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Əbülfəz Fərəc oğlu Qarayev 1885-
ci il aprel ayının 20-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1896-cı ildə Bakı gimnaziyasına 
daxil olmuş, 1907-ci ildə oranı bi-
tirmişdir. Gimnaziyanı bitirdikdən 
sonra Odessa şəhərində Novoros-
siysk Universitetinin tibb fakültəsinə 
daxil olmuşdur. 1912-ci ildə ali 
məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirən 
Əbülfəz Qarayev savadlı məzun kimi 
universitetdə saxlanılmışdır. Uşaq 
Xəstəlikləri Klinikasında iki il ordi-
nator kimi çalışan Əbülfəz Qarayev 
1915-ci ildə Bakıya qayıtmışdır. 

İlk azərbaycanlı pediatr Əbülfəz 
Qarayev Azərbaycanda ana və uşaq-
ların sağlamlığının mühafizə sistemi-
nin yaradıcısıdır. O, Respublika Uşaq 
Xəstəxanasının təşkilatçılarından biri 
olmuşdur. 

1930-cu ildən Əbülfəz Qarayevin 
praktiki, elmi və pedaqoji fəaliyyəti 
N.Nərimanov adına Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutu ilə bağlı olmuş-
dur. Həmin il Tibb İnstitutunun Pedi-
atriya kafedrasına assistant kimi qəbul 
olunan Əbülfəz Qarayev 1931-ci ildə 
dosent, 1939-cu ildə professor və ka-
fedra müdiri seçilmişdir. 

Əbülfəz Qarayev 1938-ci ildə dok-
torluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Elmi araşdırmalarının əksəriyyəti ba-
ğırsaq infeksiyalarına həsr olunmuş-
dur. Həmçinin qan xəstəliklərinin 
etiologiyası, patogenezi və müalicə 

yollarını öyrənmişdir. 
Əbülfəz Qarayev 1938-ci ildən öm-

rünün sonuna qədər Azərbaycan Uşaq 
Həkimləri Cəmiyyətinə rəhbərlik et-
mişdir. O, Azərbaycan Səhiyyə Nazir-
liyinin Elmi-Tibbi Şurasının sədri və 
Uşaqlara Müalicə-Profilaktika Yardı-
mı Şurasının üzvü olmuşdur.

Azərbaycanda pediatriya sahəsində 
kadrların hazırlanmasında Əbülfəz 
Qarayevin xidmətləri danılmazdır. 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 
Pediatriya fakültəsi onun təşəbbüsü, 
rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı 
ilə yaradılmışdır. Həmin vaxtdan 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda 
yetişdirilmiş bütün pediatrları pro-
fessor Ə.Qarayevin tələbələri hesab 
etmək olar. Onun pedaqoji fəaliyyəti 
dövründə yetişmiş mütəxəssislərin 
çoxu bu gün Azərbaycan pediatriyası-
nın qabaqcıl nümayəndələridir. 

Əbülfəz Qarayevin tibb sahəsində 
xidmətləri xalqımız tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. O, “Əməkdar 
həkim” və 1940-cı ildə “Əməkdar 
elm xadimi” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür. İki “Qırmızı Əmək Bay-
rağı” ordeni və medallarla təltif olun-
muşdur. 

Əbülfəz Fərəc oğlu Qarayev 1952-ci 
il oktyabr ayının 24-də vəfat etmişdir. 

Bakının 2 saylı Uşaq Klinik Xəs-
təxanası onun adını daşıyır.
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