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NEKROLOQ
Nürəddin Bahadur oğlu Hümbətov
Azərbaycanın

səhiyyəsinə

ağır

itki

üz

vermişdir.

Azərbaycan

Respublikasının əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Nürəddin
Bahadur oğlu Hümbətov 2020-ci il aprelin 24-də ömrünün 87-ci ilində vəfat edib.
Nürəddin Bahadur oğlu Hümbətov 2 fevral 1933-cü ildə Gəncə şəhərində
anadan olub. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirdikdən sonra 1957-1960cı illərdə iş fəaliyyətini sahə həkimi kimi başlamışdır. 1960-cı ildə Səhiyyə
Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. 1964-cü ildə Terapiya
kafedrasının dosenti, 1977-ci ildə professoru, 1979-2011 illərdə isə kafedra müdiri
vəzifəsində çalışmışdır. Professor N.B.Hümbətov 1964-cü ildə namizədlik
dissertasiyasını, 1975-ci ildə isə Saratov şəhərində doktorluq dissertasiyasını
müdafiə etmişdir.
1991-ci ildə professor N.B.Hümbətov Azərbaycan Respublikasının əməkdar
elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür. Professor N.B.Hümbətovun təşəbbüsü
ilə Respublikada 3 Beynəlxalq simpozium keçirilmişdir (1991, 1997, 1998).
Nurəddin Hümbətov dəfələrlə MDB və xarici ölkələrdə keçirilən qurultay, konqres

və

konfranslarda

elmi

məruzələrlə

çıxış

etmiş,

əldə

etdiyi

yenilikləri

müvəffəqiyyətlə səhiyyə praktikasına tətbiq etmişdir. Uzun illər Respublika
Kardioloqlar Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin üzvü olmuşdur.
Professor N.B. Hümbətov Azərbaycan Kardiologiya İnstitutunun ilk
direktoru və əsasını qoyanlardan biri olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında əsasən
xroniki qeyri-infeksion xəstəliklərin (ürəyin işemik xəstəliyi, arterial hipertenziya,
şəkərli diabet, tənəffüs sistemi xəstəliklərin və s.) yayılması, müalicəsi və
profilaktikası üzrə geniş tədqiqat işləri aparılmışdır. Bunlar Beynəlxalq
Əməkdaşlıq proqramı üzrə aparılan tədqiqatların bir hissəsini təşkil etmişdir.
Professor

N.B.Hümbətovun

tibbi

kadrların

ixtisaslaşması

və

təkmilləşməsində, səmərəli elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında böyük xidmətləri
olmuşdur. O, 27 namizədlik dissertasiyasının elmi rəhbəri, 4 doktorluq
dissertasiyasının elmi məsləhətçisi olmuşdur. 200-dən çox elmi əsərin, 1 ixtira, 3
monoqrafiya, 27 metodik tövsiyə və 24 səmərələşdirici təkliflərin müəllifidir.
Professor N.B.Hümbətovun layiqli övladları səhiyyə sahəsində çalışırlar.
Aynişan Nurəddin qızı Hümbətova Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirmiş
və tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. Fəxri Nurəddin oğlu Hümbətov
Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirmişdir, əczaçıdır.
Tanınmış alim, savadlı həkim, bacarıqlı təşkilatçı professor Nurəddin
Bahadur oğlu Hümbətovun xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaq.
Allah rəhmət eləsin!
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