
  Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 

2020/2021-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planı 

 

TERAPİYA FAKÜLTƏSİ 

 KARDİOLOGİYA KAFEDRASI 

 

Ünvan: Bakı şəhəri 3 nömrəli  Şəhər Klinik Xəstəxanası, tel.:450-14-51 

 

№ Kursların adı iştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

Planı 

1.  Kardiologiya  (modul 1-2) Həkim-kardioloqlar 48 15.09.2020-24.09.2020 12 

2.  Kəskin koronar sindromun 

diaqnostikası və müalicəsi 

Həkim-kardioloqlar, ailə həkimləri,   

həkim-terapevtlər,  həkim-anestezioloq-

reanimatoloqlar,  təcili və  təxirəsalınmaz 

tibbi yardım üzrə həkimlər 

 

6 

 

25.09.2020. 

12 

3.  Kardiologiya  (modul 3-4) Həkim-kardioloqlar 48 28.09.2020-07.10.2020 12 

4.  Hamiləlik zamanı ürək-damar 

xəstəlikləri 

Həkim-kardioloqlar, həkim-mama-

ginekoloqlar, ailə həkimləri 

 

12 

 

08.10.2020-09.10.2020 

12 

5.  Klinik aritmologiya Həkim-kardioloqlar,   ailə həkimləri,  

həkim- terapevtlər,  həkim-anestezioloq-

reanimatoloqlar,  təcili və  təxirəsalınmaz 

tibbi yardım üzrə həkimlər 

 

30 

 

12.10.2020-16.10.2020 

12 

6.  Ürəyin qapaq xəstəliklərində 

exokardioqrafiya 

 

Həkim-kardioloqlar,  həkim- pediatrlar,  ailə 

həkimləri,  həkim-terapevtlər, həkim-

anestezioloq-reanimatoloqlar, təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər 

 

30 

 

19.10.2020-23.10.2020 

12 

7.  Kardiologiya  (modul 5-6) Həkim-kardioloqlar 48 26.10.2020-04.11.2020 12 

8.  Simptomatik hipertenziyaların 

diaqnostikası və müalicəsi 

Həkim-kardioloqlar,  həkim-anestezioloq-

reanimatoloqlar, təcili və təxirəsalınmaz 

tibbi yardım üzrə həkimlər 

12 05.11.2020-06.11.2020 12 



9.  Kardiologiya  (modul 7-8) Həkim-kardioloqlar 48 10.11.2020-19.11.2020 12 

10.  Hipertonik krizlərin müasir 

müalicəsi 

 

Həkim-kardioloqlar, ailə həkimləri,  həkim- 

anestezioloq-reanimatoloqlar,  təcili və  tə-

xirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər 

6 20.11.2020 12 

11.  Kardiomiopatiyalar və ürəyin 

işemik xəstəliyində  

exokardioqrafiyanın  əhəmiyyəti 

Həkim-kardioloqlar,  ailə həkimləri,  həkim-

terapevtlər, həkim-anestezioloq-

reanimatoloqlar 

30 23.11.2020-27.11.2020 12 

12.  Kardiologiya  (modul 1-2) Həkim-kardioloqlar 48 30.11.2020-09.12.2020  12 

13.  Ateroskleroz və aterogen 

dislipidemiyaların diaqnostikası və 

müalicəsi 

Həkim-kardioloqlar,  ailə həkimləri,  

həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar,  

təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə 

həkimlər 

12 10.12.2020-11.12.2020 12 

14.  Kardiologiya  (modul 3-4) Həkim-kardioloqlar 48 14.12.2020-23.12.2020 12 

15.  Ürək çatışmazlığının  müasir 

müalicə aspektləri 

Həkim-kardioloqlar,   ailə həkimləri,  

həkim-terapevtlər,  həkim-anestezi- 

oloq-reanimatoloqlar,  təcili və  təxirə-

salınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər 

12 24.12.2020-25.12.2020 12 

16.  Kardiologiya (modul 5-6) Həkim-kardioloqlar 48 05.01.2021-14.01.2021 12 

17.  Miokard infarktının  diaqnostikası 

və müalicəsi 

Həkim-kardioloqlar, həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimi,  həkim-anestezioloq-reanimatoloq-

lar,  təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

üzrə həkimlər 

30 18.01.2021-22.01.2021 12 

18.  Ürək çatışmazlığında ExoKQ Həkim-kardioloqlar,  həkim-terapevtlər,  

ailə həkimləri, həkim-anestezioloq-

reanimatoloqlar 

30 25.01.2021-29.01.2021 12 



19.  Kliniki exokardioqrafiya Həkim-kardioloqlar,  həkim-terapevtlər,  

ailə həkimləri 

30 01.02.2021-05.02.2021 12 

20.  Kardiologiya  (modul 7-8) Həkim-kardioloqlar 48 08.02.2021-17.02.2021  12 

21.  Qulaqcıqların fibrillasiyası və 

titrəmələr 

Həkim-kardioloqlar,  həkim-terapevtlər,  

ailə həkimləri,  həkim-anestezioloq-

reanimatoloqlar,  təcili və təxirəsalınmaz 

tibbi yardım üzrə həkimlər 

12 18.02.2021-19.02.2021 12 

22.  Ürəyin  işemik  xəstəliyində EKQ Həkim-kardioloqlar, həkim-anestezioloq-

reanimatoloqlar 

30 22.02.2021-26.02.2021 12 

23.  Kardiologiya  (modul 1-2) Həkim-kardioloqlar 48 01.03.2021-11.03.2021 12 

24.  İnfeksion endokarditlər Həkim-kardioloqlar, həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimləri 

6 12.03.2021 12 

25.  Kliniki elektrokardioqrafiya Həkim-kardioloqlar, həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimi,  həkim-anestezioloq-reanimatoloq-

lar,  təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

üzrə həkimlər 

30 15.03.2021-19.03.2021 12 

26.  Ürəyin işemik xəstəliyinin və 

arterial hipertenziyaların  müasir 

diaqnostikası və müalicəsi 

Həkim-kardioloqlar, həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimləri,  həkim-anestezioloq-

reanimatoloqlar,  təcili və təxirəsalınmaz 

tibbi yardım üzrə həkimlər 

30 29.03.2021-02.04.2021 12 



27.  Aterosklerozun və dislipidemiyanın 

farmakoterapiyası 

Həkim-kardioloqlar,  həkim-terapevtlər,  

ailə həkimi 

30 05.04.2021-09.04.2021 12 

28.  Kardiologiya  (modul 3-4) Həkim-kardioloqlar 48 12.04.2021-21.04.2021 12 

29.  Ürəyin işemik xəstəliyinin EKQ 

diaqnostikası 

Həkim kardioloqlar,  terapevtlər,  ailə 

həkimləri,  həkim anestezioloq-

reanimatoloqlar,  təcili və taxirə salınmaz 

tibbi yardım üzrə həkimləri 

30 26.04.2021-30.04.2021 12 

30.  Ürəyin işemik xəstəliyinin ExoKQ 

diaqnostikası 

Həkim kardioloqlar,  həkim terapevtlər,  ailə 

həkimləri 

30 03.05.2021-07.05.2021 12 

31.  Kardiologiya  ( modul 5-6) Həkim-kardioloqlar 48 11.05.2021-20.05.2021 12 

32.  Miokard infarktının  diaqnostikası 

və müalicəsi 

Həkim-kardioloqlar, həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimi,  həkim-anestezioloq-reanimatoloq-

lar,  təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

üzrə həkimlər 

24 24.05.2021-27.05.2021 12 

33.  Kardilogiya  (modul 7-8) Həkim-kardiloqlar 48 31.05.2021-09.06.2021 12 

34.  Ürəyin qapaq xəstəliklərinin 

ExoKQ 

Həkim-kardioloqlar,  həkim-terapevtlər,  

həkim-anesteziloq-reanimatoloqlar 

30 14.06.2021-18.06.2021 12 

35.  Ürəyin qeyri-koronarogen 

xəstəliklərinin diaqnostikası və 

müalicəsi 

Həkim-kardioloqlar,  həkim-terapevtlər,  

ailə həkimləri 

30 21.06.2021-25.06.2021 12 

  



 

 

Kardiologiya ixtisası üzrə modullar: 

Modul 1. Kardiologiyada müayinə üsulları 

Modul 2. Ateroskleroz. Ürəyin işemik xəstəliyi 

Modul 3. Arterial hipertenziyalar 

Modul 4. Ürək qapaqlarının xəstəlikləri. Qeyri-koronar xəstəliklər 

Modul 5. Miokarditlər. İnfeksion endokardit. Perikardit 

Modul 6. EKQ və aritmologiya 

Modul 7. Ürək çatışmazlığı. Ağciyər ürəyi 

Modul 8.  Hamiləlik və ürək xəstəlikləri. Aorta və periferik damar xəstəlikləri. Kardioloji konsultasiya 

 

Kardiologiya üzrə tematik kursların mövzuları: 

1. Klinik aritmologiya-30 kredit-Aritmiyaların EKQ diaqnostikası,  antiaritmik dərmanlar,  müasir  müalicəsi 

2. Ürəyin qapaq  xəstəliklərinin ExoKQ-24 kredit-mitral, trikuspidal, aortal və pulmonal qapaqlar 

3. Kardiomiopatiyalar və ürəyin işemik xəstilikləri zamanı  exokardioqrafik diaqnostika-30 kredit-Sistolik və diastolik 

funksiya, qapaq apparatı və perikard boşluğu, stenokardiya 

4. Miokard infarktının diaqnostikası və müalicəsi-24 kredit-miokard infarktının diaqnoz və müalicəsi.Yeni 2017ci ilin 

tövsiyyələrinə görə müalicəsi 

5. Ürək çatışmazlığında exokardioqrafiya-30 kredit-Ürək çatışmazlığı zamanı mədəcilklərin və qulaqcıqların ölçüləri, 

boşluqların diametri, asistolik və diastolik funksiyaların qiymətləndirilməsi.Ürəyin divarlarının xüsusiyyətləri 

6. Kliniki exokardioqrafiya-30 kredit-Qapaqarın exosu, boşluqların exosu, sistolik və diastolik funksiyaların 

qiymətləndirilməsi, Doppler exokardioqrafiyası, doppler rejimləri.üasir 3D apparatlar 



7. Ürəyin işemik xəstəliyi və arterial hipertenziyaların müasir diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit -Sistolik və diastolik 

funksiya,  hipo-və akinez,  differensial  diaqnostika 

8. Ürəyin işemik xəstəliyinin elektrokardioqrafik diaqnostikası-30 kredit-Kəskin koronar sindrom,  stenokardiya,  ürəyin 

işemik xəstəliyi və ürək çatışmazlığı 

9. Ürəyin işemik xəstəliynin  exokardioqrafiyası-30 kredit Sistolik və diastolik funksiyanın dəyərləndirilməsi, hipo və 

akinez. 

10. Qapaq xəstəliklərinin exokardioqrafiyası-30 kredit-Mitral,  trikuspidal,  aortal və pulmonal qapaqları 

11. Ateroskleroz və dislipidemiyaların  farmakoterapiyası-30 kredit-Yeni  2019cu ilin tövsiyyələrinə görə diaqnostikası, 

müalicəsi, yeni dərman  preparatlarının tətbiqi  (yeni hipolipidemik preparatlar) 

12. Kəskin koronar sindromun diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit-ST seqmentinin səviyyəsinin dəyişməsinin diaqnostik 

əhəmiyyəti,  klinikası,  müalicəsi 

13. Ürəyin qeyri koronarogen xəstəliklərinin diaqnostkası və müalicəsi-30 kredit-Endokrin xəstəlikləri,  uremiya,  

miokarditlər, perikarditlər zamanı dəyişiklər 

 

Qeyd: Kardiologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər  üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

TERAPİYA KAFEDRASI 

 

Ünvan: Ə.Əliyev adına ADHTİ,  Bakı şəhəri,  M.Həsənov küçəsi 35,  tel:565-04-28 

Mir-Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası  (1-ci korpus),  431-60-69 

 

 

№ Kursun adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

36.  Terapiya   (modul 1-2)    Həkim-terapevtlər 48  15.09.2020-24.09.2020 50 

tel:565-04-28


37.  Terapiya   (modul 1-2)  Səyyar-distant : Zona 1 

Lənkəran MRX  (Astara,  Lerik,  Yardımlı,  

Masallı,  Cəlilabad) 

Həkim-terapevtlər 48   15.09.2020-24.09.2020 20 

38.  Ürəyin işemik xəstəliyinin diaqnostikası və 

müalicəsinə yeni yanaşmalar  

Həkim-terapevtlər 30  21.09.2020-25.09.2020 20 

39.  Fizioterapiya və tibbi bərpa   (modul 1-2) Həkim-fizioterapevtlər 48 21.09.2020-30.09.2020 10 

40.  Terapevtik  praktikada  şəkərli diabetin  müalicə 

prinsipləri  

Həkim-terapevtlər 6  25.09.2020 20 

41.  Endokrinologiya  (modul 1-2) Həkim-endokrinoloqlar 48  28.09.2020-07.10.2020 45 

42.  Revmatologiya  (modul 1-2) Həkim-revmatoloqlar 48  28.09.2020-07.10.2020 5 

43.  Metabolik qastroenterologiya  Həkim-terapevtlər,   

həkim-qastroenteroloqlar 

 30 28.09.2020-02.10.2020 20 

44.  Terapiya   (modul 3-4)    Həkim-terapevtlər 48  12.10.2020-21.10.2020 30 

45.  Terapiya   (modul 3-4)    

Səyyar-distant: Zona 4 Quba MRX  (Xaçmaz,  

Qusar,  Şabran,  Siyəzən,  Xızı) 

Həkim-terapevtlər 48  12.10.2020-21.10.2020 20 

46.  Prediabet və şəkərli diabet tip 2: diaqnostika və 

idarə olunma 

Həkim-endokrinoloqlar 30 12.10.2020-16.10.2020 20 

47.  Fizioterapiya və tibbi bərpa   (modul 3-4) Həkim-fizioterapevtlər 48 19.10.2020-28.10.2020 10 

48.  Qastroenterologiya  (modul 1-2)    Həkim-qastroenteroloqlar 48  26.10.2020-04.11.2020 20 

49.  Allerqologiya  (modul 1-2)    Həkim-allerqoloqlar 48  26.10.2020-04.11.2020 10 

50.  Terapevtik praktikada komorbid patologiyalar 

Səyyar-distant:Zona 9 Şəki MRX  (Balakən,  

Zaqatala,  Qax,  Oguz,  Qəbələ) 

Həkim-terapevtlər 48  26.10.2020-04.11.2020 40 

51.  Arterial hipertenziyanın müasir diaqnostikası və 

müalicəsi  

Həkim-terapevtlər 12   05.11.2020-06.11.2020 30 

52.  Ağciyərlərin obstruktiv xəstəliyi: yayılması,  

diaqnostika və müalicəsinə dair son tövsiyələr 

Həkim-terapevtlər,   

həkim-pulmonoloqlar 

24 10.11.2020-13.11.2020 20 



53.  Terapiya   (modul 5-6)    Həkim-terapevtlər 48  10.11.2020-19.11.2020 40 

54.  Allerqologiya  (modul 3-4)    Həkim-allerqoloqlar 48  10.11.2020-19.11.2020 10 

55.  Fizioterapiya və tibbi bərpa   (modul 5-6) Həkim-fizioterapevtlər 48 10.11.2020-19.11.2020 10 

56.  Şəkərli diabet. Diaqnostika  Həkim-terapevtlər 

həkim-endokrinoloqlar 

6  20.11.2020 30 

57.  Terapiya   (modul 7-8)    Həkim-terapevtlər 48  23.11.2020-02.12.2020 50 

58.  Qastroenterologiya  (modul 3-4)    Həkim-qastroenteroloqlar 48  23.11.2020-02.12.2020 20 

59.  Şəkərli diabetin qeyri-insulin terapiyası  Həkim-endokrinoloqlar 12 03.12.2020-04.12.2020 30 

60.  Terapiya   (modul 1-2)    Həkim-terapevtlər 48  07.12.2020-16.12.2020 20 

61.  Endokrinologiya  (modul 3-4) Həkim-endokrinoloqlar 48  07.12.2020-16.12.2020 20 

62.  Kəskin koronar sindrom: erkən diaqnostika və 

müalicə 

Həkim-terapevtlər 30 07.12.2020-11.12.2020 30 

63.  Fizioterapiya və tibbi bərpa   (modul 7-8) Həkim-fizioterapevtlər 48 14.12.2020-23.12.2020 10 

64.  Terapiya   (modul 3-4)    Həkim-terapevtlər 48  21.12.2020-30.12.2020 60 

65.  Allerqologiya  (modul 5-6)    Həkim-allerqoloqlar 48  21.12.2020-30.12.2020 10 

66.  Revmatologiya  (modul 3-4) Həkim-revmatoloqlar 48 21.12.2020-30.12.2020 5 

67.  Terapiya   (modul 5-6)    Həkim-terapevtlər 48 05.01.2021-14.01.2021 40 

68.  Qastroenterologiya  (modul 5-6)    Həkim-qastroenteroloqlar 48 05.01.2021-14.01.2021 20 

69.  I tip şəkərli diabetin idarə olunması Həkim-endokrinoloqlar 30 18.01.2021-22.01.2021 20 

70.  Endokrinologiya  (modul 5-6) Həkim-endokrinoloqlar 48  25.01.2021-03.02.2021 20 

71.  Kardiorespirator xəstəliklərin rasional 

farmakoterapiyası 

      Həkim- terapevtlər,  

həkim-pulmonoloqlar  

30 25.01.2021-29.01.2021 20 

72.  Fizioterapiya və tibbi bərpa  (modul 1-2) Həkim-fizioterapevtlər 48 18.01.2021-27.01.2021 10 

73.  Terapiya   (modul 7-8)    Həkim-terapevtlər 48   01.02.2021-10.02.2021 40 

74.  Terapiya   (modul 7-8)    Həkim-terapevtlər 48  01.02.2021-10.02.2021 20 



Səyyar-distant: Zona 5 Şirvan MRX  (Hacıqabul,  

Kürdəmir,  Sabirabad,  Saatlı) 

75.  Şəkərli diabet zamanı ürək-damar patologiyaları Həkim-terapevtlər,  

həkim-endokrinoloqlar 

30 01.02.2021-05.02.2021 20 

76.  Fizioterapiya və tibbi bərpa  (modul 3-4) Həkim-fizioterapevtlər 48 08.02.2021-17.02.2021 10 

77.  Revmatologiya  (modul 1-2) Həkim-revmatoloqlar 48 15.02.2021-24.02.2021 5 

78.  Kardiorespirator patologiyalar zamanı 

komorbidlik- Səyyar: Zona 2 Salyan MRX  

(Neftçala,  Biləsuvar) 

Həkim-terapevtlər 48  15.02.2021-24.02.2021 20 

79.  Terapevtik praktikada hepatobiliar patologiyalar Həkim-terapevtlər 30 15.02.2021-19.02.2021 20 

80.  Terapiya   (modul 1-2)    Həkim-terapevtlər 48  01.03.2021-11.03.2021 40 

81.  Ateroskleroz və onun törətdiyi fəsadlar Həkim-terapevtlər 30 01.03.2021-05.03.2021 20 

82.  Şəkərsalıcı preparatların təsnifatı,  təsir 

mexanizmi,  klinik farmakologiyası 

Həkim-terapevtlər,  

həkim-endokrinoloqlar 

6 12.03.2021 20 

83.  Terapevtlər üçün kliniki farmakologiya Həkim-terapevtlər 30  15.03.2021-19.03.2021 20 

84.  Yaşlı pasientlərdə terapevtik xəstəliklərin 

gedişatının xüsusiyyətləri 

Həkim-terapevtlər 30 15.03.2021-19.03.2021 20 

85.  Hərəkət-dayaq sistemi xəstəliklərinin 

fizioterapiya və tibbi reabilitasiyası 

Həkim-fizioterapevtlər 30 15.03.2021-19.03.2021 20 

86.  Terapiya   (modul 3-4)    Həkim-terapevtlər  48 29.03.2021-07.04.2021 40 

87.  Terapiya   (modul 3-4)  

Səyyar-distant: Zona 3 Şamaxı MRX  (Ağsu,  

Mərəzə,  Qobustan,  İsmayıllı)   

Həkim-terapevtlər 48  29.03.2021-07.04.2021 20 

88.  Revmatologiya  (modul 3-4) Həkim-revmatoloqlar 48  29.03.2021-07.04.2021 5 

89.  Endokrinologiya  (modul 7-8) 

 

Həkim-endokrinoloqlar 48 12.04.2021-21.04.2021 20 



90.  Terapevtik praktikada rasional farmakoterapiya 

Səyyar: Zona 8 Yevlax MRX  (Ağdaş,  Ucar,  

Bərdə,  Mingəçevir,  Tərtər,  Zərdab,  Göyçay)   

Həkim-terapevtlər 48 12.04.2021-21.04.2021 30 

91.  Terapevtik praktikada mədə-bağırsaq 

xəstəliklərinin idarəolunmasına müasir yanaşma 

Həkim-terapevtlər,  

həkim-qastroenteroloqlar 

30 12.04.2021-16.04.2021 20 

92.  Fizioterapiya və tibbi bərpa  (modul 5-6) Həkim-fizioterapevtlər 48 12.04.2021-21.04.2021 10 

93.  Terapiya   (modul 5-6)  Həkim-terapevtlər 48  26.04.2021-05.05.2021 40 

94.  Terapiya   (modul 5-6)  

 Səyyar-distant: Zona 10 Ağcabədi MRX  (İmişli,  

Beyləqan,  Fizuli,  Ağdam)  

Həkim-terapevtlər 48  26.04.2021-05.05.2021 20 

95.  Şəkərli diabet tip 2 və yüksək ürək-damar riski 

olan pasientlərin diaqnostika və müalicəsi 

Həkim-terapevtlər,  

həkim-endokrinoloqlar 

30 26.04.2021-30.04.2021 20 

96.  Tiroid vəzinin xəstəliklərinin diaqnostika və 

müalicəsi 

 Həkim-terapevtlər,  

həkim-endokrinoloqlar 

12 06.05.2021-07.05.2021 20 

97.  Qastroenterologiya  (modul 7-8) Həkim-qastroenteroloqlar 48  11.05.2021-20.05.2021 20 

98.  Revmatologiya  (modul 1-2) Həkim-revmatoloqlar 48   11.05.2021-20.05.2021 5 

99.  Tənəffüs üzvlərinin  xəstəliklərinin fizioterapiya 

və reabilitasiyası 

Həkim-fizioterapevtlər 30 17.05.2021-21.05.2021 20 

100.  Komorbid vəziyyətlərə dair yeni tövsiyələr 

Səyyar: Zona 6 Gəncə Səhiyyə İdarəsi  (Goranboy,  

Daşkəsən,  Göygöl,  Samux,  Naftalan) 

Həkim-terapevtlər 48 24.05.2021-03.06.2021 30 

101.  Lipid mübadiləsinin pozulmalarında müalicə 

taktikası 

Həkim-terapevtlər 24 24.05.2021-27.05.2021 20 

102.  Ağciyərlərin xəstəlikləri zamanı komorbid 

vəziyyətlərin idarə  olunması 

Həkim-terapevtlər 30 31.05.2021-04.06.2021 20 

103.  Şəkərli diabet və hamiləlik Həkim-terapevtlər,  

həkim-endokrinoloqlar 

6 03.06.2021 20 



104.  Revmatoid artritin müasir müalicəsi Həkim-terapevtlər,  

həkim-revmatoloqlar 

6 04.06.2021 20 

105.  Terapiya   (modul 7-8)    Həkim-terapevtlər 48  07.06.2021-17.06.2021 40 

106.  Terapevtik praktikada xəstəliklərin diaqnostika və 

müalicəsinə yeni yanaşma Səyyar: Zona 7 Tovuz 

MRX  (Qazax,  Şəmkir,  Ağstafa,  Gədəbəy) 

Həkim-terapevtlər 48  07.06.2021-17.06.2021 20 

107.  Allerqologiya  (modul 7-8)    Həkim-allerqoloqlar 48 07.06.2021-17.06.2021 10 

108.  Fizioterapiya  və tibbi bərpa  (modul 7-8) Həkim-fizioterapevtlər 48 14.06.2021-24.06.2021 10 

109.  Revmatologiya  (modul 3-4) Həkim-revmatoloqlar 48  21.06.2021-30.06.2021 5 

110.  Şəkərli diabet və ürək-damar xəstəlikləri-

təhlükəli duet: təzahürləri və idarəolunma 

Həkim-terapevtlər,  

həkim-endokrinoloqlar 

30 21.06.2021-25.06.2021 20 

 

 

 

Terapiya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1. Terapevtik  xəstələrin ümumi müayinə üsulları. Daxili xəstəliklərin farmakoterapiyası 

Modul 2. Tənəffüs  sisteminin xəstəlikləri 

Modul 3. Ürək-qan-damar sisteminin xəstəlikləri 

Modul 4. Revmatoloji xəstəliklər 

Modul 5. Həzm sisteminin xəstəlikləri 

Modul 6. Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri  

                Qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri 

Modul 7. Endokrin sistemin  xəstəlikləri  

Modul 8. Allerqoloji xəstəliklər. Daxili xəstəliklərin  klinikasında intensiv terapiya və reanimasiya 

 

Revmatologiya ixtisası üzrə modullar 

 



Modul 1.Revmatologiyanın müayinə üsulları  

Modul 2.Revmatoidli artrit 

Modul 3.Seroneqativ artritlər  

Modul 4.Mikrokristallik artritlər. Oynaqların,  sümüklərin və yumşaq toxumaların degenerativ-metabolik və qeyri-iltihabi 

xəstəlikləri 

 

 

Qastroenterologiya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1.Qastroenterologiyada müayinə üsulları 

Modul 2.Qida borusu xəstəlikləri. Mədə və onikibarmaq bağırsağın xəstəlikləri                

Modul 3. Mədəaltı vəzin xəstəlikləri 

Modul 4. Bağırsaq xəstəlikləri 

Modul 5. Qaraciyər xəstəlikləri 

Modul 6. Öd kisəsi və öd çıxarıcı yolların xəstəlikləri 

Modul 7. Həzm orqanlarının şiş xəstəlikləri. Qastroenterologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər zamanı intensiv terapiya və 

reanimasiya                                 

Modul 8. Həzm orqanları xəstəliklərinin diyetoterapiyası 

 

Endokrinologiya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1. Endokrinoloji vəzlərin müayinə metodları 

Modul 2. Hipotalamo-hipofizar sistemin xəstəlikləri 

Modul 3. Böyrəküstü vəzin xəstəlikləri 

Modul 4. Mədəaltı vəzin xəstəlikləri 

Modul 5. Qalxanabənzər vəzin xəstəlikləri 

Modul 6. Paratireoid vəzin xəstəlikləri 

Modul 7. Metabolik pozulmalar 

Modul 8. Cinsiyyət vəzlərin patologiyası 

 



Allerqologiya ixtisası üzrə modullar: 

Modul 1. Allerqologiyada müayinə üsulları 

Modul 2. İmmun sistem xəstəliklərinin  immunoloji diaqnostikası 

Modul 3. İmmunodefisit xəstəliklər 

Modul 4. Respirator allerqozlar 

Modul 5. Dəri allerqozları 

Modul 6. Allerqologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər 

Modul 7. Nadir rast gələn xəstəliklər 

Modul 8. Allergik xəstəliklər və hamiləlik  

 

Fizioterapiya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1. Tibbi reabilitasiya üsulları. Fizioterapiya və kurortologiyanın əsasları 

Modul 2. Alçaq,  yüksək,  ultrayüksək,  ifrat yüksək tezlikli elektro-maqnit sahələri ilə müalicə növləri 

Modul 3. İnfraqırmızı,  görünən,  ultrabənövşəyi və lazer suallarla müalicə növləri. Maqnitoterapiya 

Modul 4. Mexaniki təsirlərlə müalicə növləri. US terapiyası. Zərbə-dalğa terapiyası,  baroterapiya. Aerozol və elektroaerozol 

terapiya.  

Modul 5. Pelloidlər,  naftalan,  parafin,  ozokerit və s. istilik amillərinin müalicəvi tətbiqi. Krioterapiya. Kurortologiya. 

Balneologiya. 

Modul 6. Terapevtik profilli xəstəliklərinin tibbi reabilitasiyası 

Modul 7. Uşaq və yeniyetmələrin xəstəliklərinin tibbi reabilitasiyası 

Modul 8. Cərrahi profilli xəstəliklərinin tibbi reabilitasiyası 

 

Terapiya  üzrə  tematik kursların mövzuları 

 

1. Ürəyin işemik xəstəlyinin diaqnostikası və müalicəsinə yeni yanaşmalar 30 kredit-ÜİX-nin yayılması,  təsnifatı,  risk 

amilləri,  müasir diaqnostik prinsiplər,  kliniki təzahürləri,  diferensial diaqnostikası,  müalicə sxemləri,  EKQ-də olan 

dəyişikliklər,  antianginal,  antikoaqulyant,  antiaqreqant,  lipidsalıcı və metabolik preparatların kliniki farmakologiyası,  ÜİX-

də təxirəsalınmaz vəziyyətlərin terapiyası,  invaziv kardiologiyaya göstərişlər,  ÜİX və komorbid vəziyyətlər,  ÜİX-nin 

profilaktikası,  ÜİX xəstələrin uzunmüddətli müşahidəsi; 



2. Metabolik qastroenterologiya-30 kredit-piylənmə və QERX; piylənmə və kolorektal xərçəng; qaraciyərin qeyri-alkohol piyli 

xəstəliyi və piylənmə /şəkərli diabet; qaraciyərin alkohol mənşəli zədələnməsi və endokrin pozuntular; qeyri-alkohol mənşəli 

mədəaltı vəzin steatozu və şəkərli diabet; qeyri-alkohol mənşəli qaraciyər və mədəaltı vəzin xəstəlikləri və onkoloji proseslər; 

3. Prediabet və şəkərli diabet tip 2-30 kredit-diaqnostika və idarəolunma,  şəkərli diabetin tibbi-sosial əhəmiyyəti,  şəkərli 

diabetin diaqnostikası,  prediabetin aşkarlanması,  şəkərli diabetin idarəolunmasının məqsədləri,  şəkərli diabetin və prediabetin 

farmakoterapiyası; 

4. Arterial hipertenziyanın müasir diaqnostika və müalicəsi-30 kredit-arterial hipertenziyanın yayılması,  təsnifatı,  arterial 

təzyiqin ölçülmə qaydaları,  arterial hipertenziyanın risk amilləri,  antihipertenziv preparatların farmakologiyası,  arterial 

hipertenziyanın ağırlaşmaları,  rezistent və refrakter arterial hipertenziya,  ikincili arterial hipertenziya,  hipertonik krizlər,  

arterial hipertenziya və komorbid vəziyyətlər,  arterial hipertenziyanın profilaktikası,  arterial hipertenziyanın uzunmüddətli 

müşahidəsi; 

5. Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi: yayılması,  diaqnostika,  müalicəsi-30 kredit-yayılması,  diaqnostika və 

müalicəsinə dair son tövsiyələr,  AXOX və onun fenotipləri,  AXOX-un remissiya və kəskinləşmə dövrlərində müalicə 

prinsipləri,  AXOX-un ağırlaşmaları,  bronxolitik və bəlğəmgətirici preparatların kliniki farmakologiyası; 

6. Kəskin koronar sindrom: erkən diaqnostika və müalicə-30 kredit-erkən diaqnostika və müalicəsi; ST elevasiyalı  miokard 

infarktı; ST elevasiyası olmayan miokard infarktı; xəstəxanaya qədərki,  erkən xəstəxanadaxili yardım və uzunmüddətli 

müşahidə; qeyri-stabil stenokardiya; 

7.  Kardiorespirator xəstəliklərin rasional farmakoterapiyası-30 kredit-AXOX və bronxial astmanın müasir medikamentoz 

müalicəsi,  arterial hipertenziya,  ÜİX,  ÜÇ və onların ağciyər xəstəlikləri ilə müştərəkliyinin müalicə alqoritmləri 

8. Şəkərli diabet zamanı ürək-damar patologiyaları-30 kredit-şəkərli diabet və arterial hipertenziya; şəkərli diabet və ürəyin 

işemik xəstəliyi,  şəkərli diabet və ürək çatışmazlığı,  şəkərli diabet və kardiomiopatiyalar,  şəkərli diabet və aritmiyalar; 

9. Terapevtik praktikada hepatobiliar patologiyalar-30 kredit-qaraciyərin qeyrialkohol piy xəstəliyi,  qaraciyərin alkohol 

zədələnməsi,  sirrozlar,  xolesistitlər,  xolelitiaz,  qaraciyərin və öd yolların maliqnizasiyası 

10.  Ateroskleroz və onun törətdiyi fəsadlar-30 kredit-aterosklerozun etiologiya və patogenezi,  risk amilləri,  gedişatının 

xüsusiyyətləri,  klinik təzahürləri,  müasir müalicə prinsipləri,  profilaktikası;  

11. Terapevtlər üçün kliniki farmakologiya-30 kredit-daxili xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan dərman preparatların 

farmakologiyası; 

12. Yaşlı pasientlərdə terapevtik xəstəliklərin gedişatının xüsusiyyətləri-30 kredit- yaşlı insanlarda komorbid xəstəliklərin 

gedişatı və idarəolunması,  dərman preparatların qarşılıqlı əlaqəsi,  dozalanması,  yan təsirləri;  



13. Lipid mübadiləsinin pozulmalarında müalicə taktikası-30 kredit-lipidlərin hədəf səviyyələri,  lipidsalıcı preparatların 

komorbid vəziyyətlərdə tətbiqi,  dozalanma,  əks göstərişlər; 

14. Ağciyərlərin xəstəlikləri zamanı komorbid vəziyyətlərin idarəolunması-30 kredit- AXOX və metabolik sindrom,  AXOX 

və arterial hipertenziya,  AXOX və ürəyin işemik xəstəliyi,  AXOX və şəkərli diabet,  AXOX və ürək çatışmazlığı 

15.  Terapevtik praktikada mədə-bağırsaq xəstəliklərinin idarəolunmasına müasir yanaşma-30 kredit-mədə-bağırsaq 

traktının yuxarı və aşağı şöbələrinin xəstəliklərinin idarəolunması 

 

Fizioterapiya üzrə tematik kursların mövzuları 

1.Uşaqlarda revmatizm və onun tibbi reabilitasiyası-30 kredit-revmatik qızdırmanın tibbi reabilitasiya prinsipləri. 

