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Bədii sözün ali məclisi
Böyük mütəfəkkir şairimiz Məhəmməd Füzulinin təbirincə desək, bədii yaradıcılıq sözə 

ehya (can) verməkdir. Qələm əhli yaxşı mənada sözün tozunu silib cilalayır, sözdən 
söz çıxarır və sözlə rəsm çəkir. Bu rəsmlər elə olmalıdır ki, rəngləri əsrlərcə solmasın, 

qədimi xalça kimi, zaman ötdükcə dəyəri artsın. 

Qurultayın təşkilatçısı olan Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyi (AYB, əvvəllər İttifaq idi) 
1934-cü ildə yaradılıb. Məmmədkazım 
Ələkbərli yaradıcılıq təşkilatının ilk sədri 
olub. Sonra Seyfulla Şamilov, Rəsul Rza, 
Süleyman Rəhimov, Səməd Vurğun, Mirzə 
İbrahimov, Mehdi Hüseyn, İmran Qasımov, 
İsmayıl Şıxlı AYB-yə rəhbərlik ediblər. 1987-
ci ildən təşkilatın sükanı başında Xalq yazı-
çısı, böyük ziyalı Anar dayanır.        

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
mədəniyyət və incəsənətə, ədəbiyyata 
diqqəti daim böyük olub. Prezident İlham 
Əliyev də bu ənənəni layiqincə davam etdi-
rir, mənəvi dəyərlərə sədaqəti idarəetmənin 
vacib tələblərindən biri sayır. Bu baxımdan 
2019-cu ilin Prezident sərəncamı ilə “Nəsimi 
İli” elan edilməsi və əhatə dairəsinin ge-
niş olması yaxşı nümunədir. Yubileylərin 
keçirilməsinin dövlət səviyyəsində 
rəsmiləşməsi ənənəsi də təqdirəlayiqdir. 
Bununla bərabər, AYB-nin, eləcə də mü-
vafiq nazirliklərin səyləri ilə yubilyar şair və 
yazıçılarımızın bədii irsinin daha sanballı 
və çoxşaxəli məcmuda (teatr, televiziya, 
rəssamlıq və heykəltəraşlıq kontekstində) 
təbliğatının, yaddaqalan, kreativ tədbirlərlə 
dəyərləndirilməsinin önəmi böyük olardı.

Yeni əsrdə AYB-nin sıraları, yaradıcılıq 
üfüqləri daha da genişlənib, yazarlarımızın 
Şərq və Avropa ədəbi prosesinə inteqrasi-
yası bir qədər də güclənib. Türk məfkurəsi 
birliyi, mənəvi-bəşəri dəyərlərin önəmi 
daha da artıb. Altaylardan Anadoluya qədər 
mənəvi bağların möhkəmlənməsi zamanın 
diktəsi olub. Əgər ulu Dədə Qorqud bu gün 
sağ olsaydı, öygüləri həm də bu körpülərin 
genəldilməsini, möhkəmləndirilməsini ehtiva 
edərdi. Deyərdi ki, nə bacarırsınız, Turan bir-
liyinin özül daşlarının üstündə hörülən ədəbi 
divarların əbədi olmasına çalışın.

Qurultaydan yazıçıların bənzər 
gözləntiləri çoxdur. Məsələn, dünya 
ədəbiyyatının incilərinin, çağdaş ədəbi 
örnəklərin ölkəmizdə kitab bazarına uyğun 
olaraq, yəni pərakəndə halda deyil, sistemli 
şəkildə, peşəkar tərcümə ilə oxuculara çat-

dırılması vacibdir. Bizim cənublu soydaşla-
rımızı və qələmdaşlarımızı daha yaxından 
tanımağa, onlarla davamlı həsbi-halda ol-
mağa ehtiyacımız var. Daim bir olmalı, bir 
nəfəs almalıyıq ki, ədəbi birlik dalğalarımız, 
necə deyərlər, Urmiyə gölünün suları kimi 
azalmasın.

Prinsipial əhəmiyyət daşıyan bir məsələ 
isə yazarlarımızın sanballı əsərlərinin 
xaricdə çapı ilə bağlıdır. Fikrimizcə, bu za-
man yalnız istedad sahibləri üçün “yaşıl 
işıq” yandırılmalıdır.  

