
xəstənin müalicə və müayinəsi həyata keçirilib,
onlara müvafiq tibbi məsləhət və tövsiyələr ve-
rilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum
Mərkəzində Azərbaycan Tibb Universitetinin
həkim-mütəxəssisləri, mama-ginekoloqları, Di-
aqnostika Müalicə Mərkəzində isə Qaradəniz
Texniki Universitetinin və Bakı şəhərində
yerləşən “West Hospital”ın həkimləri tərəfindən
pasiyentlərlə maarifləndirici söhbətlər aparılıb,
xəstələr tibbi müayinələrə cəlb edilib, onlara
müalicələr təyin olunub.

I Beynəlxalq Tibbi Forum çərçivəsində  4
universitetlə əməkdaşlıq müqavilələrinin im-
zalanması, Konsultativ tibbi müayinələrin və
Cərrahi əməliyyatların aparılması, Master klas-
ların,  Simulyasiyaların, Seminarların keçirilməsi,
Müasir tibbi texnologiyaların sərgisi, Forum
çərçivəsində 8 dəfə səyahət turlarının reallaşması,
Qala gecəsinin, Konsert proqramlarının
keçirilməsi Forumun ölkə tarixində nə qədər mü-
hüm tarixi hadisə olduğunu bir daha göstərdi.

arzu abdullayev
Yeni Azərbaycan Partiyası Universitet

şəhərciyi ərazi partiya təşkilatının
sədri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

BeyNəlxalq TİBBİ Forum ölkə TarİxİNdə mühüm hadİsədİr

aqil ağakişiyev t.ü.f.d. - AELCD-nin İn-
vaziv Endoskopiya bölümünün sədri: -  Azər -
bay canda ilk dəfə keçirilən “I Beynəlxalq Tib-
bi Forum” Naxçıvan Dövlət Universitetinin,
Azərbaycan Tibb Universitetinin və Azərbaycan
Endoskopik-Laporos kopik Cərrahlar Cəmiy yə -
ti nin birgə təşkilatçılığı ilə canlı formatda təşkil
edilib. Türkiyə, Al ma  niya, Rusiya, Özbəkistan
və bır sıra ölkələrdən dəvət edilmiş mütəxəssislər,
rektorlar, ölkəmizdə fəaliyyət gös tə rən  dövlət

və özəl xəstəxa -
na ların həkim he -
yəti, tibbi cə miy     -
 yətlər, kur sant lar
və icti maiy  yət
nüma yən  dələri da-
xil olmaq la 400-
dən çox şəxs işti -
rak ediblər. Onlar
forum bo yun ca
da  vam edən müx -
tə lif panel mü  za ki -
rə lərinə və iki tə rəf -

li iş gü zar görüşlərə qatılıblar. Tədbirin keçiril -
mə sin də məqsəd  səhiyyənin inkişaf etdirilməsi,
dün ya təcrübəsinə əsaslanan  elmi-tibbi
yeniliklərin  ölkəmizdə tibb sahəsinə tətbiqinin
genişlən diril mə  si, eləcə də  dünyanın bir sıra
ölkə ləri ilə məh sul  dar əməkdaşlıq qurmaq, tib-

bin müasir stan dart  larda inkişafına töhfə
verməkdir. Forumda cər ra hiy yə, pankreas
xəstəlikləri, plastik estetik və rekonstruktiv
cər ra hiyyə, endokrinologiya,virus hepatitləri,
HCC, qaraciyər transplantasiyası, qastroente-
rologiya, onkologiya, oftalmologiya, pediatri-
ya, infeksion xəstəliklər, sto mato logiya və
digər tibb sahələri üzrə çox aktual mövzularla
bağlı yerli və xarici mütə xəs sis lərin çıxışları
dinlənilib və iştirakçıları maraqlandıran suallar
cavablandırılmışdır. Gələcək də bu səpkidə
silsilə tədbirlərin keçirilməsinin labüdlüyü qa-
çılmazdır, iştirakçılara və tədbirin ərsəyə
gəlmisində göstərdikləri dəstəyə görə dövlət və
özəl şirkətlərə təşəkkür edirəm.

Niyazi əsgərov t.ü.f.d. - Milli Onkolo -
gi ya Mərkəzi: -Naxçıvan şəhərində 18-21 iyun
tarixlərində keçirilən möhtəşəm, çoxprofilli
I Beynəlxalq Tibbi Forum uğurla başa çatdı. Fo-

rumda tibbin bü tün
sahələrini əha tə
edən çoxlu sayda
maraqlı elmi-prak -
tiki məruzələr və
mü za  kirələr ol du.
Forum çox yük     sək
sə viyyədə təş  kil
olunmuşdu. Tür   ki -
yə, Rusiya, İran,
Öz bəkis tan, Qazaxıstan tibb mütə xəs sis lə ri də
fəal iştirak etdilər.  Bu forumda Seçenov adına
Tibb Universitetinin Bakı filialının rektoru,
Milli Onkologiya Mərkəzinin baş boyun şişləri
şö bə sinin professoru Ə. Əliyevin rəhbərliyi altın -
da, mərkəzin böyük bir heyətinin tərki bin də
maraq lı çıxışlar dinlədik və diskussiyalarda iş-
tirak etdik. 