Revmatik poliartrit 

2.Uşaqların və yeniyetmələrin xroniki pnevmoniya,  xroniki bronxit xəstəliklərinin tibbi reabilitasiyası-30 kredit-bronxial 

astmanın tibbi reabilitasiyası.Bronxitlərin tibbi reabilitasiyası .Pnevmoniyaların tibbi reabilitasiyası 

 

Qeyd: Terapiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər  üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

PEDİATRİYA KAFEDRASI 

 

Ünvan: Respublika Uşaq Klinik Xəstəxanası,   Zərdabi küç.,  89,  Tel.:565-04-28 

 

 

№ Kursların adı İştirakçılar 

 

DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

111.  Pediatriya  (modul 1-2) Həkim-pediatrlar 48 15.09.2020-24.09.2020 60 



112.  Vaxtından əvvəl doğulmuş  və az çəkili 

uşaqlarda adaptasiya dövrünün 

xüsusiyyəyləri 

Həkim-pediatrlar,  

həkim-neonatoloqlar 

6 25.09.2020 60 

113.  Erkən yaşlı uşaqlarda qidalanmanın 

əsasları  

Həkim-pediatrlar,  həkim-

diyetoloqlar 

30 28.09.2020-02.10.2020 40 

114.  Erkən yaşlı uşaqlarda atopik xəstəliklər və 

müalicəsi Səyyar: Zona 5 Şirvan MRX  

(Hacıqabul,  Kürdəmir,  Sabirabad,  Saatlı) 

Həkim-pediatrlar, həkim-

allerqoloqlar 

48 28.09.2020-07.10.2020 20 

115.  Pediatriya  (modul 3-4) Həkim-pediatrlar 48 05.10.2020-14.10.2020 40 

116.  Pediatriya  (modul 3-4) Səyyar-distant:  

Səyyar-distant: Zona 2 Salyan MRX  

(Neftaçala,  Biləsuvar) 

Həkim-pediatrlar 48 05.10.2020-14.10.2020 20 

117.  Yenidoğulmuşlarda fetal hepatit və 

proqnozu 

Həkim-pediatrlar, həkim-

neonatoloqlar 

12 15.10.2020-16.10.2020 60 

118.  Uşaqların inkişafının dəstəklənməsi və 

izlənilməsi 

Həkim-pediatrlar 30 19.10.2020-23.10.2020 40 

119.  Uşaqlarda respirator allerqozlar Səyyar: 

Zona 1 Lənkəran MRX  (Astara,  Lerik,  

Yardımlı,  Masallı,  Cəlilabad) 

Həkim-pediatrlar, həkim-

allerqoloqlar 

48 19.10.2020-28.10.2020 20 

120.  Uşaqlarda  irsi xəstəliklərin erkən diaq-

nostikası 

Həkim-pediatrlar 30 26.10.2020-30.10.2020 60 

121.  Yenidoğulmuşların reanimasiyası və 

təxliyyə məsələləri 

Həkim-pediatrlar, həkim-

neonatoloqlar, həkim-

anesteziloq-reanimatoloqlar 

30 02.11.2020-06.11.2020 40 



122.  Uşaqlarda mineral mübadilə  

xəstəliklərinin müalicəsi və profilaktikası  

Səyyar Zona 4  Quba MRX  (Qusar,  

Xaçmaz,  Şabran,  Siyəzən,  Xızı) 

Həkim-pediatrlar 48 02.11.2020-12.11.2020 20 

123.  Pediatriya  (modul 5-6) Həkim-pediatrlar 48 10.11.2020-19.11.2020 60 

124.  Yenidoğulmuşlarda ana südü ilə 

qidalanmanın üstünlükləri 

Həkim-pediatrlar, həkim-

neonatoloqlar 

6 20.11.2020 60 

125.  Pediatriya  (modul 7-8) Həkim-pediatrlar 48 23.11.2020-02.12.2020 40 

126.  Pediatriya  (modul 7-8) Səyyar-distant: 

Zona 6 Gəncə Səhiyyə İdarəsi 

 (Goranboy,  Daşkəsən, Göygöl, Samux,  

Naftalan) 

Həkim-pediatrlar 

 

48 23.11.2020-02.12.2020 20 

127.  Neonatal sarılıqların differensial 

diaqnostikası 

Həkim-neonatoloq,  

həkim-anestezioloq-

reanimatoloqlar 

12 03.12.2020-04.12.2020 60 

128.  Uşaqların inkişafının dəstəklənməsi və 

izlənilməsi 

Həkim-pediatrlar 30 07.12.2020-11.12.2020 60 

129.  Uşaqlarda respirator allerqozlar Həkim-pediatrlar, həkim-

allerqoloqlar 

30 14.12.2020-18.12.2020 60 

130.  Pediatriya  (modul 1-2) Həkim-pediatrlar 48 21.12.2020-30.12.2020 60 

131.  Pediatriya  (modul 3-4) Həkim-pediatrlar 48   05.01.2021-14.01.2021 40 

132.  Pediatriya ( modul 3-4) Səyyar-distant: 

Zona 8 Yevlax  MRX  (Agdaş,  Ucar,  

Bərdə,  Mingəçevir,  Tərtər,  Göyçay,  

Zərdab) 

Həkim-pediatrlar 48 05.01.2021-14.01.2021 20 



133.  Uşaqlarda COVİD-19 infeksiyasının 

kininki xüsusiyyətləri 

Həkim-pediatrlar 6 15.01.2021 60 

134.  Erkən yaşlı uşaqlarda qidalanmanın 

əsasları  

Həkim-pediatrlar,  həkim-

diyetoloqlar 

30 18.01.2021-22.01.2021 60 

135.  Müxtəlif patologiyalı uşaqlarda müalicəvi 

qidalanmanın əsasları 

Həkim-pediatrlar 30 25.01.2021-29.01.2021 60 

136.  Ambulator şəraitdə uşaqlara və 

yeniyetmələrə müşahidənin tibbi-sosial 

aspektləri 

Həkim-pediatrlar 30 01.02.2021-05.02.2021 60 

137.  Pediatriya  (modul 5-6) Həkim-pediatrlar 48 08.02.2021-17.02.2021 40 

138.  Pediatriya  (modul 5-6) Səyyar-distant 

zona 10 Ağcabədi MRX  (İmişli,  

Beyləqan,  

Fizuli,  Ağdam) 

Həkim-pediatrlar 48 08.02.2021-17.02.2021 20 

139.  Uşaq zorakılığı və onunla mübarizə Həkim-pediatrlar 12 18.02.2021-19.02.2021 60 

140.  Uşaqlarda  profilaktik tədbirlərin 

aparılması  (vaksinoprofilaktika) 

Həkim-pediatrlar 30 22.02.2021-26.02.2021 60 

141.  Pediatriya  (modul 7-8) Həkim-pediatrlar 48 01.03.2021-11.03.2021 40 

142.  Pediatriya  (modul 7-8) Səyyar-

distant:Zona 9 Şəki MRX  (Balakən,  

Zaqatala,  Qax,  Oğuz,  Qəbələ) 

Həkim-pediatrlar 48 01.03.2021-11.03.2021 20 

143.  Uşaqlarda icbari dispanserizasiya  Həkim-pediatrlar 6 12.03.2021 60 

144.  Uşaqlarda sümük-oynaq xəstəkilkəri və 

diaqnostikası 

Həkim-pediatrlar 30 15.03.2021-19.03.2021 60 

145.  Pediatriya  (modul 1-2) Həkim-pediatrlar 48 29.03.2021-07.04.2021 60 



146.  Uşaqlarda həzm sisteminin funksional 

pozulmaları 

Həkim-pediatrlar 12 08.04.2021-09.04.2021 60 

147.  Uşaqlarda infeksion xəstəliklər zamanı 

təxirəsalınmaz tədbirlər. Səyyar:  Zona 7 

Tovuz MRX  (Şəmkir,  Qazax,  Ağstafa,  

Gədəbəy) 

Həkim-pediatrlar 48 12.04.2021-21.04.2021 60 

148.  Uşaqlarda müxtəlif etiologiyalı 

anemiyaların diaqnostikası və müasir 

müalicəsi 

Həkim-pediatrlar 30 12.04.2021-16.04.2021 60 

149.  Uşaqların inkişafının dəstəklənməsi və 

izlənilməsi 

Həkim-pediatrlar 30 19.04.2021-23.04.2021 60 

150.  Pediatriya  (modul 3-4) Həkim-pediatrlar 48 26.04.2021-05.05.2021 60 

151.  Uşaqlarda rasional antibiotikoterapiyanın 

əsasları 

Həkim-pediatrlar 12 06.05.2021-07.05.2021 60 

152.  Pediatriya  (modul 5-6) Həkim-pediatrlar 48 11.05.2021-20.05.2021 60 

153.  Erkən yaş dövründə  (1-3 yaşda) uşaqların 

rasional qidalanması və metabolik 

pozulmalar 

Həkim-pediatrlar 24 24.05.2021-27.05.2021 60 

154.  Pediatriya  (modul 7-8) Həkim-pediatrlar 48 31.05.2021-09.06.2021 60 

155.  Erkən yaşlı uşaqlarda su-duz 

mübadiləsinin xüsusiyyətləri 

Həkim-pediatrlar 12 10.06.2021-11.06.2021 60 

156.  Uşaqlarda infeksion xəstəliklər zamanı 

təxirəsalınmaz tədbirlər. Səyyar-Zona 3 

Şamaxı MRX  (Agsu,  Mərəzə,  Qobustan,  

İsmayıllı) 

Həkim-pediatrlar 48 14.06.2021-24.06.2021 60 



157.  Uşaqlarda mineral mübadilə pozulmasının 

xəstəlikləri və profilaktiksı   

Həkim-pediatrlar 30 14.06.2021-18.06.2021 60 

158.  Uşaqlarda virus infeksiyalarının  

differensial diaqnostikası və müasir 

müalicə prinsipləri 

Həkim-pediatrlar 30 21.06.2021-25.06.2021 60 

 

 

Pediatriya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1. Uşaqların  inkişafı və qidalanması , uşaq yaşlarındakı infeksiyalar 

Modul 2. Yenidoğulmuşların fiziologiyası və patologiyası 

Modul 3. Uşaqlarda tənəffüs üzvlərinin infeksion və allergik xəstəlikləri 

Modul 4.Uşaqlarda  qan dövranın xəstəlikləri 

Modul 5. Qanyaradıcı  üzvlərin xəstəlikləri 

Modul 6. Həzm sisteminin infeksion və qeyri-infeksion xəstəlikləri , parazitar xəstəliklər 

Modul 7. Sidik sisteminin xəstəlikləri 

Modul 8. Uşaqlarda endokrin və sinir sisteminin xəstəlikləri , intensiv terapiya 

 

Pediatriya üzrə tematik kursların mövzuları: 

1.Erkən yaşlı uşaqlarda qidalanmanın əsasları-30 kredit-erkən yaşlı uşaqların qidalanmasının Qlobal Strategiyası, ana südü 

ilə          qidalanmanın vacibliyi, südəmər dövrdə qidalanma ilə əlaqədar narahatlıqlar, ana südü ilə əmizdirmənin        mexanizmi 

və qiymətləndirilməsi,  ana südü əvəzedicilərinin Marketininin Beynəlxalq kodeksi, uşaqların qarışıq və süni qidalandırılması, 

uşaqlarda qida allergiyası. 

2.Erkən yaşlı uşaqlarda atopik xəstəliklər və müalicəsi-48 kredit-qida allergiyası, atopik dermatitlər, atopik və allergik 

xəstəliklərin standart diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicə, dispanser müşahidə, spesifik hiposensibilizasiya, atopik 

xəstəliklərin sosial aspektləri 



3.Uşaqlarda respirator allerqozlar-30 kredit-. ümumi immunologiya haqqında təlim, immunitet və immunopatoloji vəziyyətlər, 

allergiya haqqında anlayış və onun orqanizmdə rolu, çəngələbənzər vəzi və autoimmun xəstəliklər, allergik xəstəliklərdə spesifik 

diaqnostika metodları, allergik rinitlər,  etiopatogenezi,  diaqnostika və müalicə prinsipləri, uşaqlarda polinozlar,  etiopatogenezi,  

klinikası,  profilaktika və müalicə prinsipıəri , uşaqlarda bronxial astmanın patogenezi və diaqnostikasına müasir yanaşma, 

uşaqlarda bronxial astmanın müalicəsinə müasir baxış, uşaqlarda kəskin və uzun müddətli öskürək sindromu, uşaqlarda allergik 

xəstəliklərin müalicəsinə müasir yanaşmalar. 

4.Uşaqların inkişafına nəzarət və izlənməsi-30 kredit-erkən uşaqlıq dövründə inkişafın əhəmiyyəti,  inkişaf çətinliklərinin 

rastgəlmə           tezliyi,  səbəbləri və qarşısını almaq üçün yanaşmalar,  inkişafın dəstəklənməsi və izlənməsiİ üzrə Beynəlxalq 

Rəhbərliyin  ( İDİR)          nəzəriyyəsi,  fəlsəfəsi və strukturu,  İDİRin tətbiqi,  kodlaması və  şərh edilməsi,  xüsusi ehtiyacı olan 

uşaqların          hüquqları və aldığı xidmətlər, uşaqlarda inkişaf çətinlikləri zamanı erkən müdaxilənin tətbiqi və təqdimatlar,       

İDİR istifadəçilərinin çətinlikləri və çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün   planları. 

5.Uşaqlarda irsi-genetik xəstəliklərin erkən diaqnostikası-30-tibbi genetika fənni,  inkişaf tarixi,  müasir tibb elmində rolu,  tibbi 

genetikanın tədqiqat üsulları Irsi xəstəliklərin prenatal diaqnostikası, molekulyar-genetik diaqnostika üsulları, genetik skrininq və 

populyasiya tədqiqat üsulları, uşaqlar arasında rast gəlinən irsi-genetik sindromlarin differensial diaqnostikası  (Niman-Pik,  Roben,  

Daun,  Marfan,  Patau,  Terner,  Elers-Danlos və Edvars), irsi mübadilə pozğunluqları xəstəlikləri, irsi-genetik qan xəstəlikləri  

(hemofiliya və talassemiyalar). 

6.Yenidoğulmuşların reanimasiyası və təxliyyə məsələləri-30 kredit-yenidoğulanlara Reanimasiya Proqramının   (YRP)  icmalı 

və prinsipləri, reanimasiya komandasının təşkili və iş prinsiplərı, doğuş zalında yenidoğulmuş körpənin reanimasiyasının təşkili, 

müsbət təzyiqli ventilyasiya  (MTV) aparılması və effektliyinin qiymətləndirilməsi , MTV aparılması üçün lazım olan avadanlıqlar, 

yenidoğulmuşlarda tənəffüs pozğunluğu sindromu,  etiopatogenezi və klinikası , yenidoğulanlarda tənəffüs pozğunluqları zamanı 

yardımın prinsipləri, konsultativ-nəqliyyat xidmətinin təşkili,  yenidoğulanların digər müəssisəyə daşınmasına   göstərişlər və 

daşınma zamanı aparılan tədbirlər. 

7.Uşaqlarda mineral mübadilə pozulmasının xəstəlikləri və profilaktiksı -48 kredit-raxit, hipokalisemik  tetaniya  

(spazmofiliya), hipervitaminoz D, uşaqlarda fosfor-kalsium mübadilə pozylmalarının diaqnostikası, müalicəsi, profilaktik tədbirlər 

8.Müxtəlif patologiyalı uşaqlarda müalicəvi qidalanmanın əsasları-30 kredit-düzgün qidalanmanın əsasları, qidalanma lə şərti-

alimentar xəstəliklərin inkişafının qarşılıqlı əlaqəsi  (Şəkərli diabet, piylənmə, hipertoniya, metabolik sindrom, dəmirdefisitli 

anemiya)  



9.Ambulator şəraitdə uşaqlara və yeniyetmələə müşahidənin tibbi-sosial aspektləri 30 kredit-uşaqlarda sağlam həyat tərzinin 

formalaşdırılmasının əsas istiqamətləri, yeniyetmələrə ambulator-polklinika şəraitndə tibbi yardımın təşkili, yeniyetmə 

kabinetlərinin təşkili, xroniki xəstəlikləri olan uşaqların dispanserizasiyas, poliklinika şəraitində gündüz stasionarının təşkili, 

uşaqlara və yeniyetmələrə bərpa v sanator-kurort yardımının təşkili 

10.Uşaqlarda profilaktik tədbirlərin aparılması-30 kredit-müxtəlif xəstəliklərdə, o cümlədən infeksion xəstəliklər zamanı 

profilaktik tədbirlərin aparılması, vaksinasiya 

11.Uşaqlarda sümük-oynaq xəstəkilkəri və diaqnostikası-30 kredit-uşaqlarda sümük toxumasının anatomo-fizioloji 

xüsusiyyətləri, raxit, artritlər, bud-çanaq oynağının displaziyaları, skolioz, kifoz, lordoz, anadangəlmə və qazanılməş qüsurlar, irsi-

genetik xəstəliklər zamanı patologiyalar 

12.Uşaqlarda infeksion xəstəliklər zamanı təxirəsalınmaz vəziyyətlər-30 kredit-uşaqlarda təxirəsalınmaz tibbi yardımın təşkili 

prinsipləri, xəstə uşaqlarda xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinin təyini, uşaqlarda immunitetin formalaşması və yaş xüsusiyyətləri, uşaq 

əhalisinin aktiv immunizasiyasının effektivliyi,  qiymətləndirilməsi,  perspektivlər, uşaqlarda I-li və II-li immundefisit vəziyyətlər,  

KRVİ-nin sübutlu təbabətə əsaslanan müalicə prinsipləri, uşaqlarda qrip infeksiyası,  klinikası və fəsadları, uşaq yaşlarının 

infeksiyaları,  fəsadlı gediş zamanı müalicə prinsipləri, müxtəlif etiologiyalı bağırsaq infeksiyaları,  diaqnostika və müalicəsinə 

müasir          yanaşmalar, uşaqlarda meninqoensefalitlər, uşaqlarda neyrotoksikoz və qıcolma sindromu zamanı təxirəsalınmaz 

yardım., hipertermik sindrom,  etiopatogenezi,  kliniki gedişi,  təxirəsalınmaz yardım. , infeksion xəstəliklər zamanı hemostazın 

kəskin pozğunluqları. 

13.Uşaqlarda müxtəlif etiologiyalı anemiyaların diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit-qanyaranmanın müasir nəzəriyyəsi, 

immunikompetent sistem, immunitet və tənzimi, qanın analizi və interpretasiya, uşaqlarda anemiyaların gedişi, hemolitik 

anemiyalar, defisit anemiyalar 

14.Erkən yaş dövründə uşaqların rasional qidalanması və və metabolik pozulmalar-30 kredit-erkən yaşlı uşaqların 

qidalanmasının Qlobal Strategiyası, ana südü ilə          qidalanmanın vacibliyi, südəmər dövrdə qidalanma ilə əlaqədar 

narahatlıqlar, ana südü ilə əmizdirmənin        mexanizmi və qiymətləndirilməsi,  ana südü əvəzedicilərinin Marketininin 

Beynəlxalq kodeksi, uşaqların qarışıq və süni qidalandırılması, raxit, hipitrofiya, piylənmə 

15.Uşaqlarda virus infeksiyalarının differensial diaqnostikası və müasir müalicə prinsipləri30 kredit-kəskin respirator virus 

infeksiyaları, virus mənşəli baəırsaq infeksiyaları, COVİD-19, differensial daqnostika, müasir müalicə prinsipləri 



 

Qeyd: Pediatriya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər  üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVROLOGİYA VƏ KLİNİK NEYROFİZİOLOGİYA KAFEDRASI 

Ünvan: Akad. Mirqasımov ad.Respublika Klinik Xəstəxanası  ( I-ci korpus),  tel: 431-89-48 

 

№ Kursun adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbulun 

planı 

159.  Sinir xəstəlikləri  (modul 1-2) Həkim-nevropatoloqlar 48 15.09.2020-24.09.2020 20 

160.  Sinir xəstəlikləri  (modul 3-4) Həkim-nevropatoloqlar 48 28.09.2020-07.10.2020 10 

161.  Sinir xəstəlikləri  (modul 3-4) Səyyar: 

Zona 1  Lənkəran MRX  (Astara,  Lerik,  

Yardımlı,  Masallı,  Cəlilabad) 

Həkim-nevropatoloqlar 48 28.09.2020-07.10.2020 10 



162.  Dağınıq sklerozun diaqnostik meyarları Həkim-nevropatoloqlar 12 08.10.2020-09.10.2020 20 

163.  Uşaqlıq dövründə rast gələn əsas nevroloji 

patologiyalar 

Həkim-nevropatoloqlar,   

həkim-pediatrlar 

30 12.10.2020-16.10.2020 20 

164.  Nevrologiyada topiki diaqnostika Həkim-nevropatoloqlar 30 19.10.2020-23.10.2020 20 

165.  Sinir xəstəlikləri  (modul 5-6) Həkim-nevropatoloqlar 48 26.10.2020-04.11.2020 20 

166.  Epilepsiyanın differensial diaqnostikası Həkim-nevropatoloqlar 12 05.11.2020-06.11.2020 20 

167.  Sinir sisteminin irsi xəstəlikləri Həkim-nevropatoloqlar 24 10.11.2020-13.11.2020 20 

168.  Epilepsiya və kliniki 

elektroensefaloqrafiya 

Həkim-nevropatoloqlar 30 16.11.2020-20.11.2020 20 

169.  Sinir xəstəlikləri  (modul 7-8) Həkim-nevropatoloqlar 48 23.11.2020-02.12.2020 20 

170.  Uşaq serebral iflicinin differensial 

diaqnostikası 

Həkim-nevropatoloqlar 12 03.12.2020-04.12.2020 20 

171.  Nevrologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər Həkim-nevropatoloqlar,  

həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar,  

təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

üzrə həkimlər 

30 07.12.2020-11.12.2020 20 

172.  Sinir xəstəlikləri  (modul 1-2) Həkim-nevropatoloqlar 48 14.12.2020-23.12.2020 20 

173.  Sinir sisteminin irsi xəstəlikləri Həkim-nevropatoloqlar 12 24.12.2020-25.12.2020 20 

174.  Sinir sisteminin infeksion xəstəlikləri Həkim-nevropatoloqlar 24 05.01.2021-08.01.2021 20 

175.  Nevrologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər Həkim-nevropatoloqlar,  həkim-

anestezioloq-reanimatoloqlar,  təcili 

və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə 

həkimlər 

30 11.01.2021-15.01.2021 20 

176.  Nevrologiyada müayinə üsullarının 

interpretasiyaların meyarları  (EMQ) 

Həkim-nevropatoloqlar 12 21.01.2021-22.01.2021 20 

177.  Sinir xəstəlikləri  (modul 3-4) Həkim-nevropatoloqlar 48 25.01.2021-03.02.2021 20 



178.  Beyin qan dövranının kəskin və xroniki 

pozulmalarının differensial müalicə 

prinsipləri 

Həkim-nevropatoloqlar 12 04.02.2021-05.02.2021 20 

179.  Nevrologiyada topik diaqnostika Həkim-nevropatoloqlar 30 08.02.2021-12.02.2021 20 

180.  Sinir xəstəlikləri  (modul 5-6) Həkim-nevropatoloqlar 48 15.02.2021-24.02.2021 20 

181.  Mərkəzi sinir sisteminin degenerativ 

xəstəlikləri 

Həkim-nevropatoloqlar 12 25.02.2021-26.02.2021 20 

182.  Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri Həkim-nevropatoloqlar 30 01.03.2021-05.03.2021 20 

183.  Epilepsiya və kliniki 

elektroensefaloqrafiya 

Həkim-nevropatoloqlar 24 09.03.2021-12.03.2021 20 

184.  Nevrologiyada müayinə üsullarının 

interpretasiyaların meyarları  (EEQ, 

EMQ) 

Həkim-nevropatoloqlar 30 15.03.2021-19.03.2021 20 

185.  Sinir xəstəlikləri  (modul 7-8) Həkim-nevropatoloqlar 48 29.03.2021-07.04.2021 20 

186.  Baş ağrılarının müalicəsinə müasir 

yanaşmalar 

Həkim-nevropatoloqlar 12 08.04.2021-09.04.2021 20 

187.  Sinir xəstəlikləri  (modul 1-2) Həkim-nevropatoloqlar 48 12.04.2021-21.04.2021 20 

188.  Mərkəzi sinir sisteminin infeksion-iltihabi 

xəstəliklərinin differensial diaqnostikası 

Həkim-nevropatoloqlar 12 22.04.2021-23.04.2021 20 

189.  Nevrologiyada  təxirəsalınmaz vəziyyətlər Həkim-nevropatoloqlar,  həkim-

anestezioloq-reanimatoloqlar,  təcili 

və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə 

həkimlər 

30 26.04.2021-30.04.2021 20 

190.  Sinir xəstəlikləri  (modul 3-4) Həkim-nevropatoloqlar 48 03.05.2021-13.05.2021 20 

191.  Sinir sisteminin irsi xəstəlikləri   Həkim-nevropatoloqlar 6 14.05.2021 20 



192.  Sinir xəstəlikləri  (modul 5-6) Həkim-nevropatoloqlar 48 17.05.2021-26.05.2021 20 

193.  Uşaq serebral iflicinin differensial 

diaqnostikası 

Həkim-nevropatoloqlar,  

Həkim-pediatr 

6 27.05.2021 20 

194.  Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri Həkim-nevropatoloqlar 30 31.05.2021-04.06.2021 20 

195.  Sinir xəstəlikləri  (modul 7-8) Həkim-nevropatoloqlar 48 07.06.2021-17.06.2021 20 

196.  Baş ağrılarının müalicəsinə müasir 

yanaşmalar 

Həkim-nevropatoloqlar 6 18.06.2021 20 

197.  Nevrologiyada topik diaqnostika Həkim-nevropatoloqlar 30 21.06.2021-25.06.2021 20 

 

 

 

Nevrologiya ixtisası üzrə modullar: 

Modul 1. Nevrologiyada müayinə üsulları 

Modul 2. Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri 

Modul 3. Sinir sisteminin infeksion və infeksion allergik xəstəlikləri 

Modul 4. Sinir sisteminin irsi xəstəlikləri 

Modul 5. Vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri. Psixonevrologiya,  somatonevrologiya. 

Modul 6. Sinir sisteminin travma və şişləri 

Modul 7. Sinir sisteminin damar xəstəlikləri 

Modul 8. Nevrologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər 

 

Nevrologiya üzrə tematik kursların mövzuları: 



1.Uşaqlıq dövründə rast gələn əsas nevroloji patologiyalar-30 kredit-mərkəzi sinir sisteminin anomaliyaları,  uşaq serebral 

iflic,  miopatiya   (etiopatogenez, klinika, müalicə  prinsipləri),  uşaqlarda dağınıq skleroz,  epilepsiya  (təsnifat, etiopatogenez, 

klinika, müalicə),  mielit  (etiopatogenez, klinika, müalicə  prinsipləri),  neyrogen sidik kisəsi,  neyrorevmatizm  (etiopatogenez, 

klinika, müalicə  prinsipləri). 

2.Nevrologiyada topik diaqnostika-30 kredit-kəllə beyin sinirləri (anatomiya, zədələnmə simptomları, bulbar/psevdobulbar 

iffliclər, hərəki və hissi yolların,  beyin sütununun, görmə qabarının, beyinciyin , daxili kapsulanın , onurğa beynin, beyin 

qabığının anatomiya, fiziologiya , patologiya və topiki diaqnostikası, ali beynin funksiyalarının pozulmaların topiki diaqnostikası. 

3.Epilepsiya və kliniki elektroensefaloqrafiya-30-kredit-elektroensefaloqrafiyanın əsasları,  epilepsiya  (etiopatogenez, klinika, 

müalicə),  qeyri-epileptik paroksizmlər  (klinika, müalicə),  polisomnoqrafiya üsulu  (göstəricilər),  parsial epilepsiyada EEQ,  

generalizə  olunmuş epilepsiyada EEQ. 

4.Sinir sisteminin irsi xəstəlikləri -30-kredit-proqressiv-əzələ distrofiyası  (etiopatogenez, klinika, differensial diaqnostika), 

spinal amiotrofiya böyüklərdə , uşaqlarda, miotoniyalar (təsnifat,  etiopatogenez, klinika, müalicə). 

5.Sinir xəstəlikləri zamanı əlilliyin və sağlamlıq məhdudluğun qiymətləndirilməsi-30-kredit-damar xəstəliklərində,  

epilepsiya,  infeksiyalarda,  sinir-əzələ xəstəliklərində,  uşaq xəstəlikləri zamanı,  demensiyalarda,  pereferik sinir sisteminin 

xəstəliklərində 

6.Nevrologiyada  təxirəsalınmaz vəziyyətlər-30-kredit-miasteniya  (təsnifat,  etiopatogenez,  klinika,  müalicə),  epilepsiya  

(təsnifat,  etiopatogenez,  klinika,  müalicə),  hemorragik insult  (etiopatogenez,  klinika,  müalicə),  işemik insult  (etiopatogenez,  

klinika,  müalicə),  proqressiv apalik vəziyyət,  ağrı sindromu,  huşsuz  xəstənin vəziyyəti. 

7.Mərkəzi sinir sistemi degenerativ və demielinizəedici xəstəlikləri-30 kredit-dağınıq skleroz  (etiopatogenez,  klinika,  

diaqnostika,  müalicə),  sirinqomieliya  (etiopatogenez,  klinika,  diaqnostika,  müalicə),  yan amiotofik skleroz  (etiopatogenez,  

klinika,  diaqnostika,  müalicə),  multifokal ensefalopatiya,  mitoxondral ensefalopatiya. 

8. Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri-30 kredit-mononeyropatiyalar  (təsnifat,  etiopatogenez,  klinika,  diaqnostika,  

müalicə),  polineyropatiyalar  (təsnifat,  etiopatogenez,  klinika,  diaqnostika,  müalicə). 



9. Nevrologiyada müayinə üsullarının interpretasiyaların meyyarları  (EEQ, EMQ)-30 kredit-  EEQ əsasları,  

polisomnoqrafiya üsulu və onun göstəriciləri,  epilepsiya zamanı EEQ-nın göstəriciləri. ENMQ-nın əsasları,  stimulyasion 

ENMQ,  iynəli ENMQ,  periferik sinir sisteminin xəstəlikləri zamanı ENMQ-nın göstəriciləri. 