Təbii ki, bütün AYB üzvləri 
tərəfindən təşkilatın fəaliyyəti birmənalı 
qiymətləndirilmir. Bəzi tənqidi fikirlər sırf 
subyektiv amillərə söykənir. Nə yaxşı ki, 
ölkədəki sağlam ruhlu, obyektivlik hissini 
əsas götürən ziyalılarımızın fikirləri daha 
inandırıcıdır.   

Bizsə “Xalq qəzeti” olaraq istərdik ki, ya-
zarlarımızın “baş qərargahı” olan AYB-dən 
təkcə əsas təmərküzləşmə məkanımız olan 
Bakının deyil, Təbrizin, Dərbəndin, Naxçı-
vanın, Gəncənin, Sumqayıtın, Lənkəranın, 
Qubanın, Şəkinin, Aran zonasının da saf 
havası duyulsun. Bu şəhərlərdə tədbirlərin 
intensivliyi artsın, səyyar təntənələr daha 
çox bölgələrdə, o cümlədən də mədəniyyət 
paytaxtımız Şuşada təşkil edilsin.

Yeri gəlmişkən, Şuşa, Qarabağ, Şərqi 
Zəngəzur və o ulu, qudsal yerlərdə inişil 
44 günlük “Zəfər Yürüşü” ilə qazandığımız 
böyük Qələbənin ədəbiyyatımızda öz layiq-
li yerini tapması, bədii salnaməsinin usta 
qələmlərlə yazılması da Azərbaycan oxucu-
sunun yazarlarımızdan haqlı gözləntisidir. 
Doğrudur, bu mövzuda az da olsa araya-
ərsəyə gətirilib. Amma əsl epopeya ola 
biləcək yüksək bədii nümunələr, əminik ki, 
hələ yol gəlir.

Azərbaycan yazıçılarını tarixi hadisə – 
XIII qurultay münasibətilə təbrik edir, onlara 
könülləri fəth edən gözəl əsərlər yazma-
ğı, milli məfkurəmizə xidmətdə yeni-yeni 
nailiyyətlər qazanmağı arzulayırıq. 

“Xalq qəzeti” 

Bu gün Azərbaycan Yazıçılarının XIII qurultayı öz işinə başlayır

Nakam atanın arzularını 
göyərtmiş qadın alim

Bu günlərdə AMEA Fiziologiya İnstitutunda 
qocaman fizioloq, tanınmış qadın  alim Zemfira 
Cəfərovanın anadan olmasının 90, elmi 
fəaliyyətinin 7-ci onilliyi qədirbilənliklə qeyd 
edildi.

Zemfira xanım dünyaya Azərbaycan fiziologiya 
elminin əsaslarını yaratmış alimlərimizdən biri olmuş 
Fuad İbrahimbəyovun ailəsində göz açıb-tərbiyələnib. 
Atası 1937-ci ildə uydurma ittihamlarla həbs edilərək 
Sibirə sürgün olunub, ailə mərhumiyyətlərə düçür 
edilib. Lakin atasının son anda mütləq oxuyub ali 
təhsil almaq, onun yolunu davam etdirmək vəsiyyətini 
cəfakeşliklə göyərdən Zemfira orta məktəbdən sonra 
əla qiymətlərlə Bakı Dövlət Universitetnin  biologiya 
fakultəsinə daxil olub. Ali məktəbi insan və heyvan 
fiziologiyası ixtisası üzrə bitirən Zemfira Cəfərova 
1959-cu ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
Fiziologiya bölməsində kiçik elmi işçi kimi əmək 
fəaliyyətinə başlayıb. 

Zemfira xanım 1967-ci ildə görkəmli fizioloq, 
akademik Abdulla Qarayevin rəhbərliyi altında “Yod 
mikroelementinin maddələr mübadiləsinə və quşların 
məhsuldarlığına təsiri” mövzusunda namizədlik dis-
sertasiyasını uğurla müdafiə ederək alimlik dərəcəsi 
alıb. Bu elmi tədqiqatın nəticələri sonrakı illərdə isteh-
salatda geniş tətbiq edilib və yüksək səmərə gətirib. 

Zemfira Cəfərova illər keçdikcə, fiziologiya 
sahəsində püxtələşib, məsuliyyətli və təşkilatçı alim 
kimi tanınıb. 1968-ci ildə Fiziologiya bölməsi Aka-
demiyanın Fifiologiya İnstitutuna çevriləndə bu elmi-
tədqiqat müəsisəsinin elmi katibi vəzifəsinə institutun 
direktoru, akademik Abdulla Qarayevin təqdimatı ilə 
Zemfira xanım təyin edilib. 52 il fasiləsiz bu vəzifədə 
çalışması onun belə məsul işi necə uğurla yerinə ye-
tirdiyinin göstəricisidir. 

