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AMEA-nın Ümumi yığıncağı və Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının “İnsan sağlamlığı
Azərbaycan cəmiyyətinin əsasıdır” adlı
Elmi Sessiyasının keçirilməsi haqqında
Tarixi və zəngin elmi ənənələrə malik tibb elmi son illərdə Azərbaycanda ciddi inkişaf və
təkamül dövrü keçirməkdədir. Bu inkişaf AMEA-nın və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin tabeliyindəki AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi tərəfindən koordinasiya
olunan elmi tədqiqat müəssisələrində yeni metodlar və avadanlıqlardan istifadə etməklə ən
müasir istiqamətlərdə elmi araşdırmaların aparılması və bir sıra mühüm nəticələrin
alınmasında, həmçinin onların kliniki praktikaya tətbiqində özünü göstərir. Təsadüfi deyildir ki,
insan xəstəliklərinin molekulyar səviyyədə tətbiqi, insan genetikası və genomiksi, irsi
xəstəliklərin prenatal və neonatal təyini, bitki ekspressiya sistemlərindən istifadə etməklə
əczaçılıq

məhsullarının

hazırlanması,

kök

alınma

hüceyrə

texnologiyasının

texnologiyaları,

və

dərman

uzunömürlülüyün

preparatlarının
və

işlənib

neyrodegenerativ

xəstəliklərin fizioloji və molekulyar-genetik tədqiqi, müasir texnologiyaların tətbiqi ilə yeni
müalicə üsullarının araşdırılması və s. məsələlər AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin
elmi tədqiqat istiqamətləri sırasında əhəmiyyətli yer turur. İnsan xəstəliklərinin diaqnostikası,
profilaktikası, müalicəsi, reabilitasiyası üzrə tibb sahəsində fundamental elmi tədqiqatların
gücləndirilməsi, alınan nəticələrin praktiki səhiyyəyə tətbiqi və tibbi təhsildə nəzərə alınması
dövrün tələbidir. Elmi tədqiqatlarda müasirlik, multidissiplinarlıq, çoxmərkəzlilik və beynəlxaq
əlaqəlilik prinsipləri xüsusilə böyük aktuallıq kəsb edir.
Yuxarıda qeyd edilənləri və AMEA ilə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
arasında razılaşmanı nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti
QƏRARA ALIR:

2
1. Tibb və praktiki səhiyyə sahəsində elmi tədqiqatların dərinləşdirilməsinə, xüsusilə
kök hüceyrələrlə bağlı fəaliyyətlərin və tibb elmi ilə təhsilin inteqrasiyasının
gücləndirilməsi və daha yaxşı koordinasıyasına nail olmaq məqsədilə 2018-ci ilin
fevral ayında AMEA-nın Ümumi yığıncağının və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyi Kollegiyasının “İnsan sağlamlığı Azərbaycan cəmiyyəti üçün əsasdır” adlı
birgə elmi sessiyası keçirilsin.
2. AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, akademik Əhliman
Əmiraslanova tapşırılsın ki, sessiyanın keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı
hazırlanaraq həyata keçirilsin.
3. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadəyə həvalə
edilsin.