 

10. Sinir sisteminin infeksion xəstəlikləri-30 kredit-mielit  (etiopatogenez,  klinika,  diaqnostika,  müalicə),  polineyropatiya  

(etiopatogenez,  klinika,  diaqnostika,  müalicə),  dağınıq skleroz  (etiopatogenez,  klinika,  diaqnostika,  müalicə),  kəskin 

dağınıq ensefalomielit,  neyrorevmatizm (etiopatogenez,  klinika,  diaqnostika,  müalicə),  ensefalit (etiopatogenez,  klinika,  

diaqnostika,  müalicə) 

 

Qeyd: Nevrologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər  üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

 

PSİXİATRİYA KAFEDRASI 

 

Ünvan: Psixi Sağlamlıq Mərkəzi  (Hidayətzadə küç. 16),  tel.: 566-24-09 

 

 

 

№ Kursların adı İştirakçılar 

 

DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

198.  Affektiv pozuntuların klinikası və 

müalicəsi 

Həkim-psixiatrlar 24 15.09.2020-18.09.2020 10 

199.  Psixoterapiyanın ümumi əsasları Həkim-psixiatrlar 30 21.09.2020-25.09.2020 10 

200.  Psixiatriya  (modul 1-2)  Həkim-psixiatrlar 48 28.09.2020-07.10.2020 10 



201.  Paroksizmal təşviş pozuntu  (panik 

hücumlar) 

Həkim-psixiatrlar,  

həkim-nevropatoloqlar,   

həkim-terapevtlər 

12 08.10.2020-09.10.2020 10 

202.  Psixi pozuntuların müalicəsində 

sübutlu təbabətin tətbiqi 

Həkim-psixiatrlar 30 12.10.2020-16.10.2020 10 

203.  Psixiatriya  (modul 3-4) Həkim-psixiatrlar 48 19.10.2020-28.10.2020 10 

204.  Qeyri-üzvü mənşəli yuxu 

pozuntuları 

Həkim-psixiatrlar,  həkim-nevropato-

loqlar,  həkim-terapevtlər 

12 29.10.2020-30.10.2020 10 

205.  Şizofreniyanın klinikası və 

müalicəsi 

Həkim-psixiatrlar 30 02.11.2020-06.11.2020 10 

206.  Narkologiya  (modul 1-2) Həkim-narkoloqlar 48 10.11.2020-19.11.2020 10 

207.  Koqnitiv-davranış psixoterapiyası Həkim-psixiatrlar,  həkim-narkoloqlar 30 23.11.2020-27.11.2020 10 

208.  Erkən uşaq autizmi Həkim-psixiatrlar,  həkim-pediatrlar 30 30.11.2020-04.12.2020 10 

209.  Narkologiya  (modul 3-4) Həkim-narkoloqlar 48 07.12.2020-16.12.2020 10 

210.  COVİD-19 pandemiyası ilə 

əlaqıdar əhali arasında psixi 

pozulmalar 

Həkim-psixiatrlar, həkim-terapevtlər, 

həkim-nevroloqlar, ailə həkimləri 

30 21.12.2020-25.12.2020 10 

211.  Ağır stressin kliniki xüsusiyyətləri 

və müalicəsi 

Həkim-psixiatrlar  24 05.01.2021-08.01.2021 10 

212.  Psixosomatik pozuntular Həkim-psixiatrlar,  ailə-həkimləri,  

həkim-terapevtlər 

30 11.01.2021-15.01.2021 10 

213.  Psixiatriya  (modul 5-6) Həkim-psixiatrlar  48  18.01.2021-27.01.2021 10 

214.  Psixi xəstəliklərin müalicəsində 

rezistentlik halları  

Həkim-psixiatrlar  12  28.01.2021-29.01.2021 10  



215.  Şizofreniyanın klinikası və 

müalicəsi 

Həkim-psixiatrlar  30  01.02.2021-05.02.2021 10  

216.  Psixiatriya  (modul 7-8) Həkim-psixiatrlar  48  08.02.2021-17.02.2021 10 

217.  Narkologiyada reabilitasiya 

proqramları  

Həkim-narkoloqlar  12 18.02.2021-19.02.2021 10  

218.  Məhkəmə psixiatriyası  Həkim-psixiatrlar  30  22.02.2021-26.02.2021 10 

219.  Psixiatriya  (modul 1-2) Həkim-psixiatrlar  48  01.03.2021-11.03.2021 10 

220.  Somatikləşmiş depressiyalar Həkim-psixiatrlar,  ailə-həkimləri,  

həkim-terapevtlər 

6         12.03.2021 10 

221.  Psixi pozuntuların müalicəsində 

sübutlu təbabətin tətbiqi 

Həkim-psixiatrlar,  həkim-narkoloqlar 30  15.03.2021-19.03.2021 10 

222.  Narkologiya  (modul 5-6)  Həkim-narkoloqlar  48  29.03.2021-07.04.2021 10 

223.  Qida davranışının pozulması  (sinir 

anoreksiyası,  sinir bulemiyası) 

Həkim-psixiatrlar həkim-nevroloqlar,   

ailə-həkimləri 

12  08.04.2021-09.04.2021 10 

224.  Sosial psixiatriyanın əsasları Həkim-psixiatrlar  30 12.04.2021-16.04.2021 10  

225.  Psixiatriya  (modul 3-4) Həkim-psixiatrlar  48  19.04.2021-28.04.2021 10  

226.  Psixoterapiyanın ümumi əsasları Həkim-psixiatrlar,  həkim-narkoloqlar,  

həkim-nevroloqlar,  ailə-həkimləri 

12 29.04.2021-30.04.2021 10 

227.  İlk psixotik epizod Həkim-psixiatrlar  30  03.05.2021-07.05.2021 10  



228.  Uşaqlarda davranış pozuntuları  Həkim-psixiatrlar,  həkim-pediatrlar  24 11.05.2021-14.05.2021 10 

229.  Narkologiya  (modul 7-8)  Həkim-narkoloqlar  48  17.05.2021-26.05.2021 10 

230.  Elektro-konvulsiv terapiya Həkim-psixiatrlar 6 27.05.2021 10 

231.  Psixiatriya  (modul 5-6) Həkim-psixiatrlar  48  31.05.2021-09.06.2021 10 

232.  Psixiatriyada təxirəsalınmaz hallar  Həkim-psixiatrlar  12 10.06.2021-11.06.2021 10 

233.  Ağır stressin kliniki xüsusiyyətləri 

və müalicəsi 

Həkim-psixiatrlar  30 14.06.2021-18.06.2021 10 

234.  Psixiatriya  (modul 7-8) Həkim-psixiatrlar  48  21.06.2021-30.06.2021 10 

 

 

Psixiatriya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1: Psixiatriya xidmətinin təşkili və qanunvericilik. Ümumi psixopatologiya. Psixi xəstələrin müayinə üsulları 

Modul 2: Affektiv pozuntular 

Modul 3: Şizofreniya,  şizotipik və sayıqlama pozuntuları 

Modul 4: Üzvü,  simptomatik və atrofik pozuntular 

Modul 5: Nevrotik,  stresslə bağlı,  somatoform və şəxsiyyət pozuntuları 

Modul 6: Uşaq psixiatriyası 

Modul 7: Psixoaktiv maddələrdən asılılıq 

Modul 8: Psixi pozuntuların müalicəsi 



 

 

Narkologiya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1: Narkoloji xidmətinin təşkili və qanunvericilik. Ümumi psixopatologiya. Narkoloji xəstələrin müayinə üsulları 

Modul 2: Alkoqol asılılığın etiologiyası,  patogenezi,  klinikası və mərhələləri 

Modul 3: Alkoqoldan asılılıq nəticəsində psixotik pozuntular 

Modul 4: Opioidlərdən və kannabioidlərdən asılılıq 

Modul 5: Kokain,  psixostimulyatorlardan və hallüsinigenlərdən asılılıq 

Modul 6: Barbituratlar,  sedativ maddələr və uçucu həlledicilərdən asılılıq 

Modul 7: Müxtəlif yaş dövrlərdə psixoaktiv maddələrdən asılılığın xüsusiyyətləri 

Modul 8: Psixoaktiv maddələrdən asılılığın müalicəsi və reabilitasiyası 

 

Psixiatriya və narkologiya üzrə tematik kursların mövzuları 

 

1. Affektiv pozuntuların klinikası və müalicəsi-30 kredit-Affektiv pozuntuların etiologiyası və patogenezi. Affektiv pozuntulu 

xəstələrin müayinə üsulları. Rekkurent depressiyanın klinikası və müalicəsi. Bipolyar affektiv pozuntunun klinikası və müalicəsi. 

2. .Psixi pozuntuların müalicəsində sübutlu təbabətin tətbiqi-30 kredit- Sübutlu təbabətin ümumi prinsipləri .Sübutlu 

təbabətin psixiatriyada tətbiqi. 

3. Şizofreniyanın klinikası və müalicəsi-30 kredit-Şizofreniyanın etiologiyası və patogenezi. Şizofreniyanın növləri. 

Şizofreniyalı spektrli xəstələrin müayinə üsulları Şizofreniyanın müalicəsi. 

4.Koqnitiv-davranış psiхoterapiyasının psixoloji məsləhətləşmədə,  psixiatrik təcrübə və qrup işində tətbiqi.-30 kredit 

koqnitiv-davranış psixoterapiyasının müasir yanamalarının xüsusiyyətləri.Koqnitiv-davranış psixoterapiyasının psixoloji 

məsləhətləşmədə-, psixiatrik təcrübə və qrup işində tətbiqi 

5. Erkən uşaq autizmi-30 kredit-Autizmin öyrənilmə tarixi,  növləri,  təsnifatı. Uşağ autizminın etiopatogenezi. Uşağ autizminın 

korreksiyası  



6. Məhkəmə psixiatriyası-30 kredit-Məhkəmə-psixiatriya ekspertizasının ümumi məsələləri. Cinayət əməllərini törədəndən 

sonra,  baş vermiş psixiki pozuntuların qiymətləndirilməsi. Anlaqlılığı istisna etməyən psixiki 

7. Sosial psixiatriyanın əsasları-30 kredit-Sosial psixiatriyanın psixogigiyenik,  profilaktik və  deontoloji aspektləri. 

Deinstitusiyalizasiya,  multidissiplinar  briqadalar  və  keys-menecment,  reabilitasiya programları,  stiqmatizasiya və 

diskriminizasiya əleyhinə tədbirlər. 

8.Uşağlarda davranış pozuntuları-30 kredit- Nitq artikulyasiyasının,  dərs vərdişləri inkişafının spesifik pozuntuları,  DÇHS,  

başlanğıcı uşaq və yeniyetmə yaşı üçün xarakterik olan ictimai fəaliyyət pozuntusu 

9.Ağır stressin kliniki xüsusiyyətləri və müalicəsi-30 kredit- Stresə qarşı kəskin reaksiya Stressin yaranma səbəbləri və 

mexanizmləri Posttravmatik stress pozuntusu. Uyğunlaşdırıcı reaksiyaların pozuntusu 

 

Qeyd: Psixiatriya və narkologiya  ixtisaları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər  üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  

(PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERMATOVENEROLOGİYA KAFEDRASI 

  Ünvan: Bakı şəhəri 1 nömrəli Dəri-Zöhrəvi Dispanseri 

 (Bakı şəhəri, 1 nömrəli, Tolstoy küç.135),  tel:494-68-51,  494-35-03 

 

 



№ Kursların adı İştirakçılar 

 

DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

235.  Dermatovenerologiya  (modul 1-2) Həkim-dermatoveneroloqlar 48 15.09.2020-24.09.2020 15 

236.  İxtiozun tibbi genetik diaqnostikası və 

müalicəsi 

Həkim-dermatoveneroloqlar 

Həkim-pediatrlar 

6 25.09.2020 15 

237.  Xoş xassəli dəri törəmələrinin 

diaqnostikası və müalicəsi 

Həkim-dermatoveneroloqlar 30 28.09.2020-02.10.2020 15 

238.  Selikli qişa xəstəlikləri və dermatozlar 

zamanı selikli qişa zədələnmələri 

Həkim-stomatoloqlar,  

həkim-mama-ginekoloqlar 

30 28.09.2020-02.10.2020 10 

239.  Dermatovenerologiya  (modul 3-4) Həkim-dermatoveneroloqlar 48 05.10.2020-14.10.2020 15 

240.  Hemorragik vaskulitlərin klinika və 

müalicəsinin xüsusiyyətləri 

 

Həkim-dermatoveneroloqlar,  

həkim-revmatoloqlar, ailə 

həkimləri 

12 15.10.2020-16.10.2020 15 

241.  Tibbi kosmetologiya Həkim-dermatoloq-kosmetoloqlar 120 19.10.2020-13.11.2020 10 

242.  Dərinin virus xəstəliklərinin müasir 

diaqnostikası və müalicəsi 

Həkim-dermatoveneroloqlar 30 19.10.2020-23.10.2020 15 

243.  Dərinin parazitar xəstəliklərinin 

diaqnostikası və müalicəsi 

Həkim-dermatoveneroloqlar,  

həkim-pediatrlar,  

həkim-infeksionistlər 

30 19.10.2020-23.10.2020 10 

244.  Cinsi yolla keçən infeksiyaların 

diaqnostikası və müalicəsi 

Həkim-dermatoveneroloqlar 30 26.10.2020-30.10.2020 15 

245.  Dəri xəstəliklərinin uşaqlarda klinik 

xüsusiyyətləri 

Həkim-dermatoveneroloqlar,  

ailə həkimləri,  

həkim-pediatrlar 

30 26.10.2020-30.10.2020 10 

246.  Dermatovenerologiya  (modul 5-6) Həkim-dermatoveneroloqlar 48 02.11.2020-12.11.2020 15 

247.  Toksikodermiyalar Həkim-dermatoveneroloqlar 30 16.11.2020-20.11.2020 15 



248.  Allopesiyalar 

 

Həkim-endokrinoloqlar,  

həkim-pediatrlar, həkim-revma-

toloqlar 

30 16.11.2020-20.11.2020 10 

249.  Dermatovenerologiya  (modul 7-8) Həkim-dermatoveneroloqlar 48 23.11.2020-02.12.2020 15 

250.  Tibbi kosmetologiya Həkim-dermatoloqlar-

kosmetoloqlar 

120 30.11.2020-25.12.2020 5 

251.  Vitiliqo xəstəliyinin müalicəsinə müasir 

yanaşma üsulları 

Həkim-dermatoveneroloqlar 12 03.12.2020-04.12.2020 15 

252.  Dərinin xərçəngyönü xəstəlikləri və 

qeyri-melanomalı şişlər 

Həkim-dermatoveneroloqlar 30 07.12.2020-11.12.2020 15 

253.  Ümumi infeksion xəstəlikləri zamanı 

dəri zədələnmələri 

Ailə həkimləri, həkim-pediatrlar,  

həkim-infeksionistlər 

30 07.12.2020-11.12.2020 10 

254.  Pemfiqus və digər sudurlu dermatozlar Həkim-dermatoveneroloqlar 30 14.12.2020-18.12.2020 15 

255.  Dırnaq xəstəliklərinin təsnifatı,  müasir 

diaqnostikası və müalicəsi 

Ailə həkimləri,  

həkim-pediatrlar 

30 14.12.2020-18.12.2020 10 

256.  Fotodermatozlar və dəri melanoması Həkim-dermatoveneroloqlar,  

dermatoonkoloqlar 

30 21.12.2020-25.12.2020 15 

257.  Allerqodermatozlar  Həkim-nevropatoloqlar,  

həkim-pediatrlar, həkim-

allerqoloqlar,  ailə həkimləri 

30 21.12.2020-25.12.2020 10 

258.  Dermatovenerologiya  (modul 1-2) Həkim-dermatoveneroloqlar 48    05.01.2021-14.01.2021 25 

259.  Dərinin göbələk və parazitar 

xəstəliklərinin diaqnostika və 

müalicəsində müasir yanaşmalar  

Həkim-dermatoveneroloqlar,  

həkim-infeksionistlər 

48 18.01.2021-28.01.2021 25 

260.  Dermatovenerologiya  (modul 3-4) Həkim-dermatoveneroloqlar 48 01.02.2021-10.02.2021 25 

261.  Tibbi kosmetologiya Həkim-dermatoloq-kosmetoloqlar 120 01.02.2021-26.02.2021 5 



262.   Selikli qişa xəstəlikləri Həkim-dermatoveneroloqlar,  ailə 

həkimləri, həkim-ginekoloq,  

həkim-uroloq,  həkim-

stomatoloqlar 

30 15.02.2021-19.02.2021 15 

263.  Dərinin infeksion xəstəlikləri  

(Piodermiyalar. Dəri vərəmi. Cüzam). 

Leyşmanioz  

Həkim-dermatoveneroloqlar,  

həkim-infeksionistlər,  həkim-

pediatrlar 

30 15.02.2021-19.02.2021 10 

264.  Dermatovenerologiya  (modul 5-6) 

 

Həkim-dermatoveneroloqlar 48 22.02.2021-03.03.2021 25 

265.  Genodermatozların müasir yanaşmaları Həkim-dermatoveneroloqlar,  ailə 

həkimləri , həkim-pediatrlar 

12 04.03.2021-05.03.2021 15 

266.  Dermatovenerologiya  (modul 7-8) Həkim-dermatoveneroloqlar 48 09.03.2021-18.03.2021 25 

267.  Dermatovenerologiya   (modul 1-2) Həkim-dermatoveneroloqlar 48 29.03.2021-07.04.2021            25 

268.  Cüzam Həkim-dermatoveneroloqlar 12 08.04.2021-09.04.2021 15 

269.  Dermatovenerologiya   (modul 3-4) Həkim-dermatoveneroloqlar 48 12.04.2021-21.04.2021     25 

270.  Bulyoz dermatozların diaqnostika və  

müalicəsində  müasir yanaşmalar 

Həkim-dermatoveneroloqlar 30 26.04.2021-30.04.2021    25 

271.  Lixenlər  (Psoriaz. Qırmızı yastı 

dəmrov. Çəhrayı dəmrov)  

Səyyar: Zona 3 Şamaxı  MRX  (Ağsu,  

Mərəzə,  Qobustan,  İsmayıllı) 

Həkim-dermatoveneroloqlar,  

ailə həkimləri, həkim-pediatrlar 

30 03.05.2021-07.05.2021 

 

15 

272.  Dərinin birləşdirici toxumalarının 

sistem xəstəlikləri 

Həkim-dermatoveneroloqlar 30 03.05.2021-07.05.2021 

 

10 

273.  Dermatovenerologiya   (modul 5-6) Həkim-dermatoloveneroloqlar 48 11.05.2021-20.05.2021 25 

274.  Tibbi kosmetologiya Həkim-deramatoloq- 

kosmetoloqlar 

120 17.05.2021-11.06.2021 5 



275.  Dermatoonkologiyanın əsasları Həkim-dermatoveneroloqlar ,  ailə 

həkimi 

48 24.05.2021-03.06.2021 25 

276.  Dermatovenerologiya  (modul 7-8) Həkim-dermatoveneroloqlar,  48 07.06.2021-17.06.2021 25 

277.  Cinsi yolla keçən infeksiyaların müasir 

diaqnostikası və müalicə üsulları 

Həkim-dermatoveneroloqlar,  

Həkim-mama-ginekoloqlar,  

Həkim-stomatoloqlar,  həkim-

uroloqlar,  həkim-oftalmoloqlar 

48 21.06.2021-30.06.2021 25 

 

Dermatovenerologiya ixtisası üzrə modullar: 

Modul 1: Dermatovenerologiyada müayinə üsulları 

Modul 2: Dərinin qeyri-infeksion xəstəlikləri 

Modul 3 : Qaşınan dermatozlar 

Modul 4 : Proliferativ və disxromik dermatozlar 

Modul 5 : Selikli qişaların və dəri artımlarının xəstəlikləri 

Modul 6 : Dermatoonkologiya və irsi dermatozlar 

Modul 7 : Dərinin infeksion, parazitar və göbələk xəstəlikləri 

Modul 8 : Cinsi yolla yoluxan infeksiyalar 
 

 

 

 

Dermatovenerologiya üzrə    tematik kursların  mövzuları 

1. Xoş xassəli dəri törəmələrinin diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit-seboreyali keratoz,  yumşaq fibromalar,  

dermatofibroma,  keratoakantoma,  piy vəzilərin nevusu,  epidermal kista,  tüklü kista,  piy vəzilərin hiperplaziyası,  sirinqoma,  

qulaq sədəfinin düyünlü xondrodermatiti 



2.Selikli qişa xəstəlikləri və dermatozlar zamanı selikli qişa zədələnmələri.-30 kredit Xeylitlər.Qlossitlər. Leykoplakiya, 

leukokeratoz. Aftalar. Kistalar. Fordays xəstəliyi. 

3.Dərinin virus xəstəliklərinin müasir diaqnostikası və müalicəsi.-30 kredit Ziyillər,  İtiucu kondilomalar,  Sadə herpes,  

Kəmərvari dəmrov.Kontagioz mollyusk,  Su çiçəyi ,  Qızılca,  Məxmərək,  Virus infeksiyalarının müalicə-profilaktika tədbirlərin 

prinsipləri 

4. Dərinin parazitar xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi-30 kreditQoturluq.  Digər gənələr-insan parazitləri ilə törənən 

dermatozlar,  Pedikulyoz,   Demodex ilə törənən dermatoz,  Qamaz gənə ilə törənən dermatoz 

5.Cinsi yolla keçən infeksiyaların müasir diaqnostikası və müalicə üsulları-30 kredit Sifilisin etiologiyası, patogenezı və 

epidemiologiyası,  Sifilisin ümumi patologiyası və təsnifatı,  Sifilisın klinikası.Müasir qedişatın xüsusiyətləri,  Sifilisin laborator 

diaqnostikası,  Sifilisın müalicəsi və profilaktikası,  Yumuşaq şankr,  Zöhrəvi limfogranuloma, Qasiq granulyoması,  Tropik 

trepanematozlar Urogenital xlamidioz,  Trixomoniaz,  Mikoplazmoz,  Genital herpes,  Bakterial vaginoz,  Urogenital kandidoz,  

Kişilərdə genital anaerob infeksiyalar 

6. Dəri xəstəliklərinin uşaqlarda klinik xüsusiyyətləri-30-kreditUşaq dərisinin anatomo-fizioloji xüsusiyyətləri. Dərinin 

quruluşu. Üşaqlarda dəri xəstəliklərin gedişatının xüsusiyyətləri və müalicə prinsipləri. 

7. Toksikodermiyalar.-30 kredit Stivens-Conson sindromu,  Layell sindromu,  Kəskin və xroniki toksidermiyalar,  

Dərmanlardan yaranan dəri zədələnmələri,  Məxmərək və Kvinke odemi. Müasir diaqnostika və müalicəsi 

8. Alopesiyalar.-30 kredit Alopesiyanın etiologiyası,  patogenezi və diaqnostikası ,  Ocaqlı alopesiya,  Diffuz alopesiya,  

Hiperandrogen alopesiya,  Alopesiyanın ümumi müalicə prinsipləri 

9. Dərinin xərçəngönü xəstəlikləri və qeyri-melanomalı şişlər-30 kredit Bazal hüceyrəli xərçəng,  aktinik keratoz,  

yastihüceyrəli xərçəng,  Bouyen xəstəliyi,  Leykoplakiya,  T-hüceyrəli limfoma,  Pejet xərçəngi,  dəri metastazları 

10.Ümumi infeksion xəstəliklər zamanı dəri zədələnmələri-30 kredit Qızılca,  Suçiçəyi,  Məxmərək,  İnfeksion eritemalar,  

Etiopatogenezi,  Dəri təzahürləri,  Differensial diaqnozu,  Müalicə prinsipləri 



12.Pemfiqus və digər sudurlu dermatozlar-30 kredit Pemfiqusun müasir diaqnostikası və müalicəsi,  Etiopatogenezi,  

Klinikası differensial diaqnostikası,  vulgar pemfigus,  Seboreya pemfigusu,  Braziliya pemfigusu,  Yarpaqşəkilli pemfigus.  

12. Dırnaq xəstəliklərinin təsnifatı müasir diaqnostikası və müalicəsi-30 kreditKoylonixiya,  dırnaqların teleangiektaziyası,  

sarı dırnaq sindromu,  onixoliz 

13. Fotodermatozlar və dəri melanoması-30 kredit-Polimorf fotodermatit,  Gecikmiş dəri porfiriyası,  vitiligo,  Lentiqo,  

İdiopatik damcivari hipomelanoz. Melazma. Dəri melanoması. Akral lentiginoz melanoma. Düyünlü melanoma. Səthi yayılan 

melanoma. Desmoplastik melanoma.  

14.Allerqodermatozlar-30 kredit Mastositoz,  ekzema,  toksikodermiyalar,  kontakt allergik dermatit,  etiopatogenezi,  

klinikası,  differensial diaqnozu,  laboratoz müayinə üsulları,  müalicə prinsipləri 

15.Dərinin göbələk və parazitar xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsində yeni yanaşmalar-48 kredit 

Səthi mikozlar. Keratomikozlar.trixofitiya. Mikrosporiya.Qoturluq,  Digər gənələr-insan parazitləri ilə törənən dermatozlar,  

Pedikulyoz,  Demodex ilə törənən dermatoz,  Qamaz gənə ilə törənən dermatoz 

16.Dərinin infeksion xəstəlikləri  (Piodermiyalar. Dəri vərəmi. Cüzam). Leyşmanioz -30 kredit Piodermiyanın etiologiya və 

patogenezı,  Stafilodermiyalar,  Streptodermiyalar, Səthi strepto-stafilodermiyalar,  Piogen granuloma,  Atipik piodermiyalar,  

Qangrenoz piodermiya Dəri vərəminin etiologiyası və patogenezı,  Dəri vərəminin müalicəsi və profilaktikası,  Dəri vərəmi ilə 

olan xəstələrin əmək qabiliyyətinin ekspertizası,  Dəri vərəmilə mübarizənin təşkili,  Vərəm qurdeşənəyi .Cüzamın differensial 

diaqnostikasi. 

17.Bulyoz dermatozların diaqnostika və  müalicəsində  müasir yanaşmalar-30 kredit Sudurlu dermatozların etiologiyası, 

patogenezi və təsnifatı,  Vulgar pemfigus ,  Vegetasiya eden pemfigus , Yarpaqşəkilli pemfigus,  Seboreya Pemfigusu,  Braziliya 

pemfigusu , Çapiqlaşan pemfigoid,  Dyurinqın herpesşəkilli dermatitı, Hamilələrdə herpes,  Bulyoz epidermoliz,  Sudurlu 

dermatozların müalicəsi 



18.Lixenlər  (Psoriaz. Qırmızı yastı dəmrov. Cəhrayı dəmrov)-30 kreditQırmızı yastı dəmrov. Parlayan dəmrov.Psoriaz. 

Cəhrayı dəmrov. Etiopatogenez. Klinika. Differensial diaqnostika. Müalicə. 

19.Dərinin birləşdirici toxumalarının sistem xəstəlikləri.-30 kreditQırmızı qurd eşənəyi :etiologiyası , patogenez və klinikası,  

Qırmizi qurd eşənəyi : müalicəsi və profilaktikası,  Dermatomiozit : etiologiyası, patogenez və klinikası,  müalicə prinsipləri,  

Sklerodermiyanın təsnifati, etiologiya, patogenez və klinikası,  Sklerodermiyanin müalicəsi , profilaktika və reabilitasiya 

tədbirləri və əmək ekspertizası 

20.Dermatoonkologiyanın əsasları-48 kredit Bazalhüceyrəli xərçəng,  aktinik keratoz,  yastihüceyrəli xərçəng,  Bouyen 

xəstəliyi,  Leykoplakiya,  T-hüceyrəli limfoma,  Pejet xərçəngi,  dəri metastazları 

21. Cinsi yolla keçən qeyri-qonareyalı infeksiyaların diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit-ürogenital xlamidioz,  

Trixomoniaz,  Mikoplazmoz,  Genital herpes,  Bakterial vaginoz,  Urogenital kandidoz,  Kişilərdə genital anaerob infeksiyalar 

 

Qeyd: Dermatovenerologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər  üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH) 

kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

  

 

 

 



 

AİLƏ TƏBABƏTİ KAFEDRASI 

Ünvan: Yeni Günəşli,  A/B massivi 24 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası.  