Zemfira xanımla bugünlərdə institutumuzda 

keçirilən görüşdə bütün bunlar barədə sevgi-say-
ğı ilə söz açıldı. Kollektivin ürək sözlərini ifadə edən 
AMEA-nın müxbür üzvü Rafiq Qasımov bildirdi ki, 
Zemfira Cəfərova Fiziologiya İnstitutunun formalaşıb 
ciddii elmi mərkəz kimi tanınmasında böyük əmək 
sərf edib. Elmi katib kimi daim əməkdaşlara qayğı və 
diqqət göstərib, onların ehtiramını qazanıb. Zemfira 
xanım institutun bütün işçilərinin sevimlisidir.

Həyatının böyük hissəsini kollektivimizdə keçir-
miş tanınmış fizioloq alim Zemfira Cəfərovanın həyat 
yolu və səmərəli elmi fəaliyyəti gənc alimlərimiz, 
tədqiqatçı qadınlarımız üçün canlı örnəkdir.

Ulduz HƏŞİMOVA,  
AMEA Fiziologiya İnstitutunun  

baş direktoru

Qədirbilənlik                  

Strateji tərəfdaşlıqdan müttəfiqlik səviyyəsinə  

Yeri gəlmişkən, ötən il Gürcüs-
tan Azərbaycanın 8-ci xarici ticarət 
tərəfdaşı kimi tanınıb. Keçən il iki 
ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 
763 milyon ABŞ dolları təşkil edib, 
ikitərəfli ticarət saldosu 558 milyon 
ABŞ dolları ilə Azərbaycanın xeyrinə 
olub. Cari ilin yanvar-avqust ayların-
da isə ikitərəfli ticarət dövriyyəsinin 
həcmi 525 milyon ABŞ dollarını 
ötüb.

Azərbaycanda hazırda 695 Gür-
cüstan investisiyalı şirkət fəaliyyət 
göstərir. Ümumilikdə, Gürcüstandan 
Azərbaycana 259 milyon ABŞ dolla-
rı, Azərbaycandan Gürcüstana isə 
3,4 milyard ABŞ dolları məbləğində 
investisiya yatırılıb.

Azərbaycan ilə Gürcüstanın ta-
rixi İpək Yolu üzərində yerləşməsi, 
ölkələrimiz tərəfindən birgə irimiq-
yaslı enerji və nəqliyyat layihələrinin 
icra edilməsi regionumuzdan keçən 
yük axınının həcmini dəfələrlə artır-
mağa imkan verib.

Bütün bu uğurlar Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin Gürcüs-
tana işgüzar səfəri çərçivəsində 
keçirilən görüşlərdə, mətbuata 
bəyanatlarda öz ifadəsini tapıb. Gür-
cüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili 
bəyanatında deyib: “Biz iqtisadiy-
yat, enerji, nəqliyyat məsələlərini 
nəzərdən keçirdik. Gürcüstan 
Azərbaycan üçün önəmli ölkədir 
və eyni zamanda, Azərbaycan da 
Gürcüstanın strateji tərəfdaşıdır. 
Biz artıq reallaşdırdığımız mühüm 
layihələri nəzərdən keçirdik. Bunlar 
tarixi layihələrdir – Bakı–Tbilisi–Cey-
han neft, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz 
kəmərləri, Bakı–Tbilisi–Qars dəmir 
yolu və Orta Dəhliz. Bizim həyata 
keçirdiyimiz layihələr bundan sonra 
da irəliyə aparılacaq və onları daha 
da sürətləndirmək əzmindəyik”.

