foto - 3x4 sm

CV
Adı:
Soyadı:

Zahid
Baxşəliyev

Ünvanı:

Bakı şəhəri, Tolstoy küçəsi, 9-cu dalan, ev 2.

Təvəllüdü:

10.06.1961

Ailə vəziyyəti: evli
E-mail:

baxshaliyev61@mail.ru

Tel:

Ev 5942390,

Təhsili

1979-1985 illər Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
1985-1986 illər internatura
1987-1988 illər Yardımlı RMX, otorinilarinqoloq
1988-1990 illər Petropavlovsk- Kamçatka , Med San Çast Rıbakov
1990-1994 illər Vladivostok.şəhəri, Bolniça Rıbakov, klinik ordinator

Mobil 0505230669

Elmi dərəcəsi və elmi adı
2014

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ümumi cərrahiyyə 2 kfedrsının assistenti

Peşə fəaliyyəti
2005 -2018
1998-2000

Ə.Əliyev ad.AzDHTİ, cərrahiyyə kafedrası, assisent.
Cərrahiyyə kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində
cərrahi
xəstəliklər üzrə mühazirələr, seminarlar və praktiki məşğələlər,
elmi məqalələr. Kafedranın elmi tədqiqat işinin icraçısı. Kafedranın
kuratoru.

Nəşrlər
Proktologiya sahəsində iyirmiyə yaxın elmi işlər, tədris vəsaitləri, məqalələr dövrü
nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur.

Elmi konfranslarda iştirakı
“XII Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya konqresi”-Bakı 2011
“Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans ”-Bakı 2012
“Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans”, Bakı
2014
“Tibb Elmləri Doktoru, Professor Hidayət Bilal oğlu İsayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş
elmi-praktik konfrans”-Bakı,2014,
“Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans.” –Bakı
2015
“Tibb Elmləri Doktoru, professor Əliniyaz Əli oğlu Məmmədovun 60 illik yubileyinə həsr
edilmış Elmi-praktiki Konfransı” –Bakı, 19-20 oktyabr 2015
“Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 80 illiyinə həsr
olunmuş elmi-praktiki konfrans”-Bakı 2015
“Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans.” -Bakı
2015
“Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin doğum 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans”Bakı 2017

Dillər
Azərbaycan (əla), Rus (yaxşı), İngilis (kafi)
Kompüter bacarıqları
Windows XP, MS Word, MS Excel

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur

....
Peşəkar təcrübəsi ümumi cərrahi, xüsusən koloproktoloji xəstəliklər ( qarın divarı yırtıqları,
hemorroidektomiya, anal fistulun ləğvi, büzdümün epitelial yolunun cərrahi müalicəsi,
təxirəsalınmaz proktoloji xəstəliklər
qeyd:cərrahi ixtisaslar üçün icra etdiyi əməliyyatların növləri qeyd olunmalıdır.

Nailiyyətlər
Səhiyyə Nazirliyinin komissiyalarında iştirakı
Əlavə 1.Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı

qeyd: siyahı elektron formada institutda qəbul olunmuş formatda elmi hissədən əldə edilə
bilər.
1.QSXK və Kron xəstəliyinin konservativ müalicəsi .Ə.Əliyev adına Azdhti-nun 70 illiyinə həsr
olunmuş elmi əsərlərin məcmuəsi, 2005. 4 səh.
2. Yoğun bağırsaq xəsrçəngi və vərəminin differensial diaqnostiokası, Azərbaycan onkologiya
və hematologiya jurnalı, 2/2005, 4 səh.
3. Bağırsaq vərəmi və diareya sindromu, Kimya, biologiya və tibb.3-4(25)/2005, 3 səh.
4. Yoğun bağırsaq vərəminin klinik gedişi, Sağlamlıq jurnalı №9/ 2006, 4 səh.
5. Yoğun bağırsaq vərəminin differensial diaqnostikası, Sağlamlıq Jurnalı№8/2007, 6 səh.
6. Üfunətli ( çürüntülü) qanqrenoz paraproktitin müalicəsi, Sağlamlıq Jurnalı№8/2009, 3 səh.
7. Yataq yarası fonunda əmələ gələn paraproktitlərin müalicəsi, Sağlamlıq Jurnalı№9/2009. 2
səh.
8.Anorektal nahiyə irinli xəstəliklərinin bakterioloji xüsusiyyətləri. //Azərbaycan təbabətinin
müasir nailiyyətləri , 108-111. №1 2011.
9. Алгоритм диагностических мероприятий при аноректальных фистулах.//ВрачаспирантНаучно-практический журнал c. 449-454.2011 №4.3(47)
10. Anorektal nahiyə kəskin irinli xəstəliklərinin kliniki gedişinin xüsusiyyətləri.//Cərrahiyyə
Elmi-praktik jurnal. Bakı, səh.94-98. №2(26) 2011
11.The diaqnostics features of fistulas in anorectal regions. // XII Beynəlxalq Avrasiya
Cərrahiyyə və Qastroenterologiya konqresinin materialları. səh.205. Bakı, 13-16 oktyabr, 2011.
12.Kriptoqlandulyar fistullarda diaqnostik alqoritm. //Azərbaycan təbabətinin müasir
nailiyyətləri, №4 2013.səh.67-71.
13.Proktoloji xəstələrdə laborator analizlərin müqayisəli xarakte-ristikası. /Əziz Məmmədkərim
oğlu Əliyevin Doğum gününə həsr olunmuş Elmi-Praktiki konfransın Məcmuəsi. səh.171176.Bakı 2-14
14.Anorektal nahiyənin fistullarının diaqnostikası və müalicəsində alqoritm. // AzərbaycanTürkiyə cərrahiyyə və qastroenterologiya günləri. Bakı, səh. 104. 6-7 iyun 2014.
15.Anal fistulaların diaqnostikasında AUSQ və MRT-nin əməliyyatönü rolu. //Cərrahiyyə Elmi
praktik Jurnal №3 (39) 2014, səh.21-25.
16.Anorektal nahiyənin xroniki irinli cərrahi xəstəliklərinin diaqnostikasının optimallaşdırılması.
Tibb və Elm. Ə.Əliyev adına Elmi-praktik jurnal №(1) (2015), səh.
17. Kolon və düz bağırsağın travmatik zədələnmələri. Tibb və Elm. Ə.Əliyev adına Elmi-praktik
jurnal №1 (3) 2016, səh. 42-46.
18. Portal hipertenziya, ektopik varikslər və hemorroy . Tibb və Elm. Ə.Əliyev adına Elmipraktik jurnal jurnal № 4(6) (2016), səh. 29-35.
19. Hamilələrdə babasil. Ə.M.Əliyevin 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransının
məcmuəsi. Bakı, 2017. səh. 335-342.