 

 

№ Kursun adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

278.  Ailə həkimi praktikasında rast gələn 

nevroloji və psixiatrik xəstəliklər 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri, həkim-

pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd sahə 

xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 15.09.2020-24.09.2020 15 

279.   Ailə həkimi praktikasına ürəyin 

normal EKQ-nın çəkilməsi və 

oxunması qaydaları 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kə-

nd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

6 25.09.2020 15 

280.  Ailə həkimi praktikasında  daxili 

üzvlərin xəstəliklərinin differensial 

diaqnostikası və müalicəsi Səyyar: 

Zona 7  Tovuz MRX  (Şəmkir,  Qazax,  

Ağstafa,  Gədəbəy) 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 28.09.2020-07.10.2020 15 

281.  Ailə həkimi praktikasında 

qastroenteroloji və endokrinoloji 

xəstəliklər Səyyar: Zona 8 Yevlax 

MRX  (Ağdaş,  Ucar,  Bərdə,  

Mingəçevir,  Tərtər,  Göyçay,  Zərdab) 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 12.10.2020-21.10.2020 15 

282.  Ailə həkimi praktikasında  infeksion,  

allergik xəstəliklərin  diaqnostikası,  

müalicəsi və profilaktikası 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 26.10.2020-04.11.2020 15 

283.  Ailə həkimi praktikasında təcili və 

təxirəsalınmaz yardımın göstərilməsi 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   həkim-

pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd sahə 

xəstəxanalarının baş həkimləri 

12 05.11.2020-06.11.2020 15 



284.  Ailə həkimi praktikasında ürək qan 

damar sistemi xəstəliklərinin 

diaqnostikası klinikası və müalicə 

prinsipləri 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   həkim-

pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd sahə 

xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 10.11.2020-19.11.2020 15 

285.  Ailə həkimi tərəfindən düzgün ilkin 

diaqnozun qoyulması üçün laborator və 

eksperimental müayinələrin 

nəticələrinin interpretasiyası 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

6 20.11.20 15 

286.  Ailə həkimi praktikasında rast gələn 

müxtəlif kəskin hallarda təcili və 

təxirəsalınmaz yardımın göstərilməsi 

taktikası 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 23.11.20.-02.12.2020 15 

287.  Ailə həkimi praktikasında “COVİD-

19” infeksiyası  və  ailə həkiminin 

taktikası 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

12 03.12.2020-04.12.2020 15 

288.  Ailə həkimi praktikasında immun 

sistemi xəstəliklərinin diaqnostikası,  

klinikası və müalicəsi 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 07.12.2020-16.12.2020 15 

289.  Ailə həkiminin praktikasında təcili və 

təxirəsalınmaz yardımın göstərilməsi 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

12 17.12.2020-18.12.2020 15 

290.  Ailə həkimi praktikasında 

qastroenteroloji,  uroloji və nefroloji 

xəstəliklərinin diaqnostikası və 

müalicəsi taktikası 

 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 21.12.2020-30.12.2020 15 

291.  Ailə həkimi praktikasında 

qastroenteroloji,  uroloji və nefroloji 

xəstəliklərinin diaqnostikası və 

müalicəsi taktikası  

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 21.12.2020-30.12.2020 15 



Səyyar-distant: Zona 2 Salyan MRX  

(Neftçala,  Biləsuvar) 

292.  Ailə həkimi praktikasında nevroloji və 

psixi xəstəliklərin diaqnostikası və 

müalicə taktikası 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtəri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 05.01.2021-14.01.2021 15 

293.  Ailə həkimi praktikasında xəstəliklərin 

kəskin hallarında təcili təxirə salınmaz 

yardımın göstərilməsi  

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri, 

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

30 

 

18.01.2021-22.01.2021 15 

294.  Ailə həkimi praktikasında tənəffüs 

sistemi və allergik  xəstəliklər 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri, 

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

30 25.01.2021-29.01.2021 15 

295.  Ailə həkimi praktikasında ürək qan-

damar sistemi  xəstəliklərinin EKQ-

diaqnostikası 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri, 

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 01.02.2021-10.02.2021 15 

296.  Ailə həkimi praktikasında endokrin 

sistem xəstəliklərinin laborator  

müayinələrinin nəticələrinin 

interpretasiyası 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri, 

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

12 11.02.2021-12.02.2021 15 

297.  Ailə həkimi praktikasında allergik və 

dəri zöhrəvi xəstəliklərin differensial 

diaqnostikası 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri, 

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kə-

nd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

30 15.02.2021-19.02.2021 15 

298.  Ailə həkimi praktikasında kardioloji və 

revmatoloji xəstəliklərin diaqnostikası,  

klinikası və müalicəsi 

Ailə həkimləri , həkim terapevtləri, hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 22.02.2021-03.03.2021 15 

299.  Ailə həkimi praktikasında ‘‘ Kəskin 

qarın’’ sindromunda ailə həkiminin 

taktikası 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

12 04.03.2021-05.03.2021 15 



300.  Ailə praktikasında revmatoloji və 

sümük-əzələ sistemi xəstəliklərinin 

diaqnostikası,  klinikası və müalicəsi 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

30 15.03.2021-19.03.2021 15 

301.  Ailə həkimi praktikasında ağciyər 

xəstəlikləri 

Ailə həkimləri , həkim terapevtləri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

      30 29.03.2021-02.04.2021      15 

302.  Ailə həkimi praktikasında immun 

sistemi xəstəliklərinin  diaqnostikası,   

müalicəsi və  profilaktikası 

Ailə həkimləri , həkim terapevtləri,   hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 05.04.2021-14.04.2021 15 

303.  Ailə həkimi praktikasında təcili və 

təxirəsalınmaz yardımın göstərilməsi 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,   hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

12 15.04.2021-16.04.2021 

 

 

15 

304.  Ailə həkimi praktikasında sidik-

cinsiyyət  sistemi,  dəri-zöhrəvi və 

allergik xəstəliklərin diaqnostika-sı, 

klinikası və müalicəsi 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,  hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

     30 19.04.2021-23.04.2021     15 

305.  Ailə həkimi praktikasında ürək qan-

damar sistemi  xəstəlikləri ilə  yanaşı 

gedən somatik xəstəliklər  

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,  hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 26.04.2021-05.05.2021 15 

306.  Ailə həkimi praktikasında ürək qan-

damar sistemi  xəstəlikləri ilə  yanaşı 

gedən somatik xəstəliklər  

Səyyar-distant: Zona 3 Şamaxı MRX  

(Ağsu,  Mərəzə,  Qobustan,  İsmayıllı) 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,  hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

      48 26.04.2021-05.05.2021 15 

307.  Ailə həkimlərinin praktikasında EKQ-

nın əsasları və onların kliniki təhlili 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,  

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

6 06.05.2021 

 

 

15 



308.  Ailə həkimi praktikasında ağciyər   və 

kardioloji xəstəliklər  

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,  

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

     24 11.05.2021-14.05.2021 15 

309.  Ailə həkimi praktikasında daxili 

xəstəliklərin diaqnostikası,  müalicəsi 

və  profilaktikası Səyyar: Zona 6 

Gəncə Səhiyyə İdarəsi  (Goranboy,  

Daşkəsən,  Göygöl,  Samux,  Naftalan)  

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,  

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

30 17.05.2021-21.05.2021 15 

310.  Ailə həkimi praktikasında 

qastroenteroloji  xəstəliklərinin 

diaqnostikası,  müalicəsi və  

profilaktikası  

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,   hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 24.05.2021-03.06.2021 15 

311.  Ailə həkimi praktikasında 

qastroenteroloji  xəstəliklərinin 

diaqnostikası,  müalicəsi və  

profilaktikası  

Səyyar-distant: Zona 5 Şirvan MRX  

(Hacıqabul,  Kürdəmir,  Sabirabad,  

Saatlı)  

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,   hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

48 24.05.2021-03.06.2021 15 

312.  Ailə həkimi praktikasında 

qastroenteroloji xəstəliklərin 

diaqnostikası 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri, hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

6 04.06.2021 15 

313.  Ailə həkimi praktikasında 

endokrinoloji və allerqoloji xəstəliklər 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

30 07.06.2021-11.06.2021 15 

314.  Ailə həkimi praktikasında yoluxucu  

xəstəliklərin diaqnostikası,  müalicəsi 

və profilaktikası 

 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,   

həkim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  

kənd sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

30 14.06.2021-18.06.2021 15 



Ailə təbabəti üzrə tematik kursların mövzuları 

 

     1. Ailə həkimi praktikasında rast gələn nevroloji və psixiatrik xəstəliklərin diaqnostikası, klinika və müayinə üsulları-48 

kredit-Nevroloji statusun müayinə üsulu.“Narahat” ayaq sindromu, hərəkətin patologiyası, patoloji reflekslər. Baş ağrı sindromu, 

başgicəllənmə. Nitqin pozulmassı, parez, paraliç. Serebral qan damar pozğunluqları. İşemik,  hemorragik insultlar. Nevrit, pleksit, 

radikulit, işias. Ensefalit, meningit, araxnoidit. Nevrotik psixi pozuntular. Nevrogen bulemiya və anoreksiya.  Depressiv 

vəziyyətlər. Nevroz, nevrasteniya. Ailə həkimi praktikasında psixiatrik paiyent. 

2. Ailə həkimi praktikasında  daxili üzvlərin xəstəlikləri, diaqnostika,  differensial diaqnosika,  müalicəsi-48 kredit-Ağ ciyər 

xəstəlikləri; KRVİ, Pnevmoniyalar,  xəstəxanadan kənar pnevmoniya. ACXOX,  xroniki obstruktiv bronxit,  bronxoobstruktiv 

sindrom. Ağ ciyər emfizeması.Bronxial astma.Birləşdirici toxumanın diffuz xəstəliklərinin erkən müayinəsi  (GALS).  Ürək-damar 

sistemi xəstəlikləri;-arterial hipertoniya, Ürəyin  ritm və keçiriciliyinin pozğunluğu-aritmiyalar.Ürəyin anadangəlmə və qazanılmış 

qüsurları. Ürəyin işemik xəstəliyi; ateroskleroz,  stenokardiya,  miokard infarktı.Endokrin sistemi xəstəlikləri;  I və II tip diabet,  

qalxanvarı vəzin xəstəlikləri. Mədə bağırsaq xəstəlikləri:kəskin və xroniki qastrit,  mədə xorası , kolit enterokolitlər. Qanyaradıcı 

orqanların xəstəlikləri; anemiyalar,  leykozlar,  hemorraqik sindrom.Böyrək və sidik yolları xəstəlikləri; nefrotik və nefritik 

sindromlar,  sidik yolları infeksiyaları,  böyrək daşı xəstəliyi,   uretritlər.Endokrin sistemi xəstəlikləri  (I və II tip diabet,  qalxanvarı 

vəzin xəstəlikləri). Ürək-damar sistemi xəstəlikləri  (arterial hipertoniya,  aritmiyalar,  ürək qusurları,  urəyin işemik 

xəstəliyi).Qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri  (anemiyalar,  leykozlar,  hemorraqik sindrom,  koaqulopatiyalar 

315.  Ailə həkimi praktikasında qeyri 

infeksion xəstəliklərin   diaqnostikası,  

müalicəsi və  profilaktikası  

Səyyar: Zona 9,  Şəki MRX  (Balakən,  

Zaqatala,  Qax,  Oğuz,  Qəbələ) 

Ailə həkimləri,  həkim terapevtləri,   hə-

kim-pediatrlar,  məntəqə müdirləri,  kənd 

sahə xəstəxanalarının baş həkimləri 

30 

 

21.06.2021-25.06.2021 

 

 

 

15 

 

 



3. Ailə həkimi praktikasında qastroenteroloji xəstəliklərin profilaktikası, diaqnostika və müalicəsi-48 kredit-Qida borusunun 

xəstəlikləri;axalaziya, ezofagit, peptik xora.Qida borusunun dəliyinin yırtığı. Qida borusunun xərçəngi.Mədənin helikobakteral 

xəstəlikləri. Qeyri xoralı dispepsiyalar.Kəskin və xroniki qastritlər.Mədə və 12 barmaq bağısağın xora xəstəliyi Bağırsağın iltihabi 

xəstəlikləri; duodenit, xroniki enterit.Xroniki kolit; Kron xəstəliyi, qeyri spessifik xoralı kolit. Diareyalar və qəbizlik, 

disbakterioz.Xroniki hepatit, qara ciyər sirrozu.Kəskin və xroniki pankreatitlər. Mədə altı vəzinin xərçəngi.Öd kisəsi və öd yolları 

xəstəlikləri. 

4.Ailə həkimi praktikasında həzm sistemi və biliar sistemi  xəstəlikləri-48 kredit-Qida borusunun xəstəlikləri;axalaziya, 

ezofagit, peptik xora. Qida borusunun dəliyinin yırtığı. Qida borusunun xərçəngi. Mədənin helikobakteral xəstəlikləri.  Qeyri xoralı 

dispepsiyalar. Kəskin və xroniki qastritlər. Mədə və 12 barmaq bağısağın xora xəstəliyi  Bağırsağın iltihabi xəstəlikləri; duodenit, 

xroniki enterit. Xroniki kolit; Kron xəstəliyi, qeyri spessifik xoralı kolit. Diareyalar və qəbizlik, disbakterioz.  Xroniki hepatit, qara 

ciyər sirrozu. Kəskin və xroniki pankreatitlər. Mədə altı vəzinin xərçəngi. Öd kisəsi və öd yolları xəstəlikləri. 

5. Ailə həkimi praktikasında rast gələn  dəri zöhrəvi və allergik xəstəliklərin diaqnostika və differensial diaqnostikası-48 

kredit-Dərinin qeyri-infeksion xəstəlikləri; dermatit,  atopik dermatit.Düyünlü eritema,  psoriaz. Qırmızı yastı dəmirov. Vitiliqo 

seboreya, sızanaqlar. Dərinin viruslu xəstəlikləri: piodermiyalar. Dermatozoonozlar; pedikulyoz,  dərinin göbələk xəstəlikləri. 

Qırmızı qurd eşənəyi,  məhdud sklerodermiya.  İnfeksion ekzantemalar. Allergik reaksiyaların müasir təsnifatı. Qida allergiyası. 

Bronxial astma. Sistem allergik reaksiya. 

6. Ailə həkimi praktikasında təcili təxirə salinmaz yardımın prinsipləri-48kredit-Ürək catışmamalığı,  kəskin miokard infarktı,  

stenokordiya. Ürək ritminin pozğunluqları  (bradiaritmiya,  taxiaritmiya,  sinkopal vəziyyət,  qulaqcıq fibrilasiyası).  Tənəffüs 

catışmamalığı  (ağ ciyərin xroniki obstruktiv xəstəliyi). Astmatik status,  kəskin pnevmoniya,  pnevmotoroks. Allerqologiya,  

təxirəsalınmaz vəziyyət  (Kvinke ödemi,  anafilaktik şok).  Kəskin qarın sindromu.  Ginekologiyada kəskin qarin sindromu.  

Epilepsiya. Kəskin stress reaksiyalar.  Komalar.  Davamlı hipertermiyalar. 

7.Ailə həkimi praktikasında yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası,  diaqnostika və müalicəsi-48 kredit-Dərinin virus 

xəstəlikləri. Dermatozoonozlar; pedikulyoz,  dərinin göbələk xəstəlikləri.   İnfeksion ekzantemalar. İnfeksion diareyalar. Herpes 



infeksiyalar Hava damcı infeksiyaları. Xüsusi təhlükəli infeksiyalar.  Uşaq infeksiyaları Ağ ciyər vərəmi.Viruslu 

ensefalitlər.Brusellyoz. Bakterial endokardit.      

8.  Ailə həkimi praktikasında ürək qan damar sistemi xəstəlikləri və bu xəstəliklərin EKQ-nin diaqnostikası-48 kredit 

Kəskin və xroniki ürək çatışmazlığı Ürəyin işemik xəstəliyi Qəfləti koronar ölüm Stenokardiya (stabil gərginlik stenokardiyası və 

qyeri stabil stenokardiya) Miokard infarktı Hipertoniya xəstəliyi (arterial hipertenziya) Ürək qüsurları (anadangəlmə və qazanılmış 

ürək qüsurları)Miokardit Kardioskleroz Ekq-nin iş prinsipi və klinik əhəmiyyəti. Elektrokardioqrammaya rəyin yazılması. 

9.Ailə həkimi praktikasında revmatoloji və sümük əzələ sistemi xəstəliklərinin diaqnostikası, klinika və müalicəsi-30 kredit-

Revmatizm,  revmatoidli artrit,  birincili və ikincili profilaktika. Dayaq-hərəkət sisteminın skrininq mayinəsi  (GALS). 

Revmatologiyada laborator və funksional diaqnostika. Kəskin revmatik qızdırma,  qazanılmış ürək qusurları.  Reaktiv artrit,  

birincili və ikincili profilaktika. Deformasiyaedici osteoartroz. Bexteryev xəstəliyi. Psoriatik artrit,  Reyter xəstəliyi və sindromu-

xlamidioz zamanı. Onurğanın osteoxondrozu. Lyumbaişalgiya. Osteoporoz, miozit, kontrakturalar,  podaqra.-Bursit, tenosinovitlər,  

skolioz,  kifoz. Yastıpəncəlik,  anadan gəlmə ayaq əyriliyi. Anadangəlmə bud,  çiyin sümyünün çıxıqı. 

10. Ailə həkimi praktikasında immun sistemi xəstəliklərin profilaktikası,  diaqnostika və müalicəsi-30 kredit-İmmundefisit 

vəziyyətlər. Revmatoid artrit .Qalxanvarı vəzin autoimmun xəstəlikləri  (Xaşimoto xəstəliyi).Diffuz toksik zob  (Greyvs xəstəliyi). 

Billiar sistemin autoimmun  xəstəlikləri  (autoimmun hepatit). Birləşdirici toxumanın xəstəlikləri-Sistem qırmızı qurdeşənəyi. 

Sistemli lokal sklerodermiya , Kron xəstəliyi,  bağırsağın iltihabi xəstəliyi , Amiloidoz  Antifosfolipid sindrom Hemorragik 

vaskulitlər   Miasteniya,  miastenik Lambert sindromu Addison xəstəliyi  Vitiliqo    Reyter sindromu-xlamidioz zamanı. Bronxial 

astma. Sistem allergik reaksiya. Autoimmun  psoriaz     Tireodit.  Şəkərli diabet I tip.Dağınıq skleroz  . İcbari sığortanın həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədar və müasir tələblərə uyğun olaraq ailə həkimi praktikasında immun sistemi xəstəlikləri zamanı pasiyentlərin 

qəbulu,  müayinəsi və diaqnostikası. 

11. Ailə həkimi praktikasında xəstəliklərin kəskin hallarında təcili təxirəsalinmaz yardımın  taktikası-30kredit- Ürək 

catışmamalığı,  kəskin miokard infarktı,  stenokardiya.Ürək ritminin pozğunluqları  (bradiaritmiya,  taxiaritmiya,  sinkopal vəziyyət,  

qulaqcıq fibrilasiyası).  Tənəffüs catışmamalığı  (ağ ciyərin xroniki obstruktiv xəstəliyi). Astmatik status,  kəskin pnevmoniya,  

pnevmotoroks. Allerqologiya,  təxirəsalınmaz vəziyyət  (Kvinke odemi,  anafilaktik şok).  Kəskin qarın sindromu.  Ginekologiyada 



kəskin qarin sindromu.  Epilepsiya. Kəskin stress reaksiyalar.  Komalar.  Davamlı hipertermiyalar. Təcili təxirəsalınmaz 

vəziyyətlərdə ailə həkiminin taktikası.Ailə həkimi praktikasında müxtəlif xəstəliklər zamanı ultrasəs müayinəsinin aparılması 

texnikası və oxunması. 

12. Ailə həkimi praktikasında ağciyər xəstəlikləri-30kredit-ağciyər xəstəlikləri.Pnevmoniyalar xəstəxanadankənar pnevmoniya. 

ACXOX (ağciyərin xroniki obstruktiv xəstəliyi) Xroniki obstruktiv bronxit bronxoobstruktiv sindrom. Ağciyər 

emfizeması.Bronxial astma.. Ağciyərlərin abses və qanqrenası. Bronxoektaz. Plevrit. Ağciyərlərin onkoloji xəstəliyi. Kəskin 

tənəffüs çatışmamazlığı  (bronxospazm spontan pnevmotoraks respirator distress sindrom). Sarkaidoz 

 

 

CƏRRAHİYYƏ FAKÜLTƏSİ 

MAMALIQ VƏ GİNEKOLOGİYA KAFEDRASI 
 

Ünvan:Akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası  (1-ci korpus), tel. 431-50-38,  

Bakı şəhəri 3 №li  Şəhər Klinik Xəstəxanası  (Sabunçu qəsəbəsi),   tel.431-60-68 

 

  

№ Kursun adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul planı 

316.  Mamalıq və ginekologiya  

 (modul1-2)  

Həkim mama-ginekoloqlar 48 15.09.2020-24.09.2020 40 

317.  Uşaqlıq boynunun eroziyasının 

müalicəsi və müasir metodların tətbiqi 

Həkim mama-ginekoloqlar 30 28.09.2020-02.10.2020 40 

318.  HELLP sindromu Həkim mama-ginekoloqlar 30 05.10.2020-09.10.2020 30 



319.  Mamalıq və ginekologiya  (modul 3-4) Həkim mama-ginekoloqlar 48 12.10.2020-21.10.2020 40 

320.  Hamilələrdə COVİD-19 virusunun 

profilaktikası. COVİD-19 virusuna 

yoluxmuş hamilələrin müayinə və 

müalicəsi 

Həkim mama-ginekoloqlar 

Həkim infeksionistlər. 

12 22.10.2020-23.10.2020 6 

321.  Reproduktiv sistemin ontogenezi və 

menstrual tsiklin tənzimlənməsi  

Həkim mama-ginekoloqlar 30 26.10.2020-30.10.2020 30 

322.  Ürək damar sistemi xəstəlikləri və 

hamiləlik 

Həkim mama-ginekoloqlar 30 02.11.2020-06.11.2020 30 

323.  Rh  (-) hamilə qadınlarda antenatal 

qulluq və doğuşun aparılması   Səyyar: 

Zona 1 Lənkəran Perinatal Mərkəz  

(Masallı,  Astara,  Lerik,  Cəlilabad,  

Yardımlı)  

Həkim mama-ginekoloqlar 48 10.11.2020-19.11.2020 10 

324.  Mamalıq və ginekologiya  

 (modul 5-6) 

Həkim mama-ginekoloqlar 48 10.11.2020-19.11.2020 30 

325.  Hormonal hemostazda müasir 

yanaşma 

Həkim mama-ginekoloqlar 30 23.11.2020-27.11.2020 30 

326.  Hamiləlik və şəkərli diabet  Həkim mama-ginekoloqlar 

Həkim endokrinoloqlar 

30 30.11.2020-04.12.2020 30 

327.  Qalxanvari vəzi patologiyaları və 

hamiləlik  

Həkim mama-ginekoloqlar 48 07.12.2020-16.12.2020 30 



328.  Qalxanvari vəzi patologiyaları və 

hamiləlik  Səyyar-distant: Zona 2 

Salyan MRX  (Neftçala,  Biləsuvar)   

Həkim mama-ginekoloqlar 48 07.12.2020-16.12.2020 10 

329.  Disfunksional uşaqlıq qanaxmaları və 

müasir müalicə prinsipləri  

Həkim mama-ginekoloqlar 12 17.12.2020-18.12.2020 6 

330.  Doğuş fəaliyyətinin anomaliyaları  

Səyyar-distant: Zona 3  Şamaxı  MRX   

(Ağsu,  Mərəzə,  Qobustan,  İsmayıllı)  

Həkim mama-ginekoloqlar 48 21.12.2020-30.12.2020 10 

331.  Doğuş fəaliyyətinin anomaliyaları Həkim mama-ginekoloqlar 48 21.12.2020-30.12.2020 30 

332.  Mamalıq və ginekologiya  (modul 7-8) Həkim mama-ginekoloqlar 48 21.12.2020-30.12.2020 40 

333.  Doğuşa yardımın təşkili  Həkim  mama-ginekoloqlar 24 05.01.2021-08.01.2021 30 

334.  Mamalıq və ginekologiya  (modul 1-2) Həkim  mama-ginekoloqlar 48 11.01.2021-21.01.2021 30 

335.  Mamalıq qanaxmaları Səyyar: Zona 4  

Quba Perinatal Mərkəz  (Qusar,  

Xaçmaz,  Şabran,  Siyəzən,  Xızı)  

Həkim mama-ginekoloqlar 48 11.01.2021-21.01.2021 10 

336.  Hamiləlik və bronxial astma  Həkim mama-ginekoloqlar 30 25.01.2021-29.01.2021 40 

337.  Mamalıq və ginekologiya  (modul 3-4) Həkim  mama-ginekoloqlar 48 01.02.2021-10.02.2021 30 



338.  Mamalıq və ginekologiya  (modul 3-4)  

Səyyar Distant: Zona 5 Şirvan MRX   

(Hacıqabul,  Kürdəmir,  Sabirabad,  

Saatlı)  

Həkim mama-ginekoloqlar 48 01.02.2021-10.02.2021 10 

339.  Respirator sistemin xəstəlikləri və 

hamiləlik  

Həkim mama-ginekoloqlar 12 11.02.2021-12.02.2021 6 

340.  Yumurtalıqların polikistozu sindromu,  

müasir yanaşma prinsipləri   

Həkim mama-ginekoloqlar 30 15.02.2021-19.02.2021 40 

341.  Hamiləlik və şəkərli diabet  Həkim mama-ginekoloqlar 

Həkim endokrinoloqlar 

30 22.02.2021-26.02.2021 40 

342.  Talassemiya və hamiləlik  Həkim mama-ginekoloqlar 

Həkim endokrinoloqlar 

30 01.03.2021-05.03.2021 40 

343.  Mamalıq və ginekologiya  (modul5-6)  Həkim mama-ginekoloqlar 48 09.03.2021-18.03.2021 30 

344.  Hamiləlik və ürək qüsurları   Səyyar 

:Zona 6 Gəncə Perinatal Mərkəz  

(Goranboy,  Daşkəsən,  Naftalan,  

Göygöl,  Samux)  

Həkim mama-ginekoloqlar 48 09.03.2021-18.03.2021 10 

345.  Hamiləlik zamanı qanaxmalar Həkim mama-ginekoloqlar 30 29.03.2021-02.04.2021 30 



346.  Hamiləlik zamanı qanaxmalar Səyyar-

Distant :Zona 7 Tovuz MRX  (Şəmkir,  

Qazax,  Ağstafa,  Gədəbəy)  

Həkim mama-ginekoloqlar 30 29.03.2021-02.04.2021 10 

347.  Mamalıq qanaxmaları  Həkim mama-ginekoloqlar 30 05.04.2021-09.04.2021 40 

348.  Mamalıq və ginekologiya  (modul7-8) Həkim mama-ginekoloqlar 48 12.04.2021-21.04.2021 30 

349.  Preekampsiya Səyyar:  Zona 8 Yevlax 

MRX  (Ağdaş,  Ucar,  Bərdə,  

Mingəçevir,  Tərtər,  Göyçay,  Zərdab)   

Həkim mama-ginekoloqlar 

Həkim-nefroloqlar 

48 12.04.2021-21.04.2021 10 

350.  Vaxtından əvvəl doğuşlar  Həkim mama-ginekoloqlar 12 22.04.2021-23.04.2021 6 

351.  Rezus konflikt,  müasir yanaşma 

prinsipləri  

Həkim mama-ginekoloqlar 30 26.04.2021-30.04.2021 30 

352.  Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması 

Səyyar: Zona 9 Şəki Perinatal Mərkəz  

(Balakən,  Zaqatala,  Qax,  Oğuz,  

Qəbələ)  

Həkim mama-ginekoloqlar 48 26.04.2021-05.05.2021 10 

353.  Uşaqlığın fibromioması,  endometrioz 

,  adenomioz. Uşaqlıq yolunun cərrahi 

xəstəlikləri 

Həkim mama-ginekoloqlar 30 03.05.2021-07.05.2021 40 

354.  Mamalıq və ginekologiya  (modul 1-2) Həkim mama-ginekoloqlar 48 11.05.2021-20.05.2021 30 



355.  Ekstragenital xəstəliklər  və hamiləlik 

Səyyar:  Zona 10 Ağcabədi MRX  

(Beyləqan,  Füzuli,  Ağdam,  İmişli)  

Həkim mama-ginekoloqlar 48 11.05.2021-20.05.2021 10 

356.  Mamalıq ginekologiya  (modul 3-4) Həkim mama-ginekoloqlar 48 24.05.2021-02.06.2021 40 

357.  Hamilələrdə COVİD-19 virusunun 

profilaktikası. COVİD-19 virusuna 

yoluxmuş hamilələrin müayinə və 

müalicəsi 

Həkim mama-ginekoloqlar 12 03.06.2021-04.06.2021 6 

358.  Mamalıq və ginekologiya  (modul 5-6) Həkim mama-ginekoloqlar 48 07.06.2021-17.06.2021 40 

359.  Uşaqlıqdan kənar hamiləlik  Həkim mama-ginekoloqlar 6 18.06.2021 6 

360.  Mamalıq və ginekologiya  (modul 7-8) Həkim mama-ginekoloqlar 48 21.06.2021-30.06.2021 40 

 

 

Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə modullar: 

Modul 1: Konservativ mamalıq və perinatologiya 

Modul 2: Dölün antenatal mühafizəsi  

Modul 3: Pataloji mamalıq 

Modul 4: Operativ ginekologiya 

Modul 5: Hamiləlik və ekstragenital xəstəliklər 

Modul 6: Sonsuzluq  

Modul 7: Mamalıq və ginekologiyada  endokrinoloji problemlər 

Modul 8:  Mamalıq-ginekologiyada iltihabi xəstəliklər  



 

Mamalıq və ginekologiya  ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları. 

1.Uşaqlıq boynunun eroziyasının müalicəsi və müasir metodların tətbiqi-30 kredit-Vulvovaginitlər, kolpitlər.Uşaqlıq boynu 

ektopiyası. İnsan papilloma virusu.Diaqnostikası, müalicəsi və fəsadları. Uşaqlıq boynu xərcəngönü vəziyyətləri və uşaqlıq 

boynu xərcəngi  

2.HELLP sindromu-30 kredit-Preeklampsiyalar.Qaraciyər və böyrək çatışmazlıqları. 

3. Reproduktiv sistemin ontogenezi və menstrual tsiklin tənzimlənməsi-30 kredit- Hormonal hemostazda müasir yanaşma   

4.Ürək damar sistemi xəstəlikləri və hamiləlik-30 kredit-Anadangəlmə ürək qüsurları.Kardiomiopatiyalar.Revmatik 

miokarditlər.Hipertonik xəstəliklər. 

5.Rh  (-) hamilə qadınlarda antenatal qulluq və doğuşun aparılması-48 kredit- Rezus konflikt.Yeni doğulmuşların hemolitik 

xəstəliyi. 

6. Hormonal hemostazda müasir yanaşma-30 kredit-Menstrual tsiklin fiziologiyası.Anovulyator tsikl.Disfunksional 

qanaxmalar.Yuvenil qanaxmalar. 

7. Hamiləlik və şəkərli diabet.-30 kredit-Şəkərli diabet 1 ci tip hamiləliyin aparılması və doğuşun idarə olunması.Şəkərli diabet 

1 ci tip hamiləliyin aparılması və doğuşun idarə olunması. 

8 Qalxanvari vəzi patologiyaları və hamiləlik.-48 kredit-Autoimmun tireoditlər.Tireotoksikoz.zamanı 

hamiləliklər.Reproduktiv sistemin patologiyaları. 

9. Doğuş fəaliyyətinin anomaliyaları-48 kredit-Doğuş fəaliyyəyinin 1 cili zəifləyi.Başın düzgün olmayan gəlişləri zamanı 

doğuşun idarə olunması.Sağrı gəlişləri. 

10 Doğuşa yardımın təşkili-30 kredit-Doğuş fəaliyyətinin anomaliyaları. Doğuşa yardımın təşkili. Cift gəlişi. Mamalıq 

qanaxmaları. Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması.Preeklampsiya,  HELLP sindromu. Fetoplasentar çatışmazlıq 



11.Mamalıq qanaxmaları-48 kredit-Fəsadlı mamalıq anamnezi,  adəti düşüklər,  fetoplasentar çatışmazlıq .Hamiləlik zamanı 

qanaxmalar.Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması. Cift gəlişləri 

12.Hamiləlik və bronxial astma-30 kredit- (Hamiləlik zamanı allergik vəziyyətlər.Yuxarı tənəffüs yollarının respirator 

xəstəlikləri. 

13.Yumurtalıqların polikistozu sindromu,  müasir yanaşma prinsipləri-30 kredit Metabolik sindrom.Aybaşı tsiklinin 

pozulmaları.Amenoreyelar. 

14.Talassemiya və hamiləlik-30 kredit-Talasemiya zamanı hamiləliyin planlaşdırılması.Alfa talasemiya.Beta talasemiya. 

15Preekampsıya.-48 kredit-Hestasion hipertenziyalar.Qaraciyərin kəskin piyli distrofiyası.HELLP sindromu. 

16.Rezus konflikt,  müasir yanaşma prinsipləri-30 kredit-Rh  (-) hamilə qadınlarda antenatal qulluq və doğuşun aparılması .  

Döl-ana transfuziyasının risk amilləri.Yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyi. Doğuşdan sonra anti-D immunoprofilaktika 

17.Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması-48 kredit-Hamiləlik zamanı qanaxmalar.Doğuş qanaxmaları.normal yerləşmiş ciftin 

vaxtından əvvəl ayrılması.Cift gəlişləri. 

18.Uşaqlığın fibromioması,  endometrioz ,  adenomioz. Uşaqlıq yolunun cərrahi xəstəlikləri-30 kredit-Konservativ 

miomektomiyalar.Sistosele.Retrosele diaqnostikası və müalicəsi.Endometriumun hiperplastik prosesləri. 

19.Ekstragenital xəstəliklər və hamiləlik 48 kredit- Hamiləlik və anemiyalar.    Hamiləlik və qalxanabənzər vəzin xəstəlikləri. 

