
Tədris planı . Stomatologiya ( modul 7-8 ) 
Həkim-stomatoloq ixtisaslı həkimlər üçün 

Dərs müddəti – 2 həftə / 10 gün / 60 saat   Tədrisin məqsədi: Həkim-stomatoloqların Stomatologiyanın 

müxtəlif sahələri üzrə vəzifə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün mövcud olan biliklərin, 
bacariqların təkmilləşdirilməsi, yeni biliklərin və metodikaların mənimsənilməsi 

 

Ko

d 

Kurs və bölmələrin adı Dərs saatlarının sayı 

mühazi

rə 

təcrü

bə 

semin

ar 

cə

mi 

2.1    Parodont  xəstəliklərinin müasir diaqnostikası və 

müalicəsi 
  Parod   Parodont toxumalarının anatomiyası, histologiyası və  

    fiziologiyası 

 

       2       -       -    2 

2.1

.2 

      Parodont xəstəliklərinin təsnifatı və  

      epidemiologiyası, etiologiyası 

 

       -       2      2    4 

2.1

.3 

      Qeyri-cərrahi parodontoloji müalicə: məqsəd, 

göstəriş, aparılma metodu     
       -       2      -    2 

2.2 Parodont xəstəliklərinin cərrahi müalicə üsulları        2       -      -    2 

2.2 Parodontolojı rezektiv cərrahiyyə : məqsəd, 

göstəriş 
       -       2       -    2 

3.2 Parodontolojı rekonstruktiv və plastik cərrahiyyə : 
məqsəd, göstəriş 

       -       -       2    2 

3.3 Parodont xəstəliklərinin müasir diaqnostikası və  

differensial diaqnostikası 
       2       -       -    2 

3.4 Parodont xəstəliklərinin profilaktikası       -       2       -     

2 

3.5 •  Ağız selikli qişasının anatomo-fizioloji xüsusiyyətləri 

 Selikli qişa xəstəlikləri müalicəsinin ümumi 

prinsipləri 

       2      -       2     

4 

3.6 •       Ağız selikli qişasının aftoz xəstəlikləri 
Ağız selikli qişasının herpetik xəstəlikləri 

 

       2       -       -     

2 

3.7   Ağız selikli qişasının allergik xəstəlikləri 
  Ağız selikli qişasının göbələk xəstəlikləri 

 

       2       -       2     

4 

3.8 Dil xəstəlikləri (Qlossitlər) Dodaq xəstəlikləri 

(xeylitlər) 
       2       -       -     

2 

13.

2 

Qan xəstəliklərinin selikli qişada təzahürü        2       -       -     

2 

13.
09 

  Ağız boşluğu selikli qişasının spesifik xəstəlikləri        -       2       -     
2 

13.

11 

Stomatologiyada QİÇS problemi        2      -       2     

4 

13.

12 

Selikli qişa xəstəlikləri müalicəsinin ümumi 

prinsipləri 
       2       -       -     

2 

13.

13 

Adgeziv stomatologiya. Klinik 

stomatologiyada adgeziya metodu 

       -       2       -     

2 

13.

14 

Müasir stomatoloji keramik sistemlər        -       -       2    2 



13.

16 

Estetik formasiyanın klinik təyini, pasientlə 

razılaşdırılması və laboratoriyaya ötürülməsi 

       2       -       -    2 

13.

18 

Stomatoloji keramikaların laborator işləmələri.        2       -       -    2 

13.

20 

Stomatoloji praktikada CAD/CAM 

texnologiyası   
       2       -       -     

2 

13.

21 

Dişlərin keramik restavrasiyalar üçün 

hazırlanma xüsusiyyətləri 
      -       2       -     

2 

13.

22 

Keramik mikrorestavrasiyalar – güdül, taxma, 

dolğu 

Vinir, lüminir və anoloji digər restavrasiyalar 

       2       -       -     

2 

 İMTAHAN        

6 

 CƏMİ       30      16      14    

60 

      

 

 

Peşə bacarıqları 

Xəstənin vəziyyətinin ağırlığını qiymətləndirmək; xəstəni bu vəziyyətdən çıxarmaq 

üçün lazımi ölçülərin götürülməsi; 

Differensial diaqnostikanın aparılması, klinik diaqnozun, xəstənin aparılma sxemi, 

planı və taktikasının əsaslandırılması; 

Xüsusi tədqiqat üsullarının zəruriliyini təyin etmək laborator, rentgenoloji, 

funksional və sair; 

Hospitallaşmaya göstərişləri təyin etmək və onu təşkil etmək. 

Kоreksiyaedici tədbirlər: Gingivоektоmiya, gingivоplastika. Dilim əməliyyatların 

müxtəlif mоdifikasiyalarını mənimsəməlidir 

Dental implantologiyada yerli və ümumi farmakoterapiya 

Implant cərrahiyyəsinin aparılması. 

Implantüstü ortopediya metodları.. 

Dental inplantologiyanın erkən və gec ağırlaşmaları. 

Normal peri-implant toxumalarının anatomiyası, histologiyası və fiziologiyası. 

Peri-implant xəstəliklərinin təsnifatı və epidemiologiyası. 

Peri-implant xəstəliklərinin etiologiyası. 

Peri-implant xəstəliklərinin müasir diaqnostikası (perimukozit və peri-implantit) 

Peri-implant xəstəliklərinin qeyri-cərrahi və cərrahi müalicə üsulları. 

Peri-implant xəstəliklərinin və aparılan müalicənin uzun müddətli profilaktikası. 
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