Bu forum Azərbaycan səhiy yə sinin inki -
şa fı və xalqımızın sağlamlığı üçün bö yük töhfə
vermiş oldu.  Fo ru  mun yüksək təş ki  linə gö rə baş-
da NDU-nun rektoru E.İsayev, ATU-nun rektoru
G.Gəray bəy li və Azər bay can ELCC-nin sədri
Müşfiq Həsə nov olmaqla, bütün təşkilat
komitəsinə öz də rin minnətdar lı ğı mızı bildiririk.
Uğurlar sizə. Növ bəti forumda gö rüş mək ümidilə.

dilqəm məhərrəmov t.ü.f.d. - Topçubaş -
ov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi: -Naxçıvan
şəhərində təşkil olunan I Bey nəl xalq Tibbi Fo -

rum öz yüksək sə -
viy  yəsinə görə hər
birimizin yad da -
şın da müsbət izlər
yaratdı! Başda
Nax    çıvan Döv   lət
Uni ver  si teti və
Azər  baycan Tibb
Universitetinin
rek torları Elbrus
İsa yev, Gəray Gə -
ray  bəyli, Lapo ros -
ko pik Cər ra hiyyə
dər nə yinin rəhbəri Müşviq Hə sənli ol maq la bü -
tün təşkilatçılara dərin təşək kürümüzü bildiririk!
Fəxri dəvətli olduğuma, heyət qarşısında
çıxışıma və aldığım mükafata görə qürürluyam.

vüqar qurbanov t.ü.f.d. - Respublika
XKlinik Xəstə xa na sı: - Təkrarı bir daha başqa yerdə

olmayacaq forum...
Başda hör  mətli rek-
torum Elb rus İsa-
yev olmaqla NDU-
nun bü tün əmək -
daş    la rına, “Stoma -
to logi ya” kafedrası -
nın müdiri Rauf
Cə   fə rova, dekan El -
se vər Əsədova, fo -
ru mun müavin lə ri
Müşviq Həsən ova

ı BeyNəlxalq TİBBİ Forum sosİal şəBəkələrdə 

ardı 11-ci səhifədə
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və  Aqil Ağakişi yevə, bütün iştirakçılara təşək -
kür edi rəm. Tədbirin mənim üçün ən dəyərli
hissəsi NDU-nun üzvü kimi təq dim olunmağım
oldu. Burada illər dir görmə diyim dostlarımı və
mü əl limlərimi gör mək çox xoş oldu.

yazgül   abdiyeva t.ü.f.d. – Sağ lam lığın
Qorunması İctimai Birliyinin sədri - 18-21
iyun 2022-ci il tarixlərində Naxçıvan Muxtar
Res pub likasında  Nax çı van Dövlət Uni    ver  si teti,
Azər bay can Tibb Univer si te ti, Azərbaycan En-
doskopik-La po ros kopik Cər rah lar Cə miyyətinin
təş ki  latçılığı ilə “I Bey nəl xalq Tibbi Forum”
keçirildi və müasir mü alicə metodlarının mul-
tidisiplinar müza ki rə si apa rıldı. Həm çinin

forumda tə ba  bə tin
müxtəlif sa hə  lə rin -
də aktual olan bir
çox prob lem  lərin
həl li yolları haq qın -
da təq di mat lar oldu.
Yerli və xa  ri ci mü -
tə   xəs  sis lə rin iştirakı
ilə ke çi rilən forum
tibb elm adam ları,
ixti sas mü  tə  xəs sis -
ləri, hə kim-rezi -
dent lər, tibb tələbə -

lə ri üçün nə zər də tutulmuşdur.

Forumda bir sıra mütəxəssis alimlər mü-
kafata layiq görüldü. Burada iştirakıma, tibb
sahəsindəki uğurlu fəaliyyətimə görə mənə də
xatirə plaketi verildi. Yüksək səviyyədə təşkilat -
çılığa görə təşəkkür edirəm.

Taryel ömərov t.ü.f.d.- Azərbaycan
Bariatrik və Meta bo lik Cərrahlar Asso si asi ya sı -
nın təsisçisi - Naxçıvanda ke çi ri lən I Beynəl xalq
Tibbi Foru mun təşkilat çıla rı na, xüsusən də ev sa -
hib liyi edən  Nax çı van Dövlət Uni ver si te ti nə
dərindən təşəkkür edirəm. Bu forumda  Bariatrik
və Metabolik Cərrahlar Dərnəyi olaraq təmsil
olunduq.  Fo rum tədris pro ses ləri ilə yanaşı, elmi
araş dır ma ların da diq qət mərkə zin də olma sı nın

əya ni sübu tu dur.
Dün yanın 7 ölkə -
 sin dən tibb elmi
üzrə 350 alimin,
elm adamının,
ümu     mi lik də isə,
700-ə yaxın tibb
mü tə  xəs sisinin iş-
tirak etdiyi fo rum,
öl kə mizin tibb ixti -
sa sı üzrə müəllim
və tələ bə lə rin qar-
şıdakı dövrlər üz rə

fəaliy yət lə rin də də yeni başlanğıc olacaq. 
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