Hamiləlik və şəkərli diabet.Talassemiya və hamiləlik . Ürək damar sistemi xəstəlikləri və hamiləlik.Böyrək xəstəlikləri və 

hamiləlik. Hamiləlik və respirator sistemin xəstəlikləri . Hamiləlik və ürək qüsurları 

 

Qeyd: Mamalıq və ginekologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər  üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH) 

kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tut 



 

HEMATOLOGİYA  KAFEDRASI 
 

Ünvan:Akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası  (2-ci korpus) 

 Tel: 431-30-60 

 

№ Kursun adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

361.  Hematologiya    (modul 1-2) Həkim-hematoloqlar,  48 15.09.2020-24.09.2020 6 

362.  İrsi qan xəstəlikləri  (Talassemiya və 

hemofiliya) 

Həkim-hematoloqlar,  həkim 

-terapevtlər,  həkim-pediatrlar,  həkim-

genetiklər 

48 28.09.2020-07.10.2020 6 

363.  Hematologiya    (modul 3-4) Həkim-hematoloqlar,  48 12.10.2020-21.10.2020 6 

364.  Hemostaz  sistemi və 

koaquloqrammanın təhlili 

Həkim-hematoloqlar,  həkim 

-cərrahlar,  həkim-terapevtlər 

12 22.10.2020-23.10.2020 6 

365.  Hematologiya    (modul 5-6) Həkim-hematoloqlar 48 26.10.2020-04.11.2020 6 

366.  Covid-19 pandemiyası zamanı qan 

xəstəliklərinin idarə olunması 

Həkim-hematoloqlar,  həkim- 

terapevtlər, həkim-pediatrlar,  həkim-

genetiklər 

12 05.11.2020-06.11.2020 6 

367.  Hematologiya    (modul 7-8) Həkim-hematoloqlar,  48 10.11.2020-19.11.2020 6 

368.  Hemotransfuziya və onun fəsadları Həkim-hematoloqlar,  həkim mama-

ginekoloqlar, həkim-cərrahlar 

6         20.11.2020 6 

369.  İrsi qan xəstəlikləri  (Talassemiya və 

hemofiliya) 

Həkim-hematoloqlar,  həkim 

-pediatrlar, həkim-terapevtlər,  həkim-

genetiklər 

48 23.11.2020-02.12.2020 6 

370.  Transfuziologiya Həkim-hematoloqlar,  48 07.12.2020-16.12.2020 6 



həkim-transfuzioloqlar,  transfuzioloqlar  

(qan  bankında  işləyən  həkimlər) 

371.  Plazmaferez,  ozonoterapiya Həkim-hematoloqlar,  

həkim mama-ginekoloqlar 

12 17.12.2020-18.12.2020 6 

372.  Hamilə qadınlarda RH və qan 

qruplarının uyğunsuzluğu 

Həkim-hematoloqlar,  həkim mama-

ginekoloqlar 

30 21.12.2020-25.12.2020 6 

373.  Hematologiya    (modul 1-2) Həkim-hematoloqlar 48 05.01.2021-14.01.2021 6 

374.  İrsi qan xəstəlikləri  (Talassemiya və 

hemofiliya) 

Həkim-hematoloqlar,  

həkim-pediatrlar,  həkim-terapevtlər,  

həkim-genetiklər 

48 18.01.2021-27.01.2021 6 

375.  Plazmaferez,  ozonoterapiya Həkim-hematoloqlar,  

həkim-mama-ginekoloqlar 

12 28.01.2021-29.01.2021 6 

376.  Hematologiya    (modul 3-4) Həkim-hematoloqlar 48 01.02.2021-10.02.2021 6 

377.  Hemostaz  sistemi və 

koaquloqrammanın təhlili 

Həkim-hematoloqlar,  

həkim-cərrahlar,  həkim-terapevtlər,  həkim-

mama-ginekoloqlar 

12 11.02.2021-12.02.2021 6 

378.  Hematologiya    (modul 5-6) Həkim-hematoloqlar 48 15.02.2021-24.02.2021 6 

379.  Hemofiliya və talassemiya Həkim-hematoloqlar,  

həkim-terapevtlər,  həkim-pediatrlar, həkim-

genetiklər 

12 25.02.2021-26.02.2021 6 

380.  Hematologiya    (modul 7-8) Həkim-hematoloqlar 48 01.03.2021-10.03.2021 6 

381.  Hemotransfuziya və onun fəsadları Həkim-hematoloqlar, həkim mama-

ginekoloqlar, həkim-cərrahlar 

12 11.03.2021-12.03.2021 6 

382.  Hamilə qadınlarda RH və qan 

qruplarının uyğunsuzluğu 

Həkim-hematoloqlar,  

həkim mama-ginekoloqlar 

30 15.03.2021-19.03.2021 6 



383.  Transfuziologiya  Həkim-hematoloqlar,  

həkim-transfuzioloqlar,  transfuzioloqlar  

(qan  bankında  işləyən  həkimlər) 

30 29.03.2021-02.04.2021 6 

384.  Hematologiya    (modul 1-2) Həkim-hematoloqlar 48 05.04.2021-14.04.2021  

385.  Plazmaferez,  ozonoterapiya Həkim-hematoloqlar,  

həkim-mama-ginekoloqlar 

12 15.04.2021-16.04.2021 6 

386.  Hematologiya    (modul 3-4) Həkim-hematoloqlar,  48 19.04.2021-28.04.2021 6 

387.  Hemostaz  sistemi və 

koaquloqrammanın təhlili 

Həkim-hematoloqlar,  

həkim-cərrahlar, həkim-terapevtlər,  həkim-

mama-ginekoloqlar 

12 29.04.2021-30.04.2021 6 

388.  İrsi qan xəstəlikləri  (Talassemiya və 

hemofiliya) 

Həkim-hematoloqlar,  həkim-pediatrlar, 

həkim-terapevtlər,  həkim-genetiklər 

48 03.05.2021-12.05.2021 6 

389.  Hemotransfuziya və onun fəsadları Həkim-hematoloqlar,  

həkim mama-ginekoloqlar 

həkim-cərrahlar 

12 13.05.2021-14.05.2021 6 

390.  Hematologiya    (modul 5-6) Həkim-hematoloqlar 48 17.05.2021-26.05.2021 6 

391.  Hemofiliya və talassemiya Həkim-hematoloqlar,   

həkim-terapevtlər,  həkim-pediatrlar, həkim-

genetiklər 

6 27.05.2021 6 

392.  Transfuziologiya  Həkim-hematoloqlar, həkim-

transfuzioloqlar,  transfuzioloqlar  (qan  

bankında  işləyən  həkimlər) 

48 31.05.2021-09.06.2021 6 

393.  Hemostaz  sistemi və 

koaquloqrammanın təhlili 

Həkim-hematoloqlar,   

həkim-cərrahlar,  

həkim-terapevtlər,  həkim-mama-

ginekoloqlar 

12 10.06.2021-11.06.2021 6 



394.  Hematologiya    (modul 7-8) Həkim-hematoloqlar,  transfuzioloqlar  (qan  

bankında  işləyən  həkimlər) 

48 14.06.2021-23.06.2021 6 

395.  Plazmaferez,  ozonoterapiya Həkim-hematoloqlar,  

həkim-mama-ginekoloqlar 

12 24.06.2021-25.06.2021 6 

396.  Hamilə qadınlarda RH və qan 

qruplarının uyğunsuzluğu 

Həkim-hematoloqlar,  

həkim mama-ginekoloqlar 

18 28.06.2021-30.06.2021 6 

 

Hematologiya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1.  Anemiyalar: Qanyaranma prosesinin pozğunluğundan yaranan anemiya 

Modul 2.  Hemolitik anemiyalar 

 Modul 3.  Hemorragik diatezlər və Hemostaz sistemi 

Modul 4.   Hemorragik diatezlər və trombositopatiyalar 

Modul 5.  Hemoblastozlar: Kəskin leykozlar 

Modul 6.  Xroniki leykozlar 

Modul 7. Transfuziologiya: Transfuzion mühitlər 

Modul 8.  Qan preparatları,  onların alınması və tibbdə tətbiqi 

 

Hematologiya  ixtisası  üzrə  tematik kursların mövzuları 

 
1. Irsi qan xəstəlikləri  (Talassemiya və hemofiliya)-30  kredit-Hemofiliya A və B; digər irsi kaoqolopatiyalar; 

hemoqlobinopatiyalar; Talassemiya; Fankoni sindromu; Qlükoza 6 fosfatdehidrogenaza defisitli anemiya; Homoziqot və 

hetereziqot β-talassemiyalar; xəstəliyin gedişinin kliniki xüsusiyyətləri; α-talassemiya və digər hemoqlobinopatiyalar; 

mikrosferositoz  (Minkovski-Şoffar) anemiyası; Trombositopatiyalar. Bernara-Sulye və Qlansman sindromu; Villebrand 

xəstəliyi 



2. Hemostaz  sistemi və koaquloqrammanın təhlili-12 kredit-Hemostaz sisteminin fiziologiyası və 

patologiyası;koaquloqrammanın təhlili; laboratoriya işi; hemorragik diatezlərin differensial  diaqnostikası 

3. Hemofiliya və talassemiya-12 kredit-Hemofiliya A və B; Villebrand xəstəliyi; Homoziqot və hetereziqot β-talassemiyalar; 

α-talassemiya 

4. Hemotransfizuya və onun fəsadları-12 kredit-Qan xidmətinin təşkili. Qan xidmətində texnologiyaların, standartlaşdırma və 

keyfiyyətin idarə olunması;qan preparatlarının xarakteristikası,  kliniki transfuziologiya; patogenetik prinsip üzrə transfuzion 

terapiyaya göstəriş; qanköçürmə taktikası,  təhlükəsizliyin təmin etməsi; qanın tərkibi,  konservləşdirilməsinin əsasları.  

5.  Ozonoterapiya,  plazmaferez-12 kredit-Müalicə plazmaferezi, tətbiq üsulları, göstərişlər və əks göstərişlər;patogenetik 

prinsip üzrə transfuzion terapiyaya göstəriş; hemorragik diatez və digər xəstəliklərdə plazmaferezin tətbiqi; 

6. Transfuziologiya-30  kredit-Plazmaferez,  ozonoterapiya,  göstərişlər və əks göstərişlər; eritrositar antigenləri haqqında 

anlayış,  qan qrupu və Rh amilinin təyini; ekstrakorporal hemokorreksiyalar,  klassifikasiyası,  istifadə üsulları; qan 

preparatlarının xarakteristikası,  kliniki transfuziologiya; patogenetik prinsip üzrə transfuzion terapiyaya göstəriş. 

7. Hamilə qadınlarda RH və qan qruplarının uyğunsuzluğu-30 kredit-Qan qrupu antigenləri haqqında anlayış və onların 

hamiləlik zamanı təsir mexanizmi; ABO sisteminin genetikası; qan qrupu və Rh faktorun müayinə üsulları,  qrup antitellərin  

(α və β)  təyini. 

Qeyd: Hematologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH)     

kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.  

 

 

 

OTORİNOLARİNQOLOGİYA  KAFEDRASI 

 



Ünvan: Akad. M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası  (2-ci korpus),  tel.: 431 61 58 

 

№ Kursun adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

397.  Otorinolarinqologiya  ( modul 1-2) Həkim-otorinolarinqoloqlar 48 15.09.2020-24.09.2020 12 

398.  Otorinolarinqologiya  (modul 3-4) Həkim-otorinolarinqoloqlar 48 28.09.2020-07.10.2020 12 

399.  COVİD-19 infeksiyası zamanı 

otorinolarinqoloji yardımın 

xüsusiyyətləri 

Həkim-otorinolarinqoloqlar 12 08.10.2020-09.10.2020 6 

400.  Otorinolarinqologiya  (modul 5-6) Həkim-otorinolarinqoloqlar 48 12.10.2020-21.10.2020 12 

401.  Səs xəstəliklərində müayinə 

metodları 

Həkim-otorinolarinqoloqlar 12 22.10.2020-23.10.2020 6 

402.  Otorinolarinqologiyada allergik 

xəstəliklər 

Həkim-otorinolarinqoloqlar 30 26.10.2020-30.10.2020 12 

403.  Otorinolarinqologiya  (modul 7-8) Həkim-otorinolarinqoloqlar 48 02.11.2020-12.11.2020 12 

404.  Otorinolarinqologiyada 

təxirəsalınmaz vəziyyətlər 

Həkim-otorinolarinqoloqlar 30 16.11.2020-20.11.2020 12 

405.  Qırtlağın şişləri  Həkim-otorinolarinqoloqlar 30 23.11.2020-27.11.2020 12 

406.  Septorinoplastikanın əsasları Həkim-otorinolarinqoloqlar 30 30.11.2020-04.12.2020 12 

407.  Eşitmənin reabilitasiyası Həkim-otorinolarinqoloqlar 30 07.12.2020-11.12.2020 12 

408.  Burnun əlavə ciblərinin iltihabi 

xəstəlikləri 

Həkim-otorinolarinqoloqlar 30 14.12.2020-18.12.2020 12 

409.  Otorinolarinqologiya  ( modul 1-2) Həkim-otorinolarinqoloqlar 48 21.12.2020-30.12.2020 12 

410.  Otorinolarinqologiya (modul 3-4) həkim-otorinolarinqoloqlar 48 05.01.2021-14.01.2021 12 

411.  Otorinolarinqologiya (modul 5-6) həkim-otorinolarinqoloqlar 48 18.01.2021-27.01.2021 12 



412.  Səs terapiyasının əsasları həkim-otorinolarinqoloqlar 12 28.01.2021-29.01.2021 6 

413.  Otorinolarinqologiya  (modul 7-8) həkim-otorinolarinqoloqlar 48 01.02.2021-10.02.2021 12 

414.  Eşitmənin reabilitasiyası həkim-otorinolarinqoloqlar 30 15.02.2021-19.02.2021 12 

415.  Burun əlavə ciblərinin iltihabi 

xəstəlikləri 

həkim-otorinolarinqoloqlar 30 22.02.2021-26.02.2021 12 

416.  Qırtlağın mikrocərrahiyyəsi həkim-otorinolarinqoloqlar 30 01.03.2021-05.03.2021 12 

417.  Otorinolarinqologiya (modul 1-2) həkim-otorinolarinqoloqlar 48 09.03.2021-18.03.2021 12 

418.  Otorinolarinqologiyada allergik 

xəstəliklər 

həkim-otorinolarinqoloqlar 30 29.03.2021-02.04.2021 12 

419.  Foniatriyada reabilitasiya metodları  həkim-otorinolarinqoloqlar 30 05.04.2021-09.04.2021 12 

420.  Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi 

xəstəlikləri 

həkim-otorinolarinqoloqlar 30 05.04.2021-09.04.2021 12 

421.  Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi 

xəstəlikləri. Səyyar-distant: Zona 6 

Gəncə Səhiyyə İdarəsi  (Goranboy,  

Xanlar,  Daşkəsən, Göygöl,  Samux,  

Naftalan) 

həkim-otorinolarinqoloqlar 30 12.04.2021-16.04.2021  12 

422.  Otorinolarinqologiya (modul 3-4) həkim-otorinolarinqoloqlar 48 19.04.2021-28.04.2021 12 



423.  Polipoz rinosinusitlərin müasir 

müalicə metodları 

həkim-otorinolarinqoloqlar 12 29.04.2021-30.04.2021 6 

424.  LOR üzvlərinin travmaları  həkim-otorinolarinqoloqlar 30 03.05.2021-07.05.2021 12 

425.  Otorinolarinqologiya (modul 5-6) həkim-otorinolarinqoloqlar 48 11.05.2021-20.05.2021 12 

426.  Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi 

xəstəlikləri 

həkim-otorinolarinqoloqlar 24 24.05.2021-27.05.2021 12 

427.  Qulağın iltihabi xəstəlikləri həkim-otorinolarinqoloqlar 30 31.05.2021-04.06.2021 12 

428.  Otorinolarinqologiya  (modul 7-8) həkim-otorinolarinqoloqlar 48 07.06.2021-17.06.2021 12 

429.  Otorinolarinqologiyada 

təxirəsalınmaz vəziyyətlər 

həkim-otorinolarinqoloqlar 30 21.06.2021-25.06.2021 12 

 

 

 

 

 

 

Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə modullar:  

 

Modul 1. Əhaliyə LOR yardımın təşkili. LOR üzvlərinin topoqrafik anatomiyası və operativ cərrahiyyəsi. LOR üzvlərinin 

fiziologiyası və müayinə metodları 

Modul 2. LOR üzvlərinin travmaları, yad cisimləri və təxirəsalınmaz yardım tələb edən xəstəlikləri 

Modul 3. LOR üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri, infeksion qranulyomaları 

Modul 4. Foniatriya 



Modul 5. Audiologiya və surdologiya 

Modul 6. Otonevrologiya 

Modul 7. Yuxarı tənəffüs yolları və qulağın şişləri 

Modul 8. Yuxarı tənəffüs yolları və qulağın peşə xəstəlikləri 

 

 

Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə  tematik kursların mövzuları 

1.Otorinolarinqologiyada allergik xəstəliklər-30 kredit-burun və burun əlavə ciblərinin allergik xəstəlikləri; udlağın allergik 

xəstəlikləri; qırtlağın allergik xəstəlikləri; kəskin qırtlaq stenozu, müalicəsi; qulağın allergik xəstəlikləri 

2.Otorinolarinqologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər-30 kredit-xarici qulağın zədələnmələri; orta və daxili qulağın 

zədələnmələri; otogen kəlləxarici və kəllədaxili ağırlaşmalar; burun travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; 

burun əlavə ciblərinin travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; burun qanaxması; rinogen göz yuvası 

ağırlaşmaları; rinogen kəllədaxili ağırlaşmalar; udlağın travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; udlağın 

fleqmanoz xəstəlikləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; anginalar və agirlaşmaları; qırtlaq, traxeya, yemək borusunun travmaları və 

yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; qırtlağın və traxeyanın kəskin xəstəlikləri və ağırlaşmaları; qırtlaq ödemi; 

təxirəsalınmaz yardım; qırtlağın parez və iflicləri; traxeostomiya; qırtlağın kəskin stenozu; qırtlağın xroniki stenozu 

3.Qırtlağın şişləri-30 kredit-orqanik disfoniyalar;qirtlaq və  traxeyanın  xoşxassəli şişləri; qırtlaq  və traxeyanın bədxassəli şişləri; 

qırtlağın kəskin stenozu; qırtlağın  xroniki stenozu; qirtlağın xoşxassəli şişlərinin cərrahi müalicəsi; qirtlağın bədxassəli şişlərinin 

cərrahi müalicəsi; qirtlağın bədxassəli şişlərinin şüa və kimyəvi müalicəsi; səsin funksional reabilitasiyası 

4.Septorinoplastikanın əsasları-30 kredit-burunun anatomiyası və fiziologiyası, septoplastika əməliyyatı texnikaları, rinoplastika 

əməliyyatı texnikaları, septorinoplastika zamanı ağırlaşmalar, revizion septorinoplastika 

5.Eşitmənin reabilitasiyası-30 kredit-eşitmə analizatorunun müayinə metodları  (akumetriya,  tonal astana audiometriyası,  

astanaüstü audiometrik testlər,  impedansometriya, danışıq audiometriyası, otoakustik emissiya,  BERA); eşitmə üzvü 

xəstəliklərində vestibulometriya; kəskin orta otit; xroniki orta otit; sekretor orta otit; adheziv orta otit; otoskleroz; sensonevral 



ağıreşitmə; Menyer xəstəliyi; VIII cüt kəllə-baş beyin sinirlərinin nevrinoması; eşitmənin reabilitasiya məsələləri; orta qulağın 

xəstəlikləri zamanı eşitmənin bərpaedici əməliyyatları; koxlear implantasiya 

6.Burun əlavə ciblərinin iltihabi xəstəlikləri-30 kredit-əng cibinin kəskin  iltihabı; kəskin etmoidit; kəskin frontit; kəskin 

sfenoidit; əng cibinin xroniki iltihabı; xroniki etmoidit; xroniki frontit; xroniki sfenoidit; rinogen orbital və kəllədaxili ağırlaşmalar. 

7. Qırtlağın mikrocərrahiyyəsi-30 kredit-səs xəstəliklərində diaqnostik qiymətləndirmə üsulları; səs aparatının obyektiv və 

subyektiv müayinə üsulları;qırtlağın kəskin stenozları; qırtlağın xroniki stenozları; qırtlağın parez və iflicləri; qırtlağın şişlərinin 

müalicə metodları; səs xəstəliklərində fonomikrocərrahiyyə prinsipləri; qırtlağın hərəki pozğunluqları zamanı mikrocərrahiyyə; 

qırtlağın xoşxassəli törəmələri zamanı fonomikrocərrahiyyə; pre-və postoperativ səs gigiyenası 

8.Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəlikləri-30 kredit-kəskin və xroniki rinit;əng cibinin kəskin və xroniki iltihabı; xəlbir 

labirinti, əsas və alın cibinin kəskin və xroniki iltihabı;udlağın kəskin və xroniki  iltihabı; anginalar və xroniki tonzillit; qırtlaq, 

traxeyanın kəskin və xroniki iltihabı; qırtlağın kəskin stenozu; qırtlağın  xroniki stenozu; qırtlaq və traxeyanın iltihabı xəstəlikləri; 

infeksiyon qranulyomlar; yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəlikləri zamanı fizio-və aerozolterapiya 

9.Foniatriyada reabilitasiya metodları-30 kredit-səsin akustik parametrləri; səsin akustik analizi; səsin subyektiv 

qiymətləndirilməsi; səs terapiyası prinsipləri; səs terapiyası texnikaları; dolayı  (yardımçı) səs terapiyası metodları; həqiqi səs 

terapiyası metodları; funksional disfoniyalar; orqanik disfoniyalar; səsin funksional reabilitasiyası; səsin gigiyenası; foniatriyada 

fizio-və aerozolterapiya; səs   professionallarının dispanser müşahidəsi 

10.LOR üzvlərinin travmaları-30 kredit-xarici, orta və daxili qulağın travmaları və təxirəsalınmaz yardım; burun travmaları və 

yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; burun əlavə ciblərinin travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; 

burun qanaxması;udlağın travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; qırtlaq, traxeya, yemək borusunun travmaları 

və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; qırtlaq ödemi və təxirəsalınmaz yardım; qırtlağın kəskin stenozu; traxeostomiya 

11.Qulağın iltihabi xəstəlikləri-30 kredit-xarici qulağın xəstəlikləri; kəskin orta otit; mastoidit və petrozit; eşitmə borusunun 

kəskin katarı; xroniki salpingit; xroniki irinli orta otit; qulağın iltihabi xəstəlikləri zamanı fizioterapiya 

 



Qeyd:Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik  peşə hazırlığı  (PH) 

kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

OFTALMOLOGİYA KAFEDRASI 

Ünvan: akad. Z. Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi, 6-cı mkr., Cavadxan küçəsi, m32/15,  tel;569-09-38 

№ Kursun adı İştirakşılar DTT 

Krediti 

Keçirilmə  

Tarixi 

Qəbul planı 

430.  Oftalmologiya   (modul 1-2) Həkim-oftalmoloqlar            48 15.09.2020-24.09.2020             15 

431.  Göz almasının ultrasəs 

müayinəsi 

Həkim-oftalmoloqlar             6 25.09.2020              6 

432.  Diabetik retinopatiyanın 

müasir diaqnostika usulları 

və müalıcəsi 

Həkim-oftalmoloqlar            30 28.09.2020-02.10.2020             15 

433.  Oftalmologiya  (modul 3-4) Həkim-oftalmoloqlar            48 05.10.2020-14.10.2020             15 

434.  Optik koherent 

tomografiyanın nəticələrinin 

interpretasiyası 

Həkim-oftalmoloqlar            12 15.10.2020-16.10.2020              6 

435.  Büllurun anatomiya və 

fiziologiyası. 

Kataraktanın müalicəsinin  

cərrahi üsulları 

Həkim-oftalmoloqlar            30 19.10.2020-23.10.2020            15 

436.  Qlaukomanın müasir 

diaqnostikanın aspektləri və 

cərrahiyə müalicə usulları 

Həkim-oftalmoloqlar            30 26.10.2020-30.10.2020            15 

437.  Oftalmologiya  (modul 5-6) Həkim-oftalmoloqlar            48 02.11.2020-11.11.2020             15 



438.  Applanasiya və 

pnevmotonometriya 

Həkim-oftalmoloqlar            12 12.11.2020-13.11.2020              6 

439.  Müştərək və paralitik 

çəpgözlüyün  erkən 

diaqnostikasi və müalicəsi 

Həkim-oftalmoloqlar            30 16.11.2020-20.11.2020             15 

440.  Göz yası aparatının  

xəstəliklərinin   diaqnostika 

üsulları və cərrahiyə  

müalicəsi   

Həkim-oftalmoloqlar            30 23.11.2020-27.11.2020              15 

441.  Oftalmologiya  (modul 7-8) Həkim-oftalmoloqlar            48 30.11.2020-09.12.2020              15 

442.  Avtorefraktometriyanın 

göstəriciləri əsasında eynək 

korreksiyanın təyin edilməsi 

Həkim-oftalmoloqlar            12 10.12.2020-11.12.2020               6 

443.  Torlu qişanın irsi və senil 

distrofiyaları: klinika,  

diaqnostika və müalicə   

Həkim-oftalmoloqlar           30 14.12.2020-18.12.2020              15 

444.  Oftalmologiya  (modul 1-2) Həkim-oftalmoloqlar            48 21.12.2020-30.12.2020             15 

445.  Konyunktivanın və  iltihabı 

və allergik xəstəlikləri  və 

müasir diaqnostika  və 

müalıcəsi 

Həkim-oftalmoloqlar            24 05.01.2021-08.01.2021             15 

446.  Göz qapaqlarının 

xəstəliklərinin diaqnostikası 

və müalicəsi 

Həkim-oftalmoloqlar            30 11.01.2021-15.01.2021             15 

447.  Oftalmologiya  (modul 3-4) Həkim-oftalmoloqlar            48 18.01.2021-27.01.2021             15 

448.  COVİD-19 zamanı göz 

əlamətləri klinik gediş 

xüsusiyyətləri, diaqnostikası 

və müalicəsi 

Həkim-oftalmoloqlar            12 28.01.2021-29.01.2021               6 



449.  Görmə sinirin xəstəliklərin 

klinika,  diaqnostikası və 

müalicəsı 

Həkim-oftalmoloqlar            30 01.02.2021-05.02.2021             15 

450.  Makula nahiyəsinin 

patologiyasının və 

uveitlərlərin klinika,  

diaqnostika və müalicəsi 

Həkim-oftalmoloqlar            30 08.02.2021-12.02.2021             15 

451.  Oftalmologiya  (modul 5-6) Həkim-oftalmoloqlar            48 15.02.2021-24.02.2021             15 

452.  Yarıq lampası və 78D/90D 

linzalar ilə 

oftalmobiomikroscopiya 

Həkim-oftalmoloqlar            12 25.02.2021-26.02.2021               6 

453.  Torlu  qişanın damar 

xəstəliklərinin  müasir 

diaqnostika  və müalicəsi 

Həkim-oftalmoloqlar            30 01.03.2021-05.03.2021             15 

454.  Oftalmologiya  (modul 7-8) Həkim-oftalmoloqlar            48 09.03.2021-18.03.2021             15 

455.  Quru göz sindromunun 

klinika,  diaqnostika və 

müalicəsi 

Həkim-oftalmoloqlar 6 19.03.2021               6 

456.  Gözün refraksiyası və 

akkomodasiyası,    

refraksiya anomaliyalarının 

eynək  və lazer ilə  

korreksiyası   

Həkim-oftalmoloqlar            30 29.03.2021-02.04.2021             15 

457.  Oftalmologiya  (modul 1-2) Həkim-oftalmoloqlar            48 05.04.2021-14.04.2021             15 

458.  Göz almasının 

elektrofizioloji müayinə 

üsulları 

Həkim-oftalmoloqlar            12 15.04.2021-16.04.2021              6 

459.  Göz almasının və  onun 

əlavə aparatının zədələri: 

Həkim-oftalmoloqlar            30 19.04.2021-23.04.2021            15 



müasir diaqnostika üsulları 

və müalicəsi 

460.  Xiazmanın və  retroxiazmal  

yollarının xəstəlikləri: 

klinika,  differensial 

diaqnostika və müalicəsi  

Həkim-oftalmoloqlar           30 26.04.2021-30.04.2021            15 

461.  Oftalmologiya  (modul 3-4) Həkim-oftalmoloqlar           48 03.05.2021-12.05.2021            15 

462.  Optik koherent 

tomografiyanın nəticələrinin 

interpretasiyası 

Həkim-oftalmoloqlar           12 13.05.2021-14.05.2021             6 

463.  Oftalmologiya  (modul 5-6) Həkim-oftalmoloqlar           48 17.05.2021-26.05.2021            15 

464.  Güzgulü endotelial 

biomikroscopiya 

Həkim-oftalmoloqlar            6 27.05.2021             6 

465.  Göz almasının və  onun 

əlavə aparatının 

yenitorəmələri: klinika,  

differensial diaqnostika və 

müalicə 

Həkim-oftalmoloqlar            30 31.05.2021-04.06.2021            15 

466.  Oftalmologiya  (modul 7-8) 

Səyyar : Zona 3  Şamaxı 

MRX   (Ağsu,  Mərəzə,  

Qobustan,  İsmayıllı) 

Həkim-oftalmoloqlar           48 07.06.2021-16.06.2021            15 

467.  Yarıq lampası və 78D/90D 

linzalar ilə 

oftalmobiomikroscopiya 

Həkim-oftalmoloqlar           12 17.06.2021-18.06.2021             6 

468.    

 

Həkim-oftalmoloqlar            48 21.06.2021-30.06.2021          15      

 

Oftalmologiya ixtisası üzrə modullar: 



Modul 1.Görmə üzvünün müayinə üsulları 

Modul 2.Refraksiyanın anomaliyaları 

Modul 3.Buynuz qişanın və skleranın xəstəliklərinin  diaqnostikası və müalicəsi 

Modul 4.Damarlı qişanın xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi. 

Modul 5.Görmə siniri xəstəliklərinin klinikası 

Modul 6.Görmə siniri xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi 

Modul 7.Makula nahiyəsinin patalogiyasının  klinikası, diaqnostikası və müalicəsi. 

Modul 8.Uveitlərin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 

 

Oftalmologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları 

 

1. Diabetik retinopatiyanın müasir diaqnostika üsulları və müalicəsi-30 kredit-optik kogerent tomografiya  (OKT),  diabetik 

angioretinopatiyanın müasir diagnostikası,  fluorescent angiografiya  (FAG),  anti-VGEF preparatların intravitrial injeksiyaları: 

göstərişlər və əks göstərişləri,  torlu qişanın lazerkoaqulyasiyaların müasir metodları və lazerların növləri,  vitreoretinal cərrahiyə 

metodları 

2.   Büllurun anatomiya və fiziologiyası. Kataraktanın müalicəsinin  cərrahi üsulları--30 kredit-büllurun xəstəliklərinin 

klassifikasiyası,  kataraktaların kliniki şəkli,  katarakta qlaukoma ilə birgə olduqda müalicə növünün seçilməsi,  anadangəlmə 

katarakta,  gözdaxili korreksiyaya nisbi və mütləq göstəriş və əksgöstəriş,  kataraktanın müasir  mikrocərrahiyyə müalicəsi  

(üsullar və texnikası),  fakoemulsifikasiya,  göstərişlər və əks-göstərişlər 



3. Qlaukomanın müasir diaqnostikasının aspektləri və cərrahiyyə müalicə üsulları-30 kredit-gözdaxili təzyiqin təyini 

faktorları,  həqiqi gözdaxili təzyiqin normativləri,  tonometriya: aplanasiya,  Maklakov üsulu,  impresiya,  kontaktsız,  sutkalıq,  

elastotonometriya,  tonoqrafiya,  sadələşdirilmiş tonoqrafiyanin texnikası,  göstəricinin qiymətləndirilməsi,  qonioskopiyanın 

texnikası,  qlaukomanın anqulyar,   trabekulyar və intraskleral formalarının diaqnostikası,  qlaukomanın formasına görə cərrahi 

əməliyyatın üsulunun seçilməsi,  qlaukomanın lazerlə müalicəsi,  lazerlə müalicəyə göstəriş  

4. Müştərək və paralitik çəpgözlüyün  erkən diaqnostikasi və müalicəsi--30 kredit-çəpgözlüyün ümumi xarakteristikası və 

kliniki klassifikasiyası,  müştərək çəpgözlükdə görmə və gözhərəki  sisteminin klinikası,  patofizioloji xüsusiyyətləri,  müştərək 

çəpgözlüyün klinikası və müalicəsi,  alternik çəpgözlük,  akkomodasion çəpgözlük,  paralitik çəpgözlük 

5.  Gözyaşı apparatının xəstəliklərinin diaqnostika üsulları və cərrahiyyə müalicəsi--30 kredit-gözyaşi kisəsinin 

rentgenoqrafiyası,  gözyaşı-burun və gözyaşı-kanal sınaqları,  üsullar və interpretasiyalar,  yaşaparıcı yolların diaqnostik yuyulması,  

gözyaşı vəzisinin xəstəlikləri zamanı KT və MRT üsullarının əhəmiyyəti,  xroniki dakriosistit zamanı  transkanalikulyar lazer DSR,  

gözyaşı orqanlarının şişləri-klinika,  differensial diaqnostika 

6.  Torlu qişanın irsi və senil distrofiyaları: klinika,  diaqnostika,  müalicə--30 kredit-torlu qişanın angiomatozları: etiologiya,  

diaqnostika,  klinika,  müalicə; Koats xəstəliyi,  erkən diaqnostikada FAQ rolu; Qippel-Lindau xəstəliyi: klinika,  müalicə;mərkəzi 

involusion xorioretinal distrofiya: etiologiya,  patogenez; Qrenblad-Strandberq sindromu: etiologiya,  klinika,  müalicə; torlu 

qişanın piqment abiotrofiyası: etiologiya,  patogenez,  təsnifat,  klinika,  müalicə 

7.  Konyunktivanın iltihabı və allergik xəstəlikləri müasir diaqnostika  və müalıcəsi-30 kredit-konyunktivitlərin 

klassifikasiyası,  klinikası,   konyunktiva boşluğundan ğötürilən yaxmanın bakterioskopik və bakterioloji müayinəsi,  törədicinin 

antibiotiklərə hessaslığı öyrənilir,  virusoloji və seroloji müayinələr,  diffensial diaqnostikası və müalicə. 

8.   Göz gapağlarının xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit-göz gapağlarının anadangəlmə anomaliyaları: 

epikantus,  blefarofimoz,  koloboma,  mikroblefaron,  ankiloblefaron,  distixiaz,  ablefariya- klinika,  xarici baxiş,  yandan 

işıqlandırma,  biomikroskopiya,  differensial diaqnostika və müalicə. Göz gapağlarının qazanılmaxəstəlikləri: entropion və 

ectropion,  ptoz: klinika,  xarici baxiş,  yandan işıqlandırma,  biomikroskopiya,  differensial diaqnostika və müalicə,  göz 



gapağlarının iltihabi xəstəlikləri:  blefarit,  itdirsəyi,  xalazion,  meybomit,  göz gapağının fleqmonası -klinika,  differensial 

diaqnostika və müalicə. 