Dövlətimizin başçısı isə 
bəyanatında hazırda iki ölkə arasın-
da olan  mövcud strateji tərəfdaşlıq 
əlaqələrinin müttəfiqlik səviyyəsinə 
yüksəldiyini, dövlətlər arasında 
bir çox sahələrin fəal əməkdaşlıq 
nəticəsində sürətlə inkişaf etdiyini 
diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Prezi-
denti, eyni zamanda, ölkələrimiz ara-
sında ticarət dövriyyəsinin  artması-
nı sevindirici hal kimi dəyərləndirib: 
“Bu ilin 9 ayında qarşılıqlı ticarət 
dövriyyəsi bir milyard dollara ya-
xınlaşıb. Əlbəttə ki, Azərbaycanın 
sərmayəsi ilə həyata keçirilən 

layihələr bizim əməkdaşlığımızı 
daha da gücləndirir. Azərbaycan 
Gürcüstana 3 milyard dollardan çox 
sərmayə qoyub. Bu sərmayə qarşı-
lıqlı faydalı sərmayədir, çünki hər iki 
tərəfin maraqlarına cavab verir…”.

Ölkə rəhbəri bəyanatında iki 
ölkə arasında gerçəkləşdirilən 
gələcək enerji siyasətinin bəzi mü-
hüm məqamlarına da toxunub, bu 
barədə Gürcüstanın Baş naziri İrakli 
Qaribaşvili ilə geniş fikir mübadiləsi 
apardığını diqqətə çatdırıb. 

Xatırladaq ki, hazırda həyata 
keçirilmiş layihələr artıq uğurla 
fəaliyyətdədir. İndi isə yeni layihələr 
haqqında düşünülür. Azərbaycan    
dünya bazarlarına qaz ixracatını 
artırmaq fikrindədir. Bu il 22 milyard 
kubmetr təbii qaz ixracının olacağı 
gözlənilir və  gələn il bu rəqəmin 
daha da artacağı proqnozlaşdırı-
lır. Belə ki, dövlətimizin başçısının 
bəyanatında da vurğulandığı kimi, 
cari ilin iyul ayında Avropa Komis-
siyası ilə Azərbaycan arasında im-
zalanmış enerji sahəsində strateji 
tərəfdaşlığa dair Memorandumda 
növbəti 5 ildə Azərbaycanın  Avro-
paya qaz ixracını iki dəfə artıracağı 
bildirilir.   

Beləliklə, Azərbaycan 2027-ci 
ilədək təkcə Avropaya qaz ixracını 
20 milyard kubmetrə çatdıracağı-
nı planlaşdırır. “Əlbəttə ki, bunun-
la əlaqədar görüləcək işlər həm 
ikitərəfli formatda müzakirə olundu, 
həm də gələcək müzakirələrə eh-
tiyac var. Eyni zamanda, gələn il 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri 
xətti ilə ixrac artırılacaq. Biz bununla 
bərabər hazırda istismarda olma-
yan Bakı–Supsa neft kəmərindən 
də istifadə etmək istəyirik. Bu 
barədə də danışmışıq. Mən bizim 
planlarımız haqqında cənab Baş 
naziri məlumatlandırdım. Buna da 
böyük ehtiyac və böyük potensial 
var”–deyə, Azərbaycan Prezidenti 
bəyanatında qeyd edib.  

Dövlətimizin başçısı bəyanatda 
Azərbaycanın həyata keçirəcəyi yeni 
elektrik enerjisi ilə bağlı layihədən 
danışarkən, bu sahədə ixracın artırı-
lacağını, ixrac istiqamətinin isə Gür-
cüstandan keçəcəyini vurğulayıb. 
Eyni zamanda, enerji sektorunda 
zəngin potensialın mövcudluğunu, 
təkcə azad edilmiş torpaqlarda 10 
giqavatt,  Xəzər dənizində isə bu 
rəqəmin 157 giqavatt gücündə oldu-
ğunu xatırladıb.

Sonda onu da deyək ki, 
dövlətimizin başçısı bəyanatında   
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun 
ötürmə qabiliyyətinin 5 milyon tona 
çatdırılmasının, eyni zamanda, Gür-
cüstan limanlarından istifadə edərək 
Orta Asiyadan və bütövlükdə, Asiya-
dan Qərb istiqamətinə və əks tərəfə 
ötürülən yüklərin həcminin artırılma-
sının artıq yeni reallıq yaratdığını 
söyləyib.  