9.   Görmə sinirin xəstəliklərin klinika,  diaqnostikası və müalicəsı-30 kredit-görmə sinirin iltihabi xəstəlikləri: intrabulbar 

qalxan nevrit,  retrobulbar enən nevrit,  optikoxiazmal araxnoiditklinika,  perimetriya,  kəllənin və orbitanın iki proyeksiyada 

ümumi rentgenoqramması,  KT,  MRT,  görmədən törənən potensialların yazilması,  görmə sinirin elektrik hessaslıqının və 

labilliyinin müayinəsi. 

10.  Makula nahıyəsinin patologiyasının və uveitlərlərin klinika,  diaqnostika və müalicəsi-30 kredit-yaşa bağlı makula 

degenerasiyası: təsnifatı,  klinika,  diaqnostika və müalicə. Piqment epitelinin qopması,  epiretinal membran: klinika,  diaqnostika 

və müalicə. Angioid zolaqlar və kistoz makula ödemi: etiologiya,  kinika,  diaqnostika.  Müalicə: lazerkoaqulyasiya,  fotodinamik 

terapiya,  anti-VEGF intravitrial injeksiyaları. İrit,  iridosiklit,  xorioretinit: klinika,  differensial diaqnostika və müalicə. 

11.  Torlu qişanın damar xəstəliklərinin müasir diaqnostika və müalicəsi--30 kredit-torlu qişanın damar xəstəliklərinin 

təsnifatı,  mərkəzi seroz xorioretinopatiya,  damarlı qişanın aniridiyaları  və kolobomaları,  makulitlər  (müayinə və diagnostika),  

torlu qişanın revmatik dəyişikləri. Torlu qişanın periferik deqenerasiyaları. Torlu qişanın qopması: etioloqiya,  klinika,  

differensial diaqnostika və müalicəsi. 

12.  Gözün refraksiyası və akkomodasiyası,  refraksiya anomaliyalarının eynək və lazer ilə korreksiya--30 kredit-

avtorefraktometriya və onun interpretasiyası,  gözün kliniki refraksiyasının növləri,  emmetropiya və ametropiyaların klinikası,  

ametropiyaların lazer müalicəsinin növləri,  optik sistem,  gözün refraksiyası və akkomodasiyası,  plus Optiks apparatının tədbiqi 

13.   Göz almasının və  onun əlavə apparatının zədələri: müasir diaqnostika usulları və müalıcəsi-30 kredit-konyunktivanın 

və buynuz qişanın yad cisimləri: klinika,  diaqnostika və müalicə. Buynuz qişanın,  skleranın və damarlı qişanın kontusiyası: 

biomikroskopiya,  tonometriya,  oftalmoskopiya,  diafanoskopiya,  ultasəs müayinə. Gözyaşı hasil edən apparatının kontuziyası: 

Şirmer sınağı,  gözyası nöqtələrinin və yaş kanalcıqlarının vəziyyətinin təyini,  biomikroskopiya,  oftalmoskopiya,  kəllənin və 

burnun əlavə ciblərinin R-qramması. Yaşaparıcı apparatının kontuziyası-müayinə üsulları-aktiv və passiv gözyaşı-burun sınağı,  

kanalciq sınağı,  zondlama,  biomikroskopiya. Tor qişanın kontuziyasıKlinika,  müayinə üsulları: oftalmoskopiya və USM. 



Buynuz qişanın və skleranın dəlib-keçən yaralanmaları: klinika,  diaqnostika və müalicə. Göz qapağının  və gözyaşı üzvlərinin 

dəlib-keçən yaralanmaları: klinika,  diaqnostika və müalicə. Simpatik oftalmiya. 

14.   Xiazmanın və  retroxiazmal  yollarının xəstəlikləri: klinika,  differensial d-ka və mualicəsi-30 kredit-görmə yollarının 

anatomiyası,  müayinə metodları: vizometriya,  biomikroskopiya,  oftalmoskopiya,  B-skan ültrasəs müayinəsi,  KT,  MRT və 

doppler ültrasəs müayinə. Foster-Kennedi sindromu: etiologiya,  klinika,  differensial diaqnostika və müalicə. Görmə sinirin 

durğunluq diski: təsnifatı,  etiologiya,  patogenez,  klinika,  differensial diaqnostika və müalicə. Bəbək reflekslərinin patoloqiyası.   

15.   Göz almasının və  onun əlavə apparatının yenitorəmələri: klinika,  differensial diaqnostika və mualicəsi-30 kredit-göz 

qapağının  anadangəlmə yenitörəmələri-qapağın dermoidi,  qapağın hemangiomaları,  piqmentli kseroderma və Reklinhauzen 

neyrofibramotoz: klinika,  diaqnostika və müalicə. Göz qapağının  xoşxassəli şişləri-papilloma,  Bouen epitelioması,  qocalıq 

ziyilləri: klinika,  differensial diaqnostika və müalicə. Bədxassəli şişləri-qöz qapağı dərisinin xərçəngi və sarkoması: klinik şəkil 

və xarici baxış,  biomikroskopiya,  histoloji müayinə və müalicə. Yaşaparıcı yolların yenitörəmələri xoşxassəli  və bədxassəli 

şişləri-xarıcı baxış,  biomikroskopiya,  kanalcıq və gözyaşı-burun sınağı,  dakriosistografiya və histoloji müayinələr. 

Konyunktivanın xoşxassəli şişləri;  bədxassəli şişləri: konyuktivanın melanoması,  konyuktivanın kəpəklənən hüceyrəli xərçənği,  

Kapoşi sarkoması-müayinələr: biomikroskopiya,  oftalmoskopiya. Damarlı qişanın yenitorəmələri: qüzehli qişanın və kirpikli 

cismin melanoblastoması-müayinə üsulları: tonometriya,  qonioskopiya,  Flüoressent angioqrafiyası,  diafanoskopiya,  KT,  və 

USM.  Göz yuvasının şişləri: osteoma,  lipoma,  fibroma,  sarkoma və karsinoması-klinika,  diaqnostika və cərrahi müalicəsi. 

Retinoblastoma: klinika,  müayinə üsulları-rentgenografiya,  exografiya,  KT və onurğa beyni mayesinin müayinəsi.    

Qeyd:Oftalmologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlık peşə hazırlığı  (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

TRAVMATOLOGİYA VƏ ORTOPEDİYA KAFEDRASI 

 

Ünvan: Bakı şəhəri 3 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası  (Sabunçu qəsəbəsi),   tel.450-11-68 

 



№ Kursun adı İştirakçılar 
DTT 

krediti 
Keçirilmə tarixi 

Qəbul 

planı 

469.  Travmatologiya və ortopediya  

(modul 1-2) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 15.09.2020-24.09.2020 6 

470.  Diz və bud-çanaq oynağı 

artroplastikası. Əməliyyatın 

nümayişi 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 6 25.09.2020 6 

471.  Bud-çanaq və diz oynağı 

artroplastikasının əsasları 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 30 28.09.2020-02.10.2020 6 

472.  Mürəkkəb bud-çanaq və diz oynağı 

artroplastikası 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 30 05.10.2020-09.10.2020 6 

473.  Travmatologiya və ortopediya   

(modul 3-4) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 12.10.2020-21.10.2020 6 

474.  Bud sümüyü proksimal sınığlarının 

cərrahiyyəsi Səyyar: Zona 4 Quba 

MRX  (Qusar,  Xaçmaz,  Şabran,  

Siyəzən,  Xızı)  

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 12.10.2020-21.10.2020 6 

475.  Borulu sümüklərdə intramedulyar və 

metal löhvə ilə osteosintez 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 12 22.10.2020-23.10.2020 6 

476.  Revizion bud-çanaq və diz oynağı 

artroplastikası 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 30 26.10.2020-30.10.2020 6 

477.  Onurğa travmaların cərrahiyyəsi Həkim travmatoloq-ortopedlər 30  02.11.2020-06.11.2020 6 

478.  Travmatologiya və ortopediya   

(modul 5-6) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 10.11.2020-19.11.2020 6 



479.  Onurğa deformasiyalarının 

cərrahiyyəsi 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 30 23.11.2020-27.11.2020 6 

480.  İdman travmaları Həkim travmatoloq-ortopedlər 30 30.11.2020-04.12.2020 6 

481.  Travmatologiya və ortopediya   

(modul 7-8) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 07.12.2020-16.12.2020 6 

482.  Artroskopik cərrahiyyə  Həkim travmatoloq-ortopedlər 12 17.12.2020-18.12.2020 6 

483.  Travmatologiya və ortopediya  

(modul 1-2) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 21.12.2020-30.12.2020 6 

484.  Travmatologiya və ortopediya  

(modul 3-4) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 05.01.2021-14.01.2021 6 

485.  Travmatologiya və ortopediya  

(modul 5-6) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 18.01.2021-27.01.2021 6 

486.  Çanaq sınıqları Həkim travmatoloq-ortopedlər 30 01.02.2021-05.02.2021 6 

487.  Travmatologiya və ortopediya  

(modul 7-8) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 08.02.2021-17.02.2021 6 

488.  Travmatologiya və ortopediya  

(modul 1-2) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 22.02.2021-03.03.2021 6 

489.  Anadangəlmə bud-çanaq oynağı 

çıxığı 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 

Həkim uşaq-cərrahları 

Həkim pediatrlar 

24 09.03.2021-12.03.2021 6 

490.  Əl travmaları və əllərin qazanılmış 

xəstəlikləri  

Həkim travmatoloq-ortopedlər 30 15.03.2021-19.03.2021 6 

491.  Travmatologiya və ortopediya  

(modul 3-4) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 29.03.2021-07.04.2021 6 



492.  Travmatologiya və ortopediya  

(modul 5-6) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 12.04.2021-21.04.2021 6 

493.  Travmatologiya və ortopediya  

(modul 7-8) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 26.04.2021-05.05.2021 6 

494.  Vətərin təmiri və plastikası  

(Tendoplastika) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 12 06.05.2021-07.05.2021 6 

495.  Sümük və yumşaq toxumaların 

xoşxassəli şişləri 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 24 11.05.2021-14.05.2021 6 

496.  Uzun borulu sümüklərin 

deformasiyalarında İlizarov üsulu ilə 

cərrahiyyə 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 30 17.05.2021-21.05.2021 6 

497.  Uşaqlarda travmaların kompleks 

müalicəsi Səyyar:  Zona 2 Salyan 

MRX  (Neftçala,  Biləsuvar) 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 24.05.2021-02.06.2021 6 

498.  Daban sümüyünün sınıqları Həkim travmatoloq-ortopedlər 30 31.05.2021-04.06.2021 6 

499.  Əməliyyatdan sonraki iltihabi 

ağırlaşmalar 

 

Həkim travmatoloq-ortopedlər 48 07.06.2021-16.06.2021 6 

500.  İlizarov üsulu ilə kompression-

distraksion osteosintez  

Həkim travmatoloq-ortopedlər 12 17.06.2021-18.06.2021 6 

501.  Artritlər  Həkim travmatoloq-ortopedlər 30 21.06.2021-25.06.2021 6 



 

 

Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə modulların məzmunu 

 

Modul 1. Ümumi Travmatologiya 

Modul 2. Oynaq Cərrahiyyəsi 

Modul 3. Ətrafların Deformasiyası  

Modul 4. Əl cərrahiyyəsi 

Modul 5.  Onurğa Zədələnmələri və Patologiyaları 

Modul 6  Pediatrik Ortopediya 

Modul 7.  Ayaq Cərrahiyyəsi 

Modul 8.  Sümük Patologiyası və Artritlər 

 

 

                                     Travmatologiya ortopediya ixtisası üzrə tematik kursların  mövzuları 

 

1.Bud-çanaq və diz oynağı artroplastikasının əsasları  (KDO)-30 kredit-artroplastika əməliyyatının tarixi aspektləri,  alternativ 

əməliyyatlar və onların müasir ortopediyada yeri,  artroplastika üçün istifadə olunan əsas materialların xüsusiyyətləri və fiziko-mexaniki 

xassələri,  materialların biouyğunluğ anlayışı,  biomaterialların triboloji aspektləri,  materialların koroziyası və onların implantların 

fealiyyətinə təsiri,  artroplastika növləri,  total endoprotezlərərin komponentləri və fiksasiya üsulları,  sementli endoprotezlər,  endoprotezin 

sürtünmə düyününə təsir edən amillər,  “Wear products”- ətraf toxumalara və insan bədənində onların təsiri,   artroplastika əməliyyatına 

göstərişlər və əks göstərişlər,  bud-canağ oynağına əsas qirişlər,  bud-canağ oynağının sementli və semetsiz artroplastika əməliyyatı,  

artroplastika əməliyyatın erkən və sonra ki dövrdə fəsadları. 



2. Mürəkkəb bud-çanaq və diz oynağı artroplastikası-30 kredit-tərif,   epidemiologiya,  statistik məlumatlar,  risk faktorlar,  

rentqendiaqnostika,  KT müayinəsinin rolu,  təsnifat,  kliniki halların müzakirəsi. 

3. Bud sümüyü proksimal sınığlarının cərrahiyyəsi-48 kredit-tarixi aspektlər,  diaqnostika,  klinika,  təsnifat,  statistik 

məlumatlar,  müalicə üsulları,  osteosintez əməliyyatların növləri,  profilaktika və əməliyyatdan sonra ki fəsadların müalicəsi,  

əməliyyat önü hazırlıqın xüsusiyyətləri,  yaşlı xəstələrdə hemiartroplastika,  cərrahi qirişləri,  cavan xəstələrdə total artroplastika,  

total artroplastika əməliyyatın növləri,  total artroplastika əməliyyatının fəsadları,  refrakturalar,  tromboemboliya qarşı 

profilaktika,  osteoporozun diaqnostika və müalicəsi. 

4. Revizion bud-çanaq və diz oynağı artroplastikası--30 kredit-epidemiologiya,  statistika,  əməliyyata qöstəriş,  revizion 

əməliyyatın səbəbləri,  aseptik qeyri stabillik,  periprotez sınığları,  qüsurlu artroplastika,  biomexanik qüsurlar,  infeksiya,  

kliniki halların müzakirəsi. 

5. Onurğa travmaların cərrahiyyəsi-30 kredit- epidemiologiya,  travma mexanizmi,  statistika,  onurğa travmaların 

xüsusiyyətləri,  diaqnostika,  KT və MRT müayinələrin diaqnostikada yeri,  konservativ müalicə,  cərrahiyə üsulların növü,  

reabilitasiya. 

6. Onurğa deformasiyalarının cərrahiyyəsi-30 kredit-anadanqəlmə onurqa sütununun patoloqiyası,  Sprenqel xəstəliyi,  skolioz,  

Spina bifida,  onurqa sütununun osteoxondrozu,  Erba iflici,  De korven xəstəliyi,  Şeyerman-Mau xəstəliyi,  onurqa sütununun 

degenerativ dəyişiklikləri,  klinika,  diaqnostika,  müalicə üsulları. 

7.   İdman travmaları-30 kredit-epidemioloqiya,  statistika,  müayinə metodları,  bazu oynağın travmaları,  dirsək və mil-bilək 

oynağların travmaları,  bud-çanaq və diz oynağların travmaları,  aşıq-baldır oynağının travmaları,  konservativ müalicə,  cərrahi 

müalicə üsulları.  

8. Çanaq sınıqları-30 kredit-epidemioloqiya,  statistika,  travma mexanizmi,  diaqnostika,  konservativ müalicə,  cərrahi 

müalicənin növləri,  sirkə kasasına cərrahi qirişlər,  simfiz rekonstruksiyası,  oma-qalca oynağının bərpası,  osteosintez növləri,  

acıq repozisiya qöstərişlər,  qapalı əməliyyatlar,  reabilitasiya. 



9. Anadangəlmə bud-çanaq oynağı çıxığı -30 kredit-epidemioloqiya,  statistika,  diaqnostika,  təsnifat,  konservativ müalicə 

üsulları,  cərrahi müalicə üsulları,  əməliyyat secimi və əməliyyatın həcmi. 

10. Əl travmaları və əlin qazanılmış xəstəlikləri-30 kredit-epidemioloqiya,  statistika,  diaqnostika,  vətər zədələnmələri,  damar 

zədələnmələri,  sinir zədələnmələri,  əl sümüklərin sınığları,  travmatik amputasiya,  kompartment sindrom,  replantasiya. 

11. Sümük və yumşaq toxumaların xoşxassəli şişləri-30 kredit-epidemioloqiya,  statistika,  xoşxassəli şişlərin təsnifatı,  

diaqnostika protokolları,  müalicə üsulları,  proqnoz,  kliniki təqid protokolları. 

12. Uzun borulu sümüklərin deformasiyalarında İlizarov üsulu ilə cərrahiyyə-30 kredit-KDO biomexaniki əsasları,  KDO  

inkişaf tarixi,  apparatlar və alətlər,  KDO nəzəri məsələləri,  KDO zamanı sümük regenerasiyanın xüsusiyyətləri,  sümük 

defektlərində KDO xüsusiyətləri,  yalancı oynaqların və sümük defektlərin KDO zamanı reparativ regenerasiyanın xüsusiyyətləri,  

deformasiyalarda KDO,  odlu silah yaralanmalarında defektlərin KDO əməliyyatlarının xüsusiyyətləri,  sümük uzatma 

əməliyyatların xüsusiyyətləri,  canaq sümüklərində KDO əməliyyatları. 

13. Uşaqlarda travmaların kompleks müalicəsi. -30 kredit-klinika,  diaqnostika,  təsnifat,  konservativ müalicənin rolu,  

uşaqlarda sınığların xüsusiyyətləri,  boyartma zonaların zədələnməsi,  apofizlərin qapanma yaşları,  osteosintez növləri,  millərlə 

osteosintez. Ekstrakortikal metallosteosintez,  titan elastik ştiftlərlə osteosintez,  reabilitasiya. 

14. Daban sümüyünün sınıqları-30 kredit-klinika,  diaqnostika,  təsnifat,  simptomlar,  konservativ müalicə,  cərrahi 

müalicənin əsasları,  daban sümüyünün rekonstruksıyasının vacib amilləri,   reabilitasiya. 

15. Əməliyyatdan sonraki iltihabi ağırlaşmalar-30 kredit-epidemioloqiya,  statistika,  klinika,  diaqnostika,  təsnifat,  

konservativ və cərrahi müalicə üsulları,  reabilitasiya,  profilaktika. 

16. Artritlər -30 kredit-epidemioloqiya,  statistika,  klinika,  diaqnostika,  etiologiya,  təsnifat,  konservativ və cərrahi müalicə 

üsulları,  reabilitasiya,  profilaktika. 

 



Qeyd: Travmatologiya-ortopediya  ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH) 

kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

 

UROLOGİYA KAFEDRASI 

 

Ünvan Akademik M.Cavadzadə adına Reapublika Kliniki Uroloji Xəstəxanası Zərgərpalan küç., tel.492-24-23 

 

№ Kursun adı İştirakçilar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

502.  Urologiya  (modul 1-2) Həkim-uroloqlar 48 15.09.2020-24.09.2020 8 

503.  Priapizmin müayinə və müalicəsi Həkim-uroloqlar 6 25.09.2020 6 

504.  Urologiyada istifadə olunan müasir 

cərrahiyə metodları 

Həkim-uroloqlar 48 28.09.2020-07.10.2020 8 

505.  Urologiyada nazologiya,  semiotika 

və müayinə metodları  

Səyyar: Zona 5  Şirvan MRX  

(Hacıqabul,  Kürdəmir,  Sabirabad,  

Saatlı)  

Həkim-uroloqlar 48 12.10.2020-21.10.2020 6 

506.  Urologiya  (modul 3-4) Həkim-uroloqlar 48 12.10.2020-21.10.2020 6 

507.  Erektil disfunksiya Həkim-uroloqlar 12 22.10.2020-23.10.2020 6 

508.  Urologiyada zədələnmələr və 

təxirəsalınmaz yardım 

Həkim-uroloqlar 48 26.10.2020-04.11.2020 8 

509.  Urologiya  (modul 5-6) Həkim-uroloqlar 48 10.11.2020-19.11.2020 8 

510.  Ginekoloji praktikada rast gəlinən 

uroloji xəstəliklər 

Həkim-mama-ginekoloqlar 30 23.11.2020-27.11.2020 6 

511.  Urologiyada ümumi terapevtik 

üsulların xüsusiyyətləri 

Həkim-uroloqlar 48 23.11.2020-02.12.2020 6 



512.  Urologiya   (modul 7-8) Həkim-uroloqlar 48 07.12.2020-16.12.2020 8 

513.  Endouroloqiya  (sidikdaşı xəstəliyi) Həkim-uroloqlar 12 17.12.2020-18.12.2020 6 

514.  Urologiya  (modul 1-2) Həkim-uroloqlar 48 21.12.2020-30.12.2020 8 

515.  Uretrada aparılan müasir 

rekonstruktiv və plastik əməliyyatlar 

Həkim-uroloqlar 24 05.01.2021-08.01.2021 6 

516.  Urologiya  (modul 3-4) Həkim-uroloqlar 48 11.01.2021-21.01.2021 8 

517.  Xayalığın  qeyri iltihabi xəstəlikləri Həkim-uroloqlar 6 22.01.2021 4 

518.  Urologiyada zədələnmələr və 

təxirəsalınmaz yardım 

Həkim-cərrahlar 

həkim-travmatoloqlar 

30 25.01.2021-29.01.2021 5 

519.  Endourologiya  (Sidik kisəsinin 

transuretral rezeksiyası) 

Həkim-uroloqlar 30 25.01.2021-29.01.2021 5 

520.  Böyrəklərin və sidik yolların iltihabi 

xəstəlikləri 

Həkim-uroloqlar 48 

 

01.02.2021-10.02.2021 8 

521.  Urologiya  (modul 5-6) Həkim-uroloqlar 48 15.02.2021-24.02.2020 8 

522.  Urologiyada ümumi terapevtik 

üsulların xüsusiyyətləri 

Həkim-uroloqlar 48 01.03.2021-10.03.2021 8 

523.  Urologiyada istifadə olunan müasir 

cərrahiyə metodları 

Həkim-uroloqlar 30 15.03.2021-19.03.2021 8 

524.  Urologiya   (modul 7-8) Həkim-uroloqlar 48 29.03.2021-07.04.2021 5 

525.  Sidik daşı xəstəliyin diaqnostikası və 

müalicəsi Səyyar :Zona 6-Gəncə 

Səhiyyə İdarəsi  (Goranboy,  Xanlar,  

Daşkəsən,  Göygöl,  Samux,  

Naftalan)  

Həkim-uroloqlar 48 29.03.2021-07.04.2021 5 

526.  Uşaqlarda hidronefrozlar 

 

Həkim-uroloqlar 12 08.04.2021-09.04.2021 4 

527.  Andrologiya Həkim-uroloqlar 48 

 

12.04.2021-21.04.2021 8 

528.  Urologiya   (modul 1-2) Həkim-uroloqlar 48 26.04.2021-05.05.2021 8 



 

529.  Peyroni xəstəliyin müasir müalicə 

üsulları 

Həkim-uroloqlar 12 06.05.2021-07.05.2021 4 

530.  Urologiya   (modul 3-4) Həkim-uroloqlar 48 10.05.2021-19.05.2021 8 

531.  Urologiya   (modul 5-6) Həkim-uroloqlar 48 24.05.2021-02.06.2021 8 

532.  Uretranın daralmasında aparılan 

əməliyyatlar 

Həkim-uroloqlar 12 03.06.2021-04.06.2021 4 

533.  Urologiya   (modul 7-8) Həkim-uroloqlar 48 07.06.2021-17.06.2021 8 

534.  Uşaqlarda tez-tez rast gələn uroloji 

xəstəliklər 

Həkim-pediatrlar 30 

 

21.06.2021-25.06.2021 5 

535.  Urologiyada nazologiya,  semiotika 

və müayinə metodları 

Həkim-uroloqlar 48 21.06.2021-30.06.2021 5 

 

 

Urologiya ixtisası üzrə modullar: 

Modul 1.  Aşağı sidik yollarının xəstəlikləri 

Modul 2. Böyrəklərin və yuxarı sidik yollarının xəstəlikləri 

Modul 3. Sidik daşı xəstəliyi 

Modul 4.Uroonkologiya 

Modul 5.  Uşaq urologiyası 

Modul 6. Anrdologiya 

Modul 7.Sidik-cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları 

Modul 8. Uroginekologiya 

 

 

Urologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları 

 



1. Urologiyada istifadə olunan müasir cərrahiyə metodları-48 kredit-sidikdaşı xəstəlik zamanı müasir əməliyyatlar,  

andrologiyada aparılan müasir əməliyyatlar,  prostat vəzi xəstəlikləri zamanı istifadə olunan əməliyyatlar,  hidronefrozlarda 

müasir əməliyyatlar 

2. Urologiyada nozologiya,  semiotika və müayinə metodları-48 kredit-urologiyada istifadə olunan nazologiya,  uroloji 

xəstəliklər zamanı ağrıların klassifikasiyası,  uroloji praktikada anamnezin toplanması və şikayətlərin növləri,  urodinamik müayinə 

üsulların klassifikasiyası,  ultrasəs və radioloji müayinələrin urologiyada tədbiqi 

3. Urologiyada zədələnmələr və təxirəsalınmaz yardım-48 kredit-böyrəklərin və sidik axarların zədələnmələri,  sidik kisəsin 

zədələnmələri,  kişi cinsiyyət orqanların və xayalıq orqanların zədələnmələri,  kombinə olunmuş travmalar zamanı sidik cinsiyyət 

orqanların zədələnmələri 

4. Ginekoloji praktikada rast gəlinən uroloji xəstəliklər-30 kredit-ginekoloji əməliyyatlar zamanı sidik-ifrazat orqanların 

zədələnmələri,  sidik-cinsiyyət orqanların fistullarının müayinəsi və bərpa əməliyyatları,  qadınlarda sidik saxlamamazlığın 

diaqnostikası və müalicəsi,  hamiləlik zamanı böyrəklərdə rast qəlinən fəsadların müayinəsi və korreksiyası 

5. Urologiyada ümumi terapevtik  üsulların xüsusiyyətləri-48 kredit-urologiyada istifadə olunan antibakterial vasitələr,  

prostat vəzin xoşxassəli hiperplaziyasının konservativ müalicə üsulları,  sidikdaşı xəstəliyi zamanı metafilaktika,  profilaktika,  

litolitik və litokinetik terapiya,  androloji xəstəliklərdə təyin olunan vasitələr və onların əsas istifadə prinsipləri 

6. Hipospadiyalarda aparılan  müasir əməliyyatlar-24 kredit-hipospadiyaların klassifikasiyası,  anatomik xüsusiyyətləri və 

cərrahlıq müalicə metodları. 

7. Xayalıq orqanların qeyri iltihabı xəstəlikləri-30 kredit-spermotasele, hidrosele,  varikoselle,  xroniki epididimitlərin 

differensial diaqnostikası və müalicəsi 

8. Urologiyada zədələnmələr və təxirəsalınmaz yardım-30 kredit-böyrəklərin və sidik axarların zədələnmələri,  sidik kisəsin 

zədələnmələri,  kişi cinsiyyət orqanların və xayalıq orqanların zədələnmələri,  kombinə olunmuş travmalar zamanı sidik cinsiyyət 

orqanların zədələnmələri 

9. Prostat vəzin xəstəlikləri-30 kredit-prostatitlərin diaqnostikası və müalicəsi,  prostat vəzin xoşhəssəli hiperplaziyası,  prostat 

vəzin törəmələrin klassifikasiyası,  prostat vəzin diqər xəstəlikləri 

10. Endourologiya  (Sidik kisəsinin transuretral rezeksiyası)-30 kredit-sidik kisəsinin bi və mono elektrokoaqulyasiyası,  

transuretral cərrahiyənin seçmə kriteriyaları 

11. Böyrəklərin və sidik yolların iltihabı xəstəlikləri-48 kredit-pielonifritlərin müayinə və müalicə üsulları,  prostatitlər 

klassifikasiyası və müalicəsi,  sistitlərin müasir müalivə üsulları,  kişi cinsiyyət orqanların və xayalıq orqanların iltihabı 

xəstəlikləri 



12. Urologiyada ümumi terapevtik  üsulların xüsusiyyətləri-30 kredit-urologiyada istifadə olunan antibakterial vasitələr,  

prostat vəzin xoşxassəli hiperplaziyasının konservativ müalicə üsulları,  sidikdaşı xəstəliyi zamanı metafilaktika,  profilaktika,  

litolitik və litokinetik terapiya,  androloji xəstəliklərdə təyin olunan vasitələr və onların əsas istifadə prinsipləri 

13. Sidik daşı xəstəliyin diaqnostikası və müalicəsi-48 kredit-sidik daşı zamanı USM,  KT və rentgenoloji müayinə,  dalğa 

zərbəli litotripsiya,  ureteroskopiya və litotripsiya,  perkutan nefrolitolapaksiya 

14. Andrologiya-30 kredit-erektil disfunksiya,  peyroni xəstəliyi,  priapizm,  hipoqonadizm 

15. Urologiyada istifadə olunan müasir cərrahiyə metodları-48 kredit-sidikdaşı xəstəlik zamanı müasir əməliyyatlar,  

andrologiyada aparılan müasir əməliyyatlar,  prostat vəzi xəstəlikləri zamanı istifadə olunan əməliyyatlar,  hidronefrozlarda 

müasir əməliyyatlar 

17. Uşaqlarda tez-tez rast qələn uroloji xəstəliklər-30 kredit-kriptorxizm,  hipospadiyalar,  sidiklik-sidik axarı reflüks,  

uşaqlarda sidik daşı xəstəliyi 

18. Urologiyada nazologiya,  semiotika və müayinə metodları-30 kredit-urologiyada istifadə olunan nazologiya,  uroloji 

xəstəliklər zamanı ağrıların klassifikasiyası,  uroloji praktikada anamnezin toplanması və şikayətlərin növləri,  urodinamik 

müayinə üsulların klassifikasiyası,  ultrasəs və radioloji müayinələrin urologiyada tədbiqi 

 

Qeyd:  Urologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər  üçün 8 həftəlik  peşə hazırlığı  (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

 

 

 

 

 

NEFROLOGİYA KAFEDRASI 

 

Ünvan: Akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası  



 (1-ci korpus); Tel.: 431-30-60 Ə.Əliyev adına ADHTİ,  Müzəffər Həsənov küç.35,  Tel.: 565-04-28 

 

№ Kursun  adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

536.  Böyrəklərin kəskin zədələnməsi 

 

Həkim-nefroloqlar,  həkim-terapevtlər,  

həkim-kardioloqlar,  ailə həkimi 

48 15.09.2020-24.09.2020 9 

537.  Böyrəklərin xroniki xəstəliyi Səyyar: 

Zona  6 Gəncə Səhiyyə İdarəsi  

(Goranboy,  Daşkəsən,  Göygöl,  

Samux,  Naftalan) 

Həkim-nefroloqlar,  həkim-

reanimatoloqlar,  həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimi 

48 28.09.2020-07.10.2020 9 

538.  Nefrologiya  (modul 1-2) Həkim-nefroloqlar 48 05.10.2020-14.10.2020 9 

539.  Hepatorenal sindrom  Həkim-nefroloqlar,  həkim-reanima-

toloqlar,  həkim-terapevtlər,  həkim-

kardioloqlar,  ailə həkimi 

12 15.10.2020-16.10.2020 6 

540.  Nefrologiya  (modul 3-4) Həkim-nefroloqlar 48 19.10.2020-28.10.2020 9 

541.  Kəskin tubulointerstesial nefrit  Həkim-nefroloqlar,  həkim-reani-

matoloqlar,  həkim-terapevtlər,  həkim-

kardioloqlar,  ailə həkimi 

12 29.10.2020-30.10.2020 6 

542.  Böyrək xəstəlikləri və hamiləlik Həkim mama-ginekoloqlar,  həkim-

nefroloqlar,  həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimi 

30 02.11.2020-06.11.2020 9 

543.  Nefrologiya  (modul 5-6) Həkim-nefroloqlar 48 10.11.2020-19.11.2020 9 

544.  Endokrin xəstəlikləri zamanı 

böyrəklərin zədələnməsi  

Həkim-endokrinoloqlar,  həkim-

nefroloqlar,  həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimi 

30 23.11.2020-27.11.2020 9 

545.  Nefrologiya  (modul 7-8) Həkim-nefroloqlar 48 30.11.2020-09.12.2020 9 



546.  Böyrək damarlarının xolesterin 

emboliyası  

Həkim-nefroloqlar,  həkim-reanima-

toloqlar,  həkim-terapevtlər,  həkim-

kardioloqlar,  ailə həkimi 

12 10.12.2020-11.12.2020 6 

547.  Sidik yolların infeksiyaları Həkim-nefroloqlar, həkim-terapevtlər,  

ailə həkimi 

30 14.12.2020-18.12.2020 9 

548.  Böyrək xəstəlikləri və hamiləlik Həkim mama-ginekoloqlar,  həkim-

nefroloqlar,  həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimi 

30 21.12.2020-25.12.2020 9 

549.  Diabetik nefropatiya Həkim-endokrinoloqlar,  həkim 

nefroloqlar,  həkim terapevtlər,  ailə 

həkimi   

48 05.01.2021-14.01.2020 9 

550.  Nefrologiya (modul 1-2) Həkim-nefroloqlar 48 18.01.2021-27.01.2021 9 

551.  Sidik yollarının infeksiyası 

 

Həkim nefroloqlar,  həkim terapevtlər,  

həkim kardiologlar,  həkim 

endokrinoloqlar,  ailə  həkimi 

30 01.02.2021-05.02.2021 9 

552.  Birləşdirici toxumanın diffuz 

xəstəlikləri və sistem vaskulitlər 

zamanı böyrəklərin zədələnməsi 

Həkim nefroloqlar,   həkim terapevtlər,  

həkim revmatoloqlar,  ailə həkimi 

48 08.02.2021-17.02.2021 

 

 

9 

553.  Preeklampsiyanın nefrolojı 

aspektləri 

Həkim mama-ginekoloqlar,  həkim 

nefrologlar,  həkim terapevtlər,  həkim 

reanimatoloqlar, ailə həkimi 

48 22.02.2021-03.03.2021 9 

554.  Qlomerulonefritlər Həkim-nefroloqlar,  terapevtlər,  ailə-

həkimi 

24 09.03.2021-12.03.2021 9 

555.  Kəskin böyrək çatışmazlığı Həkim-nefroloqlar,  həkim-

reanimatoloqlar,  həkim-terapevtlər,   

kardioloqlar,  ailə-həkimi 

30 15.03.2021-19.03.2021 

 

 

9 

556.  Nefrologiya (modul 3-4) Həkim-nefroloqlar 48 29.03.2021-07.04.2021 9 



557.  Xroniki böyrək xəstəliklərinin inkişaf 

mexanizmləri və nefroproteksiyanın 

prinsipləri  

Həkim-nefroloqlar,  həkim-

reanimatoloqlar,  həkim-terapevtlər,  

həkim kardioloqlar,  ailə həkimi 

12 08.04.2021-09.04.2021 6 

558.  Xroniki böyrək xəstəliyi Həkim-nefroloqlar,  həkim-terapevtlər,  

həkim-kardioloqlar,   ailə-həkimi və 

hemodializ şöbələrinin həkimləri 

30 12.04.2021-16.04.2021 

 

9 

559.  Nefrologiya (modul 5-6) Həkim-nefroloqlar 48 19.04.2021-28.04.2021 9 

560.  Urgent nefrologiya Həkim-cərrahlar,  həkim nefrologlar,  

həkim-uroloqlar,  həkim-kardioloqlar,  

həkim-reanimatoloqlar 

30 03.05.2021-07.05.2021 9 

561.  Xroniki böyrək xəstəliyi Səyyar Zona 

9 Şəki MRX  (Balakən,  Zaqatala,  

Qax,  Oğuz,  Qəbələ) 

 

Həkim mama-ginekoloqlar,  həkim 

nefrologlar,  həkim terapevtlər,  

reanimatoloqlar,  ailə-həkimi  

24 11.05.2021-14.05.2021 9 

562.  Kəskin böyrək çatışmazlığı Həkim-nefroloqlar,  həkim  

reanimatoloqlar,  həkim terapevtlər 

30 17.05.2021-21.05.2021 9 

563.  Xroniki böyrək xəstəlikləri və 

hamiləlik 

Həkim mama-ginekoloqlar,  həkim 

nefrologlar,  həkim terapevtlər, həkim 

reanimatoloqlar,  ailə həkimi 

24 24.05.2021-27.05.2021 9 

564.  Nefrologiya (modul 7-8) Həkim-nefroloqlar 

 

48 31.05.2021-09.06.2021 9 

565.  Hemodializ alan xəstələrdə COVİD-

19 infeksiyasının fəsadları və onunla 

mübarizə  

Həkim-nefroloqlar,  həkim-

reanimatoloqlar,  həkim terapevtlər,   

ailə həkimi, həkim-infeksionistlər 

12 10.06.2021-11.06.2021 6 

566.  Kəskin böyrək zədələnməsi  Həkim nefroloqlar,  həkim terapevtlər,  

həkim-reanimatoloqlar,  həkim 

kardioloqlar,  ailə həkimi  

30 14.06.2021-18.06.2021 9 

567.  Hamilə qadınların sidik yollarının 

infeksiyaları 

Həkim-mama-qinekoloqlar,  həkim 

nefroloqlar,  həkim terapevtlər,  ailə 

həkimi,  həkim reanimatoloqlar 

30 21.06.2021-25.06.2021 9 



 

Nefrologiya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1. Nefrologiyada əsas müayinə üsulları 

Modul 2. Qlomerulonefritlər 

Modul 3. Sistem xəstəlikləri zamanı böyrəklərin zədələnməsi 

Modul 4. Böyrəklərin infeksion-iltihabi xəstəlikləri 

Modul 5. Endokrin xəstəliklər zamanı böyrəklərin zədələnməsi 

Modul 6. Hamiləlik zamanı böyrəklərin zədələnməsi 

Modul 7. Böyrəklərin xroniki xəstəliyi. Böyrək xəstəliklərində əvəzedici terapiya. 

Modul 8. Ürək-damar xəstəlikləri zamanı böyrəklərin zədələnməsi 

 

 

 

Nefrologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları 

1. Böyrəklərin kəskin zədələnməsi -30 kredit-Kəskin böyrək çatışmazlığının etioloqiyası və patoqenezi,  klinikası,  

diaqnostika və differensial diaqnostikası,  müalicə alqoritmi: konservativ və aktiv. Hamiləlik zamanı kəskin böyrək 

çatışmazlığının etiopatoqenezi,  klinik əlamətləri,  ağırlaşmaları,  diaqnostika və differensial diaqnostikası,  müalicə 

alqoritmi. Rentqen-kontras nefropatiyanın etiopatoqenezi,  klinik əlamətləri,  ağrilaşmaları,  diaqnostika və differensial 

diaqnostikası,  müalicə alqoritmi  

2. Böyrəklərin xroniki xəstəliyi-30 kredit-xroniki böyrək xəstəliklərin : xroniki pielonefritin,  diabetik nefropatiyanın,  

qlomerulonefritlərin etiopatoqenezi,  təsnifatı,  klinik əlamətləri,  ağırlaşmaları,  diaqnostika və differensial diaqnostikası,  

müalicə alqoritmi  

3. Hepatorenal sindrom-12  kredit-qara ciyər və böyrək çatışmazlığı-kəskin və xroniki 

4. Kəskin interstesiyal nefrit-30 kredit-Dərman nefropatiyası,  kanalcıq disfunksiyaları,  kəskin böyrək çatışmazlığının risk 

faktorları,  etiopatoqenezi,  klinik əlamətləri,  ağırlaşmaları,  diaqnostika və differensial diaqnostikası,  müalicə alqoritmi 



5. Böyrək xəstəlikləri və hamiləlik-30 kredit-Preeklampsiya /eklampsiyanın,  hamiləlik və nefrotik sindromun,  hamiləlik 

zamanı kəskin böyrək zədələnməsinin risk amilləri,  etiopatoqenezi,  klinikası,  diaqnostika və differensial diaqnostikası,  

ağrilaşmaları,  müalicəsi 

6. Endokrin xəstəlikləri zamanı böyrəklərin zədələnməsi-30 kredit-diabetik nefropatiya,  hipoterioz və xroniki böyrək 

çatışmazlığı 

7. Böyrək damarların xolesterin enboliyası zamanı böyrəklərin zədələnməsi-30 kredit-kəskin və xroniki böyrək 

çatışmazlığı 

8. Sidik yollarının infeksiyası-30 kredit -pielonefritlərin,  obstruktiv nefropatiyanın və böyrəklərin polikistozunun 

etiopatoqenezi,  klinik əlamətləri,  ağırlaşmaları,  diaqnostika və differensial diaqnostikası,  müalicəsi 

9. Diabetik nefropatiya-30 kredit-Şəkərli diabet zamanı böyrəklərin zədələnməsi,  diabetik nefropatiya və xroniki böyrək 

çatışmazlığı,  şəkərli diabet zamanı sidik yolların infeksiyası 

10. Birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri və sistem vaskulitlər zamanı böyrəklərin zədələnməsi-30 kredit-qırmızı 

qurd eşənəyinin,  düyünlü poliartritin və veqener qranulematozunun etiopatoqenezi,  klinik əlamətləri,  ağrilaşmaları,  

diaqnostika və differensial diaqnostikası,  müalicə metodları 

11. Preeklampsiyanın nefrolojı aspektləri-30 kredit-kəskin böyrək çatışmazlığının,  hestasion pielonefritin və HELLP 

sindromu zamanı böyrəklərin zədələnməsi etiopatoqenezi,  klinik əlamətləri,  ağırlaşmaları,  diaqnostika və differensial 

diaqnostikası,  müalicə alqoritmi  

12. Qlomerulonefritlər-30 kredit-kəskin,  xroniki və tez proqressivləşən qlomerulonefritlərinetiopatoqenezi,  klinik 

əlamətləri,  ağırlaşmaları,  diaqnostika və differensial diaqnostikası,  müalicə alqoritmi,  profilaktikası və proqnozu 

13. Kəskin böyrək çatışmazlığı-30 kredit-böyrəklərin kəskin zədələnməsi,  böyrək daşı xəstəliyi,  podaqrik nefropatiya: 

etiopatoqenezi,  klinik əlamətləri,  ağırlaşmaları,  diaqnostika və differensial diaqnostikası,  müalicə alqoritmi  

14. Xroniki böyrək xəstəliklərinin inkişaf mexanizmləri və nefroproteksiyanın prinsipləri-12 kredit-xroniki böyrək 

xəstəliklərin inkişaf mexanizmləri ,  klinika,  müalicəsi və nefroproteksiyanın prinsipləri 

15. Kəskin böyrək çatışmazlığı-30 kredit-böyrəklərin kəskin zədələnməsi,  böyrək daşı xəstəliyi,  podaqrik nefropatiya: 

etiopatoqenezi,  klinik əlamətləri,  ağırlaşmaları,  diaqnostika və differensial diaqnostikası,  müalicə alqoritmi  



16. Xroniki böyrək xəstəlikləri və hamiləlik-30 kredit-Preeklampsiya /eklampsiyanın,  hamiləlik və nefrotik sindromun,  

hamiləlik zamanı kəskin böyrək zədələnməsinin risk amilləri,  etiopatoqenezi,  klinikası,  diaqnostika və differensial 

diaqnostikası,  ağırlaşmaları,  müalicəsi 

17. Hemodializ alan xəstələrdə COVİD-19 infeksiyasının fəsadları və onunla mübarizə-12 kredit-COVİD-19 məlumat 

18. Kəskin böyrəklərin zədələnməsi -30 kredit-Kəskin böyrək çatışmazlığının etioloqiyası və patoqenezi,  klinikası,  

diaqnostika və differensial diaqnostikası,  müalicə alqoritmi: konservativ və aktiv. Hamiləlik zamanı kəskin böyrək 

çatışmazlığının etiopatoqenezi,  klinik əlamətləri,  ağırlaşmaları,  diaqnostika və differensial diaqnostikası,  müalicə 

alqoritmi. Rentqen-kontras nefropatiyanın etiopatoqenezi,  klinik əlamətləri,  ağrilaşmaları,  diaqnostika və differensial 

diaqnostikası,  müalicə alqoritmi  

19. Hamilə qadınların sidik yollarının infeksiyaları-30 kredit-kəskin və xroniki pielonefrit,  sistitlər,  refluks 

nefropatiyanın etiopatoqenezi,  klinik əlamətləri,  ağırlaşmaları,  diaqnostika və differensial diaqnostikası,  müalicə 

alqoritm 

Qeyd:Nefrologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

ŞÜA TERAPİYASI  KURSU İLƏ  ŞÜA DİAQNOSTİKASI  KAFEDRASI 

Ünvan: Ə.Əliyev adına ADHTİ. Bakı şəhəri,  Müzəffər Həsənov küç.35,  tel: 565-04-28 

 

№ Kursun adı İştirakçılar 
DTT 

krediti 
Keçirilmə tarixi 

Qəbul 

planı 

568.  Şüa diaqnostikası  (modul 1-2) Şüa diaqnostikası həkimləri 48 15.09.2020-24.09.2020 20 

569.  Şüa diaqnostikası  (modul 1-2) Səy-

yar-distant: Zona 3 Şamaxı  MRX  

(Ağsu,  Mərəzə,  Qobustan,  İsmayıllı) 

Şüa diaqnostikası həkimləri 

48 15.09.2020-24.09.2020 10 



570.  COVİD-19 diaqnostikasında 

radioloji metodların rolu 

Şüa diaqnostikası həkimləri və 

həkim terapevtlər 

30 28.09.2020-02.10.2020 20 

571.  Qarın boşluğu patologiyalarında şüa 

diaqnostikası metodları 

Şüa diaqnostikası həkimləri və 

həkim-cərrahlar 

30 05.10.2020-09.10.2020 20 

572.  Şüa diaqnostikasında müasir 

metodların əsasları 

Şüa diaqnostikası həkimləri 48 12.10.2020-21.10.2020 20 

573.  Şüa terapiyası  (modul 1-2) Şüa terapiyası həkimləri 48 12.10.2020-21.10.2020 7 

574.  Pediatriyada  şüa diaqnostikası Şüa diaqnostikası həkimləri və 

həkim-pediatrlar 

30 19.10.2020-23.10.2020 20 

575.  Onkologiyada müasir şüa 

diaqnostikası üsulları 

Şüa diaqnostikası həkimləri və 

ailə həkimləri 

30 26.10.2020-30.10.2020 20 

576.  Şüa diaqnostikası  (modul 3-4) Şüa diaqnostikası həkimləri 48 02.11.2020-11.11.2020 20 

577.  Şüa diaqnostikası  (modul 3-4) Səy-

yar-distant: Zona 1 Lənkəran MRX  

(Masallı,  Astara,  Lerik,  Cəlilabad,  

Yardımlı) 

Şüa diaqnostikası həkimləri 48 02.11.2020-11.11.2020 10 

578.  Döş qəfəsi orqanlarının rentgen və 

KT protokolu  

Şüa diaqnostikası həkimləri 12 12.11.2020-13.11.2020 6 

579.  Şüa terapiyası  (modul 3-4) Şüa terapiyası həkimləri 48 16.11.2020-25.11.2020 7 

580.  Uroloji xəstəliklərin diaqnostikasının 

müasir radioloji metodları 

Şüa diaqnostikası həkimləri və 

həkim uroloqlar 

30 16.11.2020-20.11.2020 20 

581.  Sinir sistemi xəstəliklərinin şüa 

diaqnostikası 

Şüa diaqnostikası həkimləri və 

həkim-nevroloqlar 

30 23.11.2020-27.11.2020 20 

582.  Şüa diaqnostikasında rastgələn 

simptomlar və sindromlar 

Şüa diaqnostikası həkimləri 30 30.11.2020-04.12.2020       20 

583.  Şüa diaqnostikası  (modul 5-6) Şüa diaqnostikası həkimləri 48 07.12.2020-16.12.2020 20 



584.  Şüa diaqnostikası  (modul 5-6) 

Səyyar-distant: Zona 5 Şirvan MDM  

(Hacıqabul,  Kürdəmir,  Sabirabad,  

Saatlı) 

Şüa diaqnostikası həkimləri 48 07.12.2020-16.12.2020 10 

585.  Həzm sistemi xəstəliklərinin 

radioloji simptomları 

Şüa diaqnostikası həkimləri və 

həkim qasteroenteroloqlar 

6 17.12.2020 6 

586.  Şüa diaqnostikası  (modul 7-8) Şüa diaqnostikası həkimləri 48 21.12.2020-30.12.2020 20 

587.  Şüa diaqnostikası  (modul 7-8) 

Səyyar-distant: Zona 9 Şəki MRX 

(Qəbələ,  Balakən,  Zaqatala,  Qax,  

Oğuz) 

Şüa diaqnostikası həkimləri 48 21.12.2020-30.12.2020 10 

588.  Şüa diaqnostikasında müasir 

metodların əsasları 

Şüa diaqnostikası həkimləri 24 05.01.2021-08.01.0221 20 

589.  Təxirəsalınmaz radiologiya Şüa diaqnostikası həkimləri 30 11.01.2021-15.01.2021 20 

590.  Şüa diaqnostikası  (modul 1-2) Şüa diaqnostikası həkimləri 48 18.01.2021-27.01.2021 20 

591.  Kəskin qarın patologiyalarında 

təxirəsalınmaz radiologiya 

Şüa diaqnostikası həkimləri və 

həkim-cərrahlar 
12 28.01.2021-29.01.2021 

10 

592.  Baş və boyun xəstəliklərinin şüa 

diaqnostikası 

Şüa diaqnostikası həkimləri 
30 01.02.2021-05.02.2021 

20 

593.  Şüa diaqnostikası  (modul 3-4) Şüa diaqnostikası həkimləri 48 08.02.2021-17.02.2021 20 

594.  Şüa diaqnostikası  (modul 3-4) 

Səyyar-distant: Zona 8 Yevlax MRX  

(Mingəçevir,  Göyçay,  Ağdaş,  

Ucar,  Bərdə,  Tərtər,  Zərdab) 

Şüa diaqnostikası həkimləri 

48 08.02.2021-17.02.2021 

 

20 



595.  Torakal və abdominal travmalarında  

şüa diaqnostik üsulları 

Şüa diaqnostikası həkimləri və 

həkim-cərrahlar 
30 22.02.2021-26.02.2021 

20 

596.  Onurğa sütunun xəstəliklərinin 

radioloji simptomları 

Şüa diaqnostikası həkimləri 
30 01.03.2021-05.03.2021 

20 

597.  Şüa diaqnostikası  (modul 5-6) 

Səyyar Zona 2: Salyan  MRX  

(Nefçala,  Biləsuvar) 

Şüa diaqnostikası həkimləri 

48 09.03.2021-18.03.2021 

10 

598.  Şüa terapiyası  (modul 5-6) Şüa terapiyası həkimləri 48 09.03.2021-18.03.2021 7 

599.  Cərrahiyyədə kəskin qarın sindromu 

şüa diaqnostikası rolu 

Şüa diaqnostikası həkimləri və 

həkim-cərrahlar 
30 29.03.2021-02.04.2021 

20 

600.  Şüa diaqnostikası  (modul 7-8) Şüa diaqnostikası həkimləri 48 05.04.2021-14.04.2021 20 

601.  Şüa diaqnostikası  (modul 7-8) 

Səyyar-distant: Zona 6 Gəncə MDM  

(Goranboy,  Xanlar,  Daşkəsən,  

Göygöl,  Samux,  Naftalan) 

Şüa diaqnostikası həkimləri 

48 05.04.2021-14.04.2021 

 

20 

602.  Kiçik çanaq orqanların Dopler USM Şüa diaqnostikası həkimləri 30 19.04.2021-23.04.2021 20 

603.  Şüa diaqnostikası  (modul 1-2) Şüa diaqnostikası həkimləri 48 26.04.2021-05.05.2021 20 

604.  Şüa diaqnostikası  (modul 1-2)  

Səyyar-distant: Zona 7 Tovuz MDM  

(Qazax,  Şəmkir,  Ağstafa,  

Gədəbəy) 

Şüa diaqnostikası həkimləri 

48 26.04.2021-05.05.2021 

20 



605.  Təcili hallarda ultrasəs müayinə,  

rentgenoqrafiya,  KT və MRT        

Şüa diaqnostikası həkimləri 
12 06.05.2021-07.05.2021 

10 

606.  Şüa diaqnostikası  (modul 3-4) Şüa diaqnostikası həkimləri 48 11.05.2021-20.05.2021 20 

607.  Baş-beyin xəstəliklərində radioloji 

sindromlar 

Şüa diaqnostikası həkimləri və 

həkim-nevroloqlar 
6 21.05.2021 

10 

608.  Şüa terapiyası (modul 7-8) Şüa terapiyası həkimləri 48 24.05.2021-02.06.2021 7 

609.  Şüa diaqnostikası  (modul 5-6) 

Səyyar: Zona 4 Quba MDM  (Qusar,  

Xaçmaz,  Şabran,  Siyəzən,  Xızı) 

Şüa diaqnostikası həkimləri 

48 24.05.2021-02.06.2021 

20 

610.  
Ağciyərlər xəstəliklərinin rentgen və 

KT simptomları 

Şüa diaqnostikası həkimləri, 

həkim-pulmonoqlar və həkim-

ftiziatrlar 

30 07.06.2021-11.06.2021 

20 

611.  Şüa diaqnostikası  (modul 7-8) Şüa diaqnostikası həkimləri 48 14.06.2021-23.06.2021 20 

612.  Şüa diaqnostikası  (modul 7-8) 

Səyyar-distant,  Zona 10:  Ağcabədi  

MRX  (İmişli,  Beyləqan,  Fizuli,  

Ağdam) 

Şüa diaqnostikası həkimləri 

48 14.06.2021-23.06.2021 

10 

613.  Stomatoloji klinikada şüa diaqnostik 

müayinə 

Şüa diaqnostikası həkimləri və 

həkim-stomatoloqlar 
18 28.06.2021-30.06.2021 

10 

 

Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə modullar: 



Modul 1. Baş və boyun xəstəliklərinin şüa diaqnostikası 

Modul 2. Onurğa sütunu xəstəliklərinin şüa diaqnostikası 

Modul 3. Tənəffüs üzvləri və divararalığı orqanları xəstəliklərinin şüa diaqnostikası 

Modul 4. Ürək-damar sistemi xəstəliklərinin şüa diaqnostikası 

Modul 5. Qarın boşluğu patologiyalarının şüa diaqnostikası 

Modul 6. Həzm sistemi xəstəliklərinin şüa diaqnostikası 

Modul 7. Böyrəklərin və sidik-cinsiyyət üzvlərinin şüa diaqnostikası 

Modul 8. Mamalıq-ginekologiyada şüa diaqnostikası 

 

Şüa terapiyası ixtisası üzrə modullar: 

Modul 1. Radioterapiyanın metodları  (xarici və daxili şüalanma) 

Modul 2. Radiobiologiyanın əsasları 

Modul 3. Baş və boyun şişlərinin şüa müalicəsi 

Modul 4. Döş qəfəsi orqanları  şişlərinin şüa müalicəsi 

Modul 5. Qastrointestinal sistemşişlərinin şüa müalicəsi 

Modul 6. Urogenital sistemin şişlərinin şüa müalicəsi 

Modul 7. Dəri,  yumşaq toxuma,  sümük şişlərinin şüa müalicəsi 

Modul 8. Limfomalar və hematoloji şişlərdə şüa müalicəsi 
 

Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları: 

1. COVİD-19 diaqnostikasında radioloji metodların rolu-30 kredit-Radiologiyada təhlükəsizlik. Ağciyər xəstəliklərinin 

radioloji müayinələri. Pnevmoniyalar və plevritlər. Divararalıq orqanların rentgen və KT müayinələri  

2. Qarın boşluğu patologiyalarında şüa diaqnostik metodları-30 kredit-Kəskin qarın diferensial diaqnostikası. Qarın boşluğu 

törəmələrinin US,  KT və radionuklid müayinəsi. Böyrək ssintiqrafiyası. Hepatossintiqrafiya.  

3. Pediatriyada şüa diaqnostikası-30 kredit-Uşaqlarda travmatik və patoloji sınıqlar. Yeni doğulmuş uşaqlarda kəllədaxili 

təzyiq. Uşaqlarda anadangəlmə inkişaf qüsurları. Diabetik fetopatiya və Fetal EXO  



4. Onkologiyada müasir şüa diaqnostikası üsulları-30 kredit-Tibbi dontologiya. Baş-beyin şişləri. Ağciyər xərçəngi. Qarın 

boşluğu törəmələrinin USM,  KT və Rentgen diaqnostikası. 

5. Uroloji xəstəliklərin diaqnostikasının müasir radioloji metodları-30 kredit-Böyrək anomaliyalarının şüa diaqnostikası. 

Böyrəklərin parenximatoz dəyişiklərinin diferensial diaqnostikası. Böyrək daş xəstəliyi. Böyrək törəmələri. Prostat vəzinin 

xəstəlikləri 

6. Sinir sistemi xəstəliklərinin şüa diaqnostikası-30 kredit-Beyin törəmələri KT və MRT. Beyin travmalarının KT və MRT 

semiotikası. Epilepsiyanın şüa diaqnostikası və ilkin yardım.İnsultların növləri və şüa diaqnostikası.  

7. Şüa diaqnostikasında rastgəlmə simptomlar və sindromlar-30 kredit-Kəllə-beyin xəstəliklərində radioloji simptomları. 

Döş qəfəsi orqanlarının xəstəliklərinin radioloji semiotikası. Qarın boşluğu orqanların USM-də simptomları və sindromları. Kiçik 

çanaq orqanları Dopler müayinə. Hamiləliyin patologiyaları   

8. Şüa diaqnostikasında müasir metodların əsasları-30 kredit-Radiologiyada təhlükəsizlik. Şüa diaqnostik metodları. Pozitron 

emission tomoqrafiyanın  (PET) əsasları. KT və MRT-də göstərişlər və əks ğöstərişlər. 

9.  Təxirəsalınmaz radiologiya-30 kredit-Baş-beyin travmaları. Döş qəfəsi orqanların travmaları. Abdominal patologiyalarda 

rentgen və USM. Ginekologiyada kəskin qarın sindromu 

10. Baş və boyun xəstəliklərinin şüa diaqnostikası-30 kredit- Kəllə-beyin xəstəliklərində radioloji diaqnostikası. Beyin qan 

dövranı xəstəliklərinin şüa diaqnostikası. Onurğa sütunu patologiyalarında diaqnostik alqoritmin tədbiqi. KT və MRT-də 

göstərişlər və əks ğöstərişlər. Qalxanabənzər vəzi xəstəliklərinin USM və radionuklid diaqnostikası 

11. Torakal və abdominal travmalarında  şüa diaqnostik üsulları-30 kredit-Onurğa sütununun şüa diaqnostika metodları. 

Onurğa sütunu travmalarının KT və MRT-si. Onurğa sütununun inkişaf qüsurları. Onurğa sütunu xəstəliklərinin şüa 

diaqnostikası. Diafraqmanın aksial yırtıqları. Dalağın travmatik zədəsi 

12. Onurğa sütunu xəstəliklərinin və zədələnmələrinin KTvə MRT-si-30 kredit-Onurğa sütununun şüa diaqnostika metodları. 

Onurğa sütunu travmalarının KT və MRT-si. Onurğa sütununun inkişaf qüsurları. Onurğa sütunu xəstəliklərinin şüa 

diaqnostikası. Onurğa sütunu zədələnmələrində diaqnostikası və ilkin yardım 

13. Cərrahiyyəda kəskin qarın sindromu şüa diaqnostikasının rolu-30 kredit-Öd kisəsi xəstəlikləri və fəsadları. Bağırsaq 

keçməməzliyi. Endokrinologiyada əməliyyat öncəsi və sonraki zamanı şüa diaqnostikası. Diafraqmanın aksial yırtığı 



14. Kiçik çanaq orqanların Dopler USM -30 kredit-Kəskin qarın patologiyalarında Doppler US diaqnostikası. Kiçik çanaq 

orqanlarının patologiyalarında USM,  KT və MRT müayinələrinin alqoritmin tədbiqi 

15. Təcili hallarda ultrasəs müayinə,  rentgenoqrafiya,  KT vəMRT-30 kredit-Baş-beyin travmaları. Döş qəfəsi orqanların 

travmaları. Abdominal patologiyalarda rentgen və USM. Qadınlarda kiçik çanaq orqanlarının patologiyaları.  

16. Baş-beyin və onurğa sütunu xəstəliklərində radioloji sindromlar-30 kredit-Baş-beyin xəstəliklərində radioloji 

diaqnostikası. Onurğa sütunu xəstəlikləri. Beyin qan dövranı xəstəliklərinin şüa diaqnostikası. Onurğa sütunu patologiyalarında 

diaqnostik alqoritmin tədbiqi. KT və MRT-də göstərişlər və əks ğöstərişlər 

17. Ağciyərlər xəstəliklərinin rentgen və KT simptomları-30 kredit-Ağciyər vərəminin təsnifatı. Pnevmoniyalar və plevritlər. 

Ağ ciyər xərçənginin klassifikasiyası və şüa diaqnostikası 

18. Stomatoloji klinikada şüa diaqnostik müayinə-18 kredit-Radiasiya qorunması nəzarət vasitələri. Stomatoloji rentgen 

cihazları. Uşaq ortodontiyası. Stomatologiyada kompyuter tomoqrafiya   

 

Qeyd:Şüa diaqnostikası , süa terapiyası ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  

(PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 
 

 

UŞAQ CƏRRAHİYYƏSİ VƏ PLASTİK CƏRRAHİYYƏ KURSLARI İLƏ ÜMUMİ CƏRRAHİYYƏ KAFEDRASI  

Ünvan: Bakı şəhəri 3 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası  (Sabunçu qəs.),  tel:450-19-05 

 

 

№ Kursun  adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

614.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 1-2) Həkim-cərrahlar 48 15.09.2020-24.09.2020 12 

tel:450-19-05


615.  COVİD-19 pandemiyasi zamani 

kəskin cərrahi xəstəliklərin 

diaqnostika və müalicə prinsipləri 

Həkim-cərrahlar 6 25.09.2020 6 

616.  Əməliyyat riskinin 

qiymətləndirilməsi və əməliyyatdan 

sonraki ağırlaşmaların profilaktikası  

Həkim-cərrahlar 30 28.09.2020-02.10.2020 12 

617.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 3-4) Həkim-cərrahlar 48 05.10.2020-14.10.2020 12 

618.  Uşaq cərrahiyyəsi  (modul 1-2) Həkim-uşaq cərrahları 48 05.10.2020-14.10.2020 12 

619.  Laparoskopik fundoplikasiya Həkim-cərrahlar 12 15.10.2020-16.10.2020 6 

620.  Qida borusu,  mədə və 

12b/bağırsaqdan qanaxma zamanı 

müasir diaqnostika və müalicə 

üsulları 

Həkim-cərrahlar 30 19.10.2020-23.10.2020 12 

621.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 5-6) Həkim-cərrahlar 48 26.10.2020-04.11.2020 12 

622.  Uşaq cərrahiyyəsi  (modul 3-4) Həkim-uşaq cərrahları 48 26.10.2020-04.11.2020 12 

623.  Plevral drenajlamaya göstərişlər və  

icra texnikası 

Həkim-cərrahlar 12 05.11.2020-06.11.2020 6 

624.  Laparoskopik cərrahiyyənin əsasları  Həkim-cərrahlar 48 10.11.2020-19.11.2020 12 

625.  Əməliyyatdan sonrakı ventral 

yırtıqlarda alloplastika üsulları və 

icra texnikası 

Həkim-cərrahlar 6 20.11.2020 6 

626.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 7-8) Həkim-cərrahlar 48 23.11.2020-02.12.2020 12 

627.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 7-8)   

Səyyar-distant: Zona 3  Şamaxı MRX  

(Ağsu,  Mərəzə,  Qobustan,  

İsmayıllı) 

Həkim-cərrahlar 48 23.11.2020-02.12.2020 12 

628.  Qasıq və bud yırtıqlarında  

alloplastika  üsulları və  icra texnikası 

Həkim-cərrahlar 12 03.12.2020-04.12.2020 6 



629.  Mədə və 12b/bağırsağın xora 

xəstəliyi və onun ağırlaşmaları 

Həkim-cərrahlar 30 07.12.2020-11.12.2020 12 

630.  Uşaq cərrahiyyəsi  (modul 5-6) Həkim-uşaq cərrahları 48 14.12.2020-23.12.2020 12 

631.  Plastik və rekonstruktiv 

cərrahiyyənin əsasları 

Həkim-plastik cərrahlar 48 14.12.2020-23.12.2020 6 

632.  Abdominal travmalarda müasir 

yanaşmalar 

Həkim-cərrahlar 30 24.12.2020-30.12.2020 10 

633.  Bağırsaq rezeksiyalarında müasir 

üsulların tətbiqi 

Həkim-cərrahlar 12 24.12.2020-25.12.2020 6 

634.  Ümumi cərrahiyyə   (modul 1-2)  Həkim-cərrahlar 48 05.01.2021-14.01.2021 6 

635.  Laparoskopik xolesistektomiyanın 

icrası 

Həkim-cərrahlar 12 14.01.2021-15.01.2021 6 

636.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 3-4) Həkim-cərrahlar 48  18.01.2021-27.01.2021 12 

637.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 3-4) 

Səyyar: Zona 1 Lənkəran MDM  

(Astara,  Lerik, Yardımlı,  Masallı,  

Cəlilabad) 

Həkim-cərrahlar 48  18.01.2021-27.01.2021 

 

12 

638.  Laparoskopik herniotomiyanın icrası Həkim-cərrahlar 12  28.01.2021-29.01.2021 

 

6 

639.  Qarın yırtıqlarının müalicəsində 

müasir texnologiyaların tətbiqi 

Həkim-cərrahlar 30 01.02.2021-05.02.2021 

 

12 

640.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 5-6) Həkim-cərrahlar 48 08.02.2021-17.02.2021 12 

641.  Kəskin pankreatitlərdə az invaziv 

texnologiyaların tətbiqi 

Həkim-cərrahlar 12 18.02.2021-19.02.2021 6 

642.  Mini-invaziv cərrahiyyənin əsasları  Həkim-cərrahlar 30 22.02.2021-26.02.2021 12 



643.  Uşaq cərrahiyyəsi  (modul 7-8)  Həkim-cərrahlar 48 01.03.2021-10.03.2021 12 

644.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 7-8) Həkim-cərrahlar 48 01.03.2021-10.03.2021 12 

645.  Qara ciyərin rezeksiyası Həkim-cərrahlar 12 11.03.2021-12.03.2021 6 

646.  Portal hipertenziyada yeni cərrahi 

yanaşma üsulları 

Həkim-cərrahlar 30 15.03.2021-19.03.2021 12 

647.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 1-2) Həkim-cərrahlar 48 29.03.2021-07.04.2021 12 

648.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 1-2) 

Səyyar-distant: Zona 9 Şəki MRX  

(Balakən,  Zaqatala, Qax,  Oğuz,  

Qəbələ) 

Həkim-cərrahlar 48 29.03.2021-07.04.2021 12 

649.  Uşaq cərrahiyyəsi  (modul 1-2) Həkim-uşaq cərrahlar 48 29.03.2021-07.04.2021 12 

650.  Mədəaltı vəzinin rezeksiyası Həkim-cərrahlar 12 08.04.2021-09.04.2021 6 

651.  Abdominal travmalarda müasir 

yanaşmalar 

Həkim-cərrahlar 30 12.04.2021-16.04.2021 12 

652.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 3-4) 

Səyyar: Zona 5 Şirvan MRX  

(Hacıqabul,  Kürdəmir,  Göyçay,  

Ucar) 

Həkim-cərrahlar 48 19.04.2021-28.04.2021 12 

 

653.  Uşaq cərrahiyyəsi  (modul 3-4) 

 

Həkim-uşaq cərrahlar 48 19.04.2021-28.04.2021 12 

654.  Parenximatoz orqan 

zədələnmələrində müasir cərrahi 

yanaşma 

Həkim-cərrahlar 12 29.04.2021-30.04.2021 6 

655.  Bariatrik cərrahiyyənin əsasları Həkim-cərrahlar 30 03.05.2021-07.05.2021 8 



 

 

Ümumi cərrahiyyə üzrə modullar: 

 

Modul 1.Cərrahiyyədə müayinə metodları. Cərrahi infeksiya. Yanıqlar. Donmalar 

Modul2. Urologiyada və ginekologiyada təxirəsalınmaz cərrahi yardım 

Modul3. Döş qəfəsinin cərrahiyyəsi 

Modul4. Qida borusu və diafraqmanın cərrahi xəstəlikləri 

Modul5. Mədə və 12 barmaq bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. Dalağın xəstəlikləri 

Modul6. Yırtıqlar. Qarın boşluğu orqanlarının travması 

Modul7. Qaraciyər və öd yollarının,  mədəaltı vəzin xəstəlikləri 

656.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 5-6) Həkim-cərrahlar 48 10.05.2021-19.05.2021 12 

657.  Uşaq cərrahiyyəsi  (modul 5-6) 

 

Həkim-uşaq cərrahlar 48 10.05.2021-19.05.2021 12 

658.  Mədə rezeksiyası Həkim-cərrahlar 12 20.05.21-21.05.21 6 

659.  Çanaq orqanlarının laparoskopiyası Həkim-cərrahlar 24 24.05.2021-27.05.2021 10 

660.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 7-8) Həkim-cərrahlar 48 31.05.2021-09.06.2021 12 

661.  Metabolik cərrahiyyədə əməliyyatlar Həkim-cərrahlar 12 10.06.2021-11.06.2021 6 

662.  Pankreatitlərin müalicəsində müasir 

cərrahi yanaşmalar 

Həkim-cərrahlar 30 14.06.2021-18.06.2021 

 

12 

663.  Uşaq cərrahiyyəsi  (modul 7-8) 

 

Həkim-uşaq cərrahlar 48 14.06.2021-23.06.2021 

 

6 

664.  Qastrorezeksiyadan sonraki 

ağırlaşmaların profilaktika və 

müalicəsi  

Həkim-cərrahlar 30 24.06.2021-30.06.2021 12 



Modul8.Yoğun və düz bağırsağın xəstəlikləri 

 

Uşaq cərrahiyyəsi üzrə modullar: 

 Modul1. Klinik anatomiya və operativ cərrahiyyə.Uşaq cərrahiyyəsində müayinə üsulları 

Modul2. Uşaqlarda planlı cərrahiyyə 

 Modul3. Uşaqlarda irinli cərrahiyyə 

 Modul4. Döş qəfəsinin cərrahiyyəsi 

 Modul5. Uşaq proktologiyası. Uşaq urologiyası 

 Modul6. Yeni doğulmuşların cərrahiyyəsi 

 Modul7. Abdominal cərrahiyyə 

 Modul8. Anesteziologiya,  reanimatologiya və intensiv terapiya 

 

 

Uşaq cərrahiyyəsi və plastik cərrahiyyə ixtisası  üzrə  tematik kursların mövzuları 

1. Qastrektomiya əməliyyatı-6 kredit-mədənin şiş önü xəstəlikləri,  mədənin tez-tez qanaxma ilə ağırlaşan xoraları,  mədə 

xərçəngi,  qastroektomiya əməliyyatı: ümumi biliklər və əməliyyata göstərişlər,  qastroektomiya əməliyyatının icra texnikası,  

müxtəlif modifikasiyalarla tanışlıq. 

2. Əməliyyat risqinin qiymətləndirilməsi və postoperasion ağırlaşmaların profilaktikası-30 kredit-cərrahi risqin 

proqnozlaşdırılması,  ürək-damar,  ağ ciyər,  qara ciyər, hemorragik,  tromboembolik,  hemo-transfuzion ağırlaşmaların,  

bağırsaq parezinin,  cərrahi yara infeksiyasının profilaktikası 

3. Laparoskopik fundoplikasiya-12 kredit-diafraqmanın qida borusu dəliyinin sürüşən yırtıqları,  kardiyanın çatmamazlığı,  

reflüks-ezofagit,  Nissen üsulu ilə fundoplikasiyanın icra texnikası,  Laparoskopik fundoplikasiyanın icra texnikası. 

4. Qida borusu,  mədə və 12b/bğırsaq qanaxmalarında müasir diaqnostika və müalicə üsulları-30 kredit-qida borusu və 

mədə varikozlarında,  eroziv-xoralı zədələnmələrdə,  Mellori-Veys sindromu və şiş mənşəli qanaxmalarda klinika və 

diaqnostika,  endoskopik  və cərrahi hemostaz üsulları 



5. Plevral drenajlamaya göstərişlər,  icra texnikası-12 kredit-plevranın irinli xəstəlikləri,  döş qəfəsinin travması,  

pnevmotoraks,  hematoroks,  plevral drenajlamaya göstərişlərin qoyulması,  plevral boşluğun drenajlama  texnikası. 

6. Əməliyyatdan sonrakı ventral yırtıqlarda alloplastika üsulları,  icra texnikası-12 kredit-Əməliyyatdan sonrakı ventral 

yırtıqlar haqqında ümumi anlayış,  əməliyyatdan sonrakı ventral yırtıqların müalicəsində istifadə olunan müasir torlar haqqında 

ümumi məlumat,  əməliyyatdan sonrakı ventrtal yırtıqların müalicəsində müasir texnologiyaların tətbiqi,   

7. Qasıq və bud yırtıqlarında  alloplastika üsulları,  icra texnikası-12 kredit-qasıq kanalının topoqrafik anatomiyası və 

operativ cərrahiyyəsi,  qasıq və bud yırtıqları haqqında ümumi anlayışlar,  qasıq yırtığının müalicəsində müasir texnologiyaların 

tətbiqi,  bud yırtığının müalicəsində müasir texnologiyaların tətbiqi. 

8. Mədənin və 12b/bağırsaq xora xəstəliyi və onun ağırlaşmaları-30 kredit-klinika,  diaqnostika,  xoradan qanaxma,  

perforasiya,  stenoz,  penetrasiya,  maliqnizasiya kimi ağırlaşmalarda konservativ və operativ müalicə üsulları 

9. Abdominal travmalarda müasir yanaşmalar-30 kredit-qara ciyərin travması,  dalağın travması,  mədəaltı vəzin travması,  

boşluqlu orqanların travması,  mədənin travması,  nazik və yoğun bağırsaqların travması,  öd kisəsi,  qaraciyər xaric öd yollarının 

zədələnmələri,  müsariqənin zədələnmələri,  peritonarxası qansızmalar. 

10. Bağırsaq rezeksiyalarında müasir üsulların tətbiqi-12 kredit-bağırsaq rezeksiyasına göstərişlər, birdəfəlik steplerlər 

haqqında ümumi tanışlıq,  növləri,  düz tipli steplerlərin tətbiqi,  sirkulyar tipli steplerlərin tətbiqi,  entero-enteroanastomozların 

icra texnikası,  entero-koloanastomozların icra texnikası,   

11. Laparoskopik xolesistektomiyanın icrası-12 kredit-öddaşı xəstəliyi, əməliyyata göstərişlər,  öddaşı xəstəliyinin 

ağırlaşmaları,  mexaniki sarılıq,  laparoskopik xolesistektomiyaya göstərişlər və əks göstərişlər,  laparoskopik 

xolesistektomiyanın icra texnikası. 

12. Laparoskopik herniotomiyanın icrası-12 kredit-göbək yırtığı,  qasıq yırtığı,  ağ xətt yırtığı,  qarnın ön divarının əməliyyatdan 

sonrakı yırtığı,  laparoskopik herniotomiya,  ümumi biliklər və əməliyyata göstərişlər,  əksgöstərişlər,  laparoskopik 

herniotomiyanın icra texnikası,  əməliyyatda müxtəlif növ torların istifadəsi. 

13. Qarın  yırtıqlarının müalicəsində müasir texnologiyaların tətbiqi-12 kredit-qarnın topoqrafik anatomiyası və operativ 

cərrahiyyəsi ,  qarın yırtıqları haqqında ümumi anlayışlar,  qarın yırtıqlarının müalicəsində istifadə olunan yeni sintetik torlar 

haqqında məlumat,  qarın yırtıqlarının müalicəsində müasir texnologiyaların tətbiqi 



14. Kəskin pankreatitlərdə az invaziv texnologiyaların tətbiqi-12 kredit-pankreonekroz zamanı əməliyyata göstərişlər,  kəskin 

pankreatitin ağırlaşmaları,  pankreonekroz zamanı USM altında aparılan az invaziv əməliyyatların icra texnikası,  pankreonekroz 

zamanı laparoskopik əməliyyatların  icra texnikası 

15. Mini-invaziv cərrahiyyənin əsasları-30 kredit-cərrahi yanaşma üsulları, mini-invaziv cərrahiyyənin texniki təminatı, 

punksion cərrahi texnologiyalar,  rentgen-endovaskulyar,  videolaparoskopik və robotik cərrahi müdaxilələr 

16. Qara ciyərin rezeksiyası-12 kredit-qara ciyərin hemangioması,  qara ciyərin exinokokkozu,  qara ciyərin xoşxasiyyəli şişi,  

qara ciyərin ilkin və metastatik xərçəngi,  qara ciyərin rezeksiyası,  ümumi biliklər və əməliyyata göstərişlər,  qara ciyərin 

rezeksiyası icra texnikası.,  müxtəlif növ əməliyyatlarla  tanışlıq,  laparoskopik qara ciyərin rezeksiyası 

17. Portal hipertenziyada yeni cərrahi yanaşma üsulları-30 kredit-etiologiyası,  klinika və diaqnostikası,  müasir konservativ 

və operativ müalicə üsulları: endoskopik hemostaz üsulları,  Transyugulyar İntrahepatik Portosistem Şuntlama  (TİPS),  porto-

kaval yan yol əməliyyatlari,  Siqura Tanner,  Pasiora əməliyyatları 

18. Mədəaltı vəzin rezeksiyası-12 kredit-mədəaltı vəzin sistləri,  mədəaltı vəzin başının xərçəngi,  mədəaltı vəzin quyruq 

hissəsinin rezeksiyasının icra texnikası,  pankreatoduodenal rezeksiyanın icra texnikası. 

19. Parenximatoz orqan zədələnmələrində müasir cərrahi yanaşma-12 kredit-qara ciyərin,  dalağın,  mədəaltı vəzin,  ağ ciyərin 

travması zamanı klinika,  diaqnostikası,  cərrahi əməliyyat üsulları 

20. Bariatrik cərrahiyyənin əsasları- 30 kredit-piylənmənin fəsadları,       diaqnostikası və konservativ müalicəsi,  bariatrik 

cərrahiyyədə xəstə hazırlığı,  istifadə edilən alətlər,  bariatrik  əməliyyatlar intra-gastric ballon və  qastrik  bandajlama,  Sleeve 

Gastrectomy,  Roux-en-Y Gastric By-Pass,  biliopancreatic divertion və duodenal şuntlama əməliyyatları; metabolik cərrahiyyə: 

İleal interpozisiya və modifikasiya edilmiş əməliyyatlar 

21. Mədə rezeksiyası-12 kredit-mədənin xora xəstəliyi,  onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi,  mədə rezeksiyasının Bilrot-I üsulu 

ilə icra texnikası,  mədə rezeksiyasının Bilrot-II üsulu ilə icra texnikası 

22. Metabolik cərrahiyyədə əməliyyatlar-12 kredit-intra-gastric ballon və  qastrik  bandajlama,  Sleeve Gastrectomy,  Roux-en-

Y Gastric By-Pass,  biliopancreatic diversion və duodenal şuntlama əməliyyatları 

23. Pankreatitlərin müalicəsində müasir cərrahi yanaşmalar-30 kredit-xroniki və kəskin pankreatitlərin klinika və 

diaqnostikası,  müasir konservativ və operativ müalicə üsulları,  mini-invaziv texnologiyaların tətbiqi 



24. Postqastrorezeksion ağırlaşmaların profilaktika və müalicəsi-30 kredit-gətirici ilgək sindromu,  dempinq sindrom,  

anastomozun peptiki xorasınınkonservativ və operativ müalicə üsulları 

 

Qeyd:Cərrahiyyə, Uşaq cərrahiyyəsi ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik  peşə hazırlığı  

(PH) kurslarının   müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur 

 

 

ÜRƏK-DAMAR CƏRRAHİYYƏSİ VƏ NEYROCƏRRAHİYYƏ KURSLARI İLƏ ÜMUMİ CƏRRAHİYYƏ 

KAFEDRASI  

Ünvan: Ə. Əliyev adına ADHTİ-nin Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Klinikası,   ( Sabunçu qəs.) tel. 550-85-50   

 

№ Kursun adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul planı 

665.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 1-2) 

Səyyar: Zona 4 Quba MDM  (Qusar,  

Xaçmaz,  Şabran,  Siyəzən,  Xızı) 

               Həkim-cərrahlar 48 15.09.2020-24.09.2020 11 

666.  Aşağı ətrafların varikoz xəstəliyi Həkim-cərrahlar 6 25.09.2020 6 

667.  
Yoğun və düz bağırsağın travmatik 

zədələnmələri 

Həkim-cərrahlar 

 

30 28.09.2020-02.10.2020 6 

668.  Neyrocərrahiyyə   (modul 1-2) Həkim-neyrocərrahlar 48 05.10.2020-14.10.2020 6 

669.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 3-4)  Həkim-cərrahlar 48 05.10.2020-14.10.2020 11 

670.  
Böyrəküstü vəzin cərrahi xəstəliklərinin 

diaqnostikası və müalicəsi  

Həkim-cərrahlar 12 15.10.2020 -16.10.2020 6 

671.  Təxirəsalınmaz proktologiya Həkim-cərrahlar 30 19.10.2020-23.10.2020 6 

672.  
Anorektal və oma büzdüm nahiyəsinin 

fistulaları 

Həkim-cərrahlar 30 26.10.2020-30.10.2020 6 



673.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 5-6) Həkim-cərrahlar 48 02.11.2020-11.11.2020 11 

674.  İntestinal stomalar Həkim-cərrahlar 12 12.11.2020-13.11.2020 6 

675.  Baş beyinin travmatik zədələnmələri Həkim-neyrocərrahlar 30 16.11.2020-20.11.2020 6 

676.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 7-8) Həkim-cərrahlar 48 23.11.2020-02.12.2020 11 

677.  Neyrocərrahiyyə  ( modul 3-4) Həkim-neyrocərrahlar 48 23.11.2020-02.12.2020 6 

678.  Transanal texnikalar Həkim-cərrahlar 12 03.12.2020-04.12.2020 6 

679.  Kardiocərrahiyyə  (modul 1-2) Həkim-kardiocərrahlar 48 07.12.2020-16.12.2020 6 

680.  
Varikoz xəstəliyi,  Posttromboflebitik 

xəstəlik,  ətrafların limfödemi 

Həkim-cərrahlar 12 17.12.2020-18.12.2020 6 

681.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 1-2) Həkim-cərrahlar 48 21.12.2020-30.12.2020 11 

682.  Neyrocərrahiyyə  (modul 1-2)  Həkim-neyrocərrahlar 48 05.01.2021-14.01.2021 6 

683.  Hemorroy,  perianal kondilomalar  Həkim-cərrahlar 6 15.01.2021 6 

684.  

Qalxanabənzər vəzin cərrahi 

xəstəliklərinin diaqnostika və 

müalicəsi 

Həkim-cərrahlar 30 18.01.2021-22.01.2021 

 

 

         11 

685.  
Ümumi cərrahiyyə  (modul 3-4) 

 

Həkim-cərrahlar 48 25.01.2021-03.02.2021 6 

686.  
Divertikulyar xəstəlik,  yoğun 

bağırsağın burulması 

Həkim-cərrahlar 12 04.02.2021-05.02.2021 6 

687.  Neyrocərahiyyə  (modul 3-4) Həkim-neyrocərrahlar 48 08.02.2021-17.02.2021 11 

688.  Qəbizliklər,  rektosele Həkim-cərrahlar 12 18.02.2021-19.02.2021 6 

689.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 5-6) Həkim-cərrahlar 48 22.02.2021-03.03.2021 11 

690.  

Ümumi cərrahiyyə  (modul 5-6) 

Səyyar-distant: Zona 7 Tovuz MRX  

(Şəmkir, Qazax,  Ağstafa,  Gədəbəy) 

Həkim-cərrahlar 48 22.02.2021-03.03.2021 6 



691.  Diabetik angiopatiyalar Həkim-cərrahlar 12 04.03.2021-05.03.2021 6 

692.  Ümumi cərrahiyyə  (modul 7-8) Həkim-cərrahlr 48 09.03.2021-18.03.2021 11 

693.  Anal fistullar Həkim-cərrahlar 6 19.03.2021 6 

694.  Neyrocərrahiyyə  (modul 1-2) Həkim-cərrahlar 48 29.03.2021-07.04.2021           6 

695.  
Kron xəstəliyi,  xoralı kolit ,  solitar 

rektal xora 

Həkim-cərrahlar 12 08.04.2021-09.04.2021 6 

696.  
Ümumi cərrahiyyə  (modul 1-2) 

 

Həkim-cərrahlar 48 12.04.2021-21.04.2021 11 

697.  Diabetik pəncə Həkim-cərrahlar 12 22.04.2021-23.04.2021 6 

698.  Kardiocərrahiyyə  (modul 3-4) Həkim-kardiocərrahlar 48 26.04.2021-05.05.2021 6 

699.  
Hemorroy,  anal çat,  koksiqodiniya  Həkim-cərrahlar 12 06.05.2021-07.05.2021 

 

6 

700.  

Ümumi cərrahiyyə  (modul 3-4) 

Səyyar:Zona  8:  Yevlax RMX  

(Ağdaş,  Ucar,  Bərdə,  Mingəçevir,  

Tərtər,  Göyçay,  Zərdab) 

Həkim-cərrahlar 48 10.05.2021-19.05.2021 

 

 

         11 

701.  

Kəskin və xroniki damar 

çatışmazlıgının diaqnostika və 

müalicə üsulları 

Həkim-cərrahlar 30 17.05.2021-21.05.2021 

 

11 

702.  
Ümumi cərrahiyyə  (modul 5-6) 

 

Həkim cərrahlar 48 24.05.2021-02.06.2021 11 

703.  Pilonidal xəstəlik,  irinli hidradenitlər Həkim-cərrahlar 12 03.06.2021-04.06.2021 6 



Cərrahiyyə ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul1.Cərrahiyyədə müayinə metodları. Cərrahi infeksiya. Yanıqlar. Donmalar 

Modul2.Urologiyada və ginekologiyada təxirəsalınmaz cərrahi yardım 

Modul3.Döş qəfəsinin cərrahiyyəsi 

Modul4.Qida borusu və diafraqmanın cərrahi xəstəlikləri 

Modul5.Mədə və 12 barmaq bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. Dalağın xəstəlikləri 

Modul6.Yırtıqlar. Qarın boşluğu orqanlarının travması 

Modul7. Qaraciyər və öd yollarının,  mədəaltı vəzin xəstəlikləri 

Modul8. Yoğun və düz bağırsağın xəstəlikləri 

 

Neyrocərrahiyyə ixtisası üzrə  modullar: 

 

Modul1.Neyrocərrahiyyədə müayinə və cərrahi müdaxilə üsulları 

Modul 2. Ağrı sindromunun cərrahi aspektləri. Üçlü sinirin nevralgiyası,  kauzalgiya,  amputasion və fantom ağrıları                           

Onurğanın degenerativ-distrofik dəyişiklikləri,  spondilogen radikulitlər 

Modul 3.Baş və onurğa beyninin şişləri və damar xəstəlikləri 

Modul 4. Kəllə beyin və onurğa beyninin travmaları-Epilepsiya 

 

Kardiocərrahiyyə ixtisası üzrə modullar: 

704.  Neyrocərrahiyyə  (modul 3-4) Həkim-neyrocərrahlar 48 07.06.2021-16.06.2021 6 

705.  Abdominal travmalar Həkim-cərrahlar 30 14.06.2021-18.06.2021 11 

706.  

Ümumi cərrahiyyə  (modul 7-8) 

Səyyar-distant: Zona 2 Salyan MRX  

(Neftçala,  Biləsuvar,)  

Həkim-cərrahlar 48 21.06.2021-30.06.2021 11 

707.  
Ümumi cərrahiyyə  (modul 7-8) 

 

Həkim-cərrahlar 48 21.06.2021-30.06.2021 11 



Modul1. Kardiocərrahi xəstəliklərin diaqnostikası,  anesteziologiya və reanimasiya məsələləri 

Modul2. Ürəyin işemik xəstəliyi,  klinikası,  diaqnostikası və cərrahi müdaxilə üsulları 

Modul3. Aortal-mitral qapaq xəstəlikləri,  anadangəlmə ürək qüsurları  (AÜQ)-sianotik defektlər 

Modul4. Aritmiyalar-ürək xəstəliyinin cərrahi müalicəsində mexaniki dəstək cihazlarının rolu 

 

Ürək-damar cərrahiyyəsivəneyrocərrahiyyəkursu ilə ümumi cərrahiyyə kafedrası  

üzrə tematik kursların mövzuları 

1.Aşağı ətraf venalarının varikoz xəstəliy-12 kredit-venaların kəskin və xroniki xəstəlikləri,  təsnifatı,  klinika ,  diaqnostikası,  

konservativ və cərrahi müalicəsinin müasir aspektləri 

2.Yoğun və düz bagırsağın travmatik zədələnmələri-30 kredit-Abdominal travmalar,  təsnifatı,  klinika,  diaqnostika və 

müalicənin ümumi prinsipləri, qarın boşlugu orqanlarının zədələnmələrinin diaqnostika və müalicəsinin xüsusiyyətləri, mədə və 

12 barmaq bagırsaq və nazik  bagırsagın zədələnmələri, müsariqənin zədələnmələri, yogun və düz bagırsagın zədələnmələri, qara 

ciyər,  öd kisəsi və qaraciyər öd yollarının zədələnmələri, mədəaltı vəzi və dalagın zədələnmələri,  peritonarxası hematomalar 

3.Böyrəküstü vəzin cərrahi xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi-12 kredit-Böyrəküstü vəz xəstəliklərinin etiologiya,  

klinika,  diaqnostika və müalicəsi 

4.Təxirəsalınmaz proktologiya- 30 kredit-Azərbaycanda təcili proktoloji yardımın təşkili,  operativ cərrahiyyə və topoqrafik 

anatomiya,  çanağın və qonşu nahiyələrin topoqrafik anatomiyası  (kişilərdə),  çanağın və qonşu nahiyələrin topoqrafik anatomiyası  

(qadınlarda),  kəskin anorektal patologiyalı xəstələrin müayinə və müalicə prinsipləri,  kəskin paraproktit,  somatik ağır xəstələrdə 

kəskin paraproktit,  oma-büzdüm nahiyəsinin kəskin irinli xəstəlikləri,  aralığın irinli prosesləri,  kəskin hemorroy,  kəskin anal çat,  

düz bağırsağın təxirəsalınmaz yardım tələb edən başqa patologiyaları,  düz bağırsağın travma və yad cisimləri 

5. Anorektal və oma büzdüm nahiyəsinin fistulaları-30 kredit-kəskin anorektal patologiyalı xəstələrin müayinə və müalicə 

prinsipləri,  kəskin paraproktit,  kəskin paraproktitin etiologiyası,  patogenezi və klinikası,  müalicəsi,  anal fistula, oma-büzdüm 



nahiyəsinin irinli xəstəlikləri,  epitelial-büzdüm yolu,  etiologiya,  patogenezi,  cərrahi müalicəsi,  oma-büzdüm nahiyəsinin 

irinləmiş dermoid kistaları,  aralığın irinli prosesləri 

6.İntestinal stomalar-12 kredit-intestinal stomalar, ileostomalar,  kolostomalar,  stomya qulluq,  stomanın agırlaşmaları və 

stomanın ləgvi 

7. Baş beyinin travmatik zədələnmələri-30 kredit-kəllə beyin travması,  təsnifatı,  müayinəsi, baş beyinin silkələnməsi,  əziyi və 

sıxılması, kəllədaxili hematomalar  ( epidural,  subdural və beyindaxili), epidural hematomalar, subdural henatomalar, beyindaxili 

hematomalar 

8.Transanal texnikalar-12 kredit-rektal biopsiya,  poliplərin elektrokoaqulyasiyası,  rektal adenomaların transanal eksiziyası,  

düz bagırsagın arxa divarından müdaxilə ,  transanal endoskopik mikrocərrahiyyə 

9. Varikoz xəstəliyi, posttromboflebitik xəstəlik,  aşagı ətrafların limfödemi-30 kredit-xroniki venoz çatışmazlıgın 

təsnifatı,  diaqnostikası,  klinikası və müalicəsi,  limfostaz ,  diaqnostikası və müalicəsi  

10.Hemorroy və perianal kondilomalar-12 kredit-babasilin azinvaziv müalicə üsulları,  perianal kondilomalar,  müalicəsinə 

müasir yanaşma 

11.Qalxanabənzər vəzin cərrahi xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit-tireotoksikoz, zob,  tireoditlər-

etiologiya,  klinika,  diaqnostika və müalicəsi,  cərrahi müalicənin xüsusiyyətləri 

12.Divertikulyar xəstəlik,  yogun bağırsağın burulması-12 kredit-divertikulyar xəstəliyin etiologiya.klinikası və müalicəsi. 

Kolonun burulmasının klinikası,  diaqnostikası və cərrahi müalicəsi. 

13.Qəbizlik ,  rektosele-12 kredit-qəbizliklərin cərrahi müalicəsi. Rektosele,  cərrahi müalicəsi 

14.Diabetik angiopatiya-30 kredit-diabetik angiopatiyaların etiologiya,  klinika,  diaqnostika və müalicəsi 

15. Anal fistula-6 kredit-anal fistulların müalicəsinə müasir yanaşma 



16. Kron xəstəliyi,  xoralı kolit,  solitar rektal xora-12 kredit-kron xəstəliyi,  xoralı kolit və rektal solitar xoranın klinika,  

diaqnostika və cərrahi müalicəsinin xüsusiyyətləri  

17. Diabetik pəncə-12 kredit-diabetik pəncənin klinikası,  diaqnostikası və müalicəsinin müasir aspektləri 

18. Hemorroy, anal çat, koksiqodiniya-12 kredit-diaqnostika və müalicəsinə müasir yanaşma 

19. Kəskin və xroniki damar çatışmazlığının diaqnostikası və müalicə üsulları-30 kredit-venaların,  arteriyaların kəskin və 

xroniki xəstəlikləri,  təsnifatı,  klinika ,  diaqnostikası,  konservativ və cərrahi müalicəsinin müasir aspektləri 

20. Pilonidal xəstəlik,  irinli hidradenitlər-12 kredit-pilonidal xəstəlik və irinli hidradenitlərin diaqnostika və müalicəsi 

21.Abdominal travmalar-30 kredit-təsnifatı,  küt və penetrasiyaedən travmalar,  diaqnostikası və müalicə prisipləri 

 

Qeyd:Cərrahiyyə, Neyrocərrahiyyə , Kardiocərrahiyyə  ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 

həftəlik  peşə hazırlığı  (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur 

 

 

ONKOLOGİYA  KAFEDRASI 

 

Ünvan: Milli Onkologiya Mərkəzi,  tel: 468-24-67 

 

№ Kursun adı İştirakçılar  DTT 

kredit 

Keçirilmə tarixi Qəbul planı 

708.  Onkologiya  (modul 1-2)  Həkim-onkoloqlar 48 15.09.2020-24.09.2020 10 

709.  Süd vəzisi xərçənginin cərrahi 

müalicəsi 

Həkim-onkoloqlar 6 25.09.2020 6 



710.  Kolorektal xərçəngin diaqnostika və 

müalicəsi 

Həkim-onkoloqlar 30 28.09.2020-02.10.2020 10 

711.  Hepato-pankreato-duodenal sahənin 

şişlərin müasir diaqnostikası və 

müalicəsi 

Həkim-onkoloqlar 30 05.10.2020-09.10.2020 10 

712.  Onkologiya  (modul 3-4) Həkim-onkoloqlar 48 12.10.2020-21.10.2020 10 

713.  Düz bağırsağın aşağı-ön rezeksiyası Həkim-onkoloqlar 12 22.10.2020-23.10.2020 6 

714.  Mammalogiyada müasir diaqnostika 

və müalicə üsulları 

Həkim-onkoloqlar 30 26.10.2020-30.10.2020 10 

715.  Onkologiya  (modul 5-6)  Həkim-onkoloqlar 48 02.11.2020-11.11.2020 10 

716.   Onkologiyada diaqnostik 

laparoskopiya 

Həkim-onkoloqlar 12 12.11.2020-13.11.2020 6 

717.  Kolorektal xərçəngin kompleks 

müalicəsinə müasir baxışlar  

Həkim-onkoloqlar 30 16.11.2020-20.11.2020 10 

718.  Onkologiya  (modul 7-8)  Həkim-onkoloqlar 48 23.11.2020-02.12.2020 10 

719.  Süd vəzisi xərçənginin cərrahi 

müalicəsi 

Həkim-onkoloqlar 12 03.12.2020-04.12.2020 6 

720.  Düz bağırsaq xərçənginin  

diaqnostikası və müalicəsi 

Həkim-onkoloqlar 30 07.12.2020-11.12.2020 10 

721.  Onkologiya  (modul 1-2)  Həkim-onkoloqlar 48 14.12.2020-23.12.2020 10 

722.   Onkologiyada