Vahid Əhmədov
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan–Gürcüstan əlaqələri 
möhkəm təməl üzərində qurulub. İki ölkə 
arasında yüksələn xətlə inkişaf edən və 
getdikcə möhkəmlənən bu əməkdaşlığın 
indiki səviyyəyə çatmasında ümummilli 
Lider Heydər Əliyev və Prezident Eduard 
Şevardnadzenin dostluq münasibətləri 
mühüm rol oynayıb. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə gəlməsindən sonra 
Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında 
müəyyən ziddiyyətlər aradan qaldırılıb, 
xarici və daxili siyasətdə milli mənafeləri 
təmin edən strategiyanın həyata 
keçirilməsinə başlanılıb. Ümumiyyətlə, 
dahi şəxsiyyətin Azərbaycana 
rəhbərliyinin ikinci dönəmində –1995-
ci ildə respublikamızla Gürcüstan ara-
sında bağlanan müqaviləyə əsasən, 
siyasi, iqtisadi, hərbi və kommunikasiya 
sahələrində yeni mərhələyə qədəm qo-
yulub.  

Ötən illər ərzində Azərbaycan–Gür-
cüstan rəsmiləri tərəfindən mövcud 
əlaqələri daha da möhkəmləndirmək, 
qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə 
əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfə 
vermək məqsədilə yüksək səviyyəli  qar-
şılıqlı səfərlər gerçəkləşdirilib, ikitərəfli 
münasibətlərin aktual məsələlərin 
müzakirəsi nəticəsində siyasi, sosial–iq-
tisadi yüklü çoxsaylı sənəd imzalanıb.  

Yeri gəlmişkən, 1996-cı il mart ayı-
nın 8-də imzalanan “Azərbaycan Res-
publikası ilə Gürcüstan arasında dostluq, 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsi haqqında Müqavilə” 
ilə iki  dövlətin strateji tərəfdaşlığının 
təməl prinsipləri müəyyənləşdirilib.  

Onu da qeyd edim ki,  Azərbaycan–
Gürcüstan arasında diplomatik 
münasibətlər qurulduğu 1992-ci il no-
yabrın 18-dən indiyədək, 30 il ərzində 
ölkələrimizin bir-biri ilə əlaqəsi qarşılıqlı 
hörmət və etimada əsaslanıb. Bu müddət 
ərzində dinamik şəkildə inkişaf edən 
əməkdaşlıq münasibətləri siyasi sahədə, 
eyni zamanda, iqtisadi, enerji və digər 
sektorlarda müsbət nəticələrlə müşahidə 

olunub. Bütün bu fəaliyyətlər isə səmərəli 
əməkdaşlığın formalaşması və inkişafın-
da önəmli rol oynayıb.  

Ölkələrarası diplomatik münasibətlər 
qurulandan sonra istər regional, istərsə 
də qlobal məsələlərdə bu iki dövlət 
həmişə eyni mövqedən çıxış edir. Bu gün 
Gürcüstanla Azərbaycanı, hər şeydən 
əvvəl, Bakı–Supsa, Bakı–Tbilisi–Ceyhan, 
Bakı–Tbilisi–Ərzurum, Bakı–Tbilisi–Qars  
və TRASECA kimi qlobal enerji, nəqliyyat-
kommunikasiya layihələri birləşdirir. 
Eyni zamanda, GUAM, Qara Dəniz İqti-
sadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər re-
gional təşkilatlar daxilində Gürcüstanla 
Azərbaycanın əməkdaşlığı ikitərəfli stra-
teji əlaqələri daha da möhkəmləndirir. 

Ümumiyyətlə, ötən illər ərzində 
hər iki ölkə mühüm enerji və nəqliyyat 
layihələrini reallaşdırmaqla fəal 
tərəfdaşlığın ən bariz nümunəsini bü-
tün dünyaya nümayiş etdirdi. Məsələn, 
Bakı–Tbilisi–Qars beynəlxalq maliyyə 
institutlarının maliyyələşdirməkdən belə 
çəkindiyi ilk layihə kimi Cənubi Qafqaz-
da reallaşdırılması ilə diqqət çəkdi. Bu,  
Azərbaycanın kifayət qədər maliyyə eh-
tiyatlarını və güclü siyasi iradəsini ortaya 
qoyaraq, Gürcüstan ərazisindən keçən 
dəmir yolu xəttinin inşası üçün Tbilisiyə 
775 milyon dollar həcmində kredit ayır-
masında özünü göstərdi. 

Məhz həmin iradənin nəticəsidir ki, 
bu gün Bakı–Tbilisi–Qars dəmiryol xətti 
ilə yükdaşımalar artıq geniş həcmdə 
həyata keçirilməkdədir və iki ölkə bu 
sahədə əməkdaşlıqlarını davam etdirir.

Azərbaycan ilə Gürcüstan 
arasında iqtisadi sahədə 
münasibətlər bu gün 

ən yüksək səviyyədədir. 
İqtisadi əməkdaşlıq məsələləri 
üzrə birgə Hökumətlərarası 
Komissiya 2004-cü ildən 
etibarən fəaliyyət göstərir. 

Gədəbəydə 
xalçaçılığa yeni nəfəs

Gədəbəydə kifayət qədər iş yerlərinin olmaması, 
istehsal sahələrinin azlığı bu gün rayon 
rəhbərliyini düşündürən məsələlərdəndir. Bu 

iş tədricən nizama salınır. Xüsusilə, qadınların işə 
cəlb olunması, onlara uyğun iş yerlərinin yaradılması 
istiqamətində görülən tədbirlərin tezliklə səmərə 
verəcəyi şübhə doğurmur.

Qadınların məşğulluğunun təmin edilməsi və onlara peşə 
bacarıqlarının öyrədilməsi məqsədilə rayon icra hakimiyyətinin 
dəstəyi və “Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limi-
ted” (AİMC) Şirkətinin təşəbbüsü ilə  Gədəbəydə xalçaçılıq 
təlim mərkəzi yaradılmışdır.

Qeyd edək ki, xarici mütəxəssislər tərəfindən gündə 2 
saat olmaqla təşkil edilən təlimlər pulsuzdur və heç bir yaş 
məhdudiyyəti yoxdur. Maraq göstərən şəxslər ən geci 1 ay 
müddətinə bu gərəkli peşə bacarığına yiyələnə bilərlər. Amma 
məsələ bununla da yekunlaşmır. Bu peşəni mənimsədikdən 
sonra  müstəqil şəkildə işləmək istəyən şəxslər bütün lazımi 
avadanlıqlarla pulsuz təmin ediləcəklər. Məhsulun satışının 
təşkilinə isə rayon icra hakimiyyəti və AİMC  tərəfindən dəstək 
göstəriləcəkdir.

Rayon rəhbərliyi bu günlərdə adıçəkilən peşəyə 
yiyələnmək arzusunda olanlarla görüşmüş, onların təlim  
şəraiti ilə tanış olmuş, öz tövsiyələrini vermişdir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

İnfeksiyalara nəzarət  
mexanizmi güclü olanda

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) həyata keçirdiyi layihələr çərçivəsində ölkə 
xəstəxanalarının İnfeksiyaların Profilaktikası və Nəzarət (İPN) üzrə 19 məsul şəxs və 
səhiyyə mütəxəssisinin Türkiyədə iştirak etdiyi təkmilləşdirmə proqramı başa çatıb. 
Qeyd edək ki, ÜST tərəfindən Avropa İttifaqının (Aİ) dəstəyilə Sağlamlıq üçün Həmrəylik 
Təşəbbüsü və USAID-in maliyyələşdirdiyi Azərbaycanda Pandemiyaya Cavab Tədbirləri 
layihələri  həyata keçirilir.    

ÜST-ün ölkə ofisindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, proqram iştirakçıları 
İctimai Səhiyyə Baş İdarəsi mütəxəssislərinin 
təqdimat sessiyaları vasitəsilə Türkiyənin 
İPN təcrübəsini yaxından öyrənmək fürsəti 
əldə ediblər. Azərbaycanlı mütəxəssislər An-
karada yerləşən müxtəlif tibb müəssisələrini 
ziyarət edərək xəstəxanaların İPN 
fəaliyyətlərini yerində öyrənmək imkanı qa-
zanıblar.

 İştirakçılar mikrob əleyhinə preparat-
lara davamlılıq və xəstəxanadaxili infek-
siyalarla mübarizə, habelə əl gigiyenası 
üzrə multimodal strategiya kimi müxtəlif 
mövzulara dair Türkiyə təcrübəsi ilə tanış 
olub. Səfər başa çatdıqdan sonra İPN üzrə 
təkmilləşdirmə proqramının nəticələrinə 
dair görüş keçirilib, iştirakçılar sertifikatlarla 
təltif edilib. TƏBİB və Türkiyə Respublikası-
nın Səhiyyə Nazirliyi arasındakı bu texniki 

əməkdaşlıq Azərbaycanın İPN mexaniz-
minin gücləndirilməsi baxımından böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.

Zərifə HÜSEYNOVA, “Xalq qəzeti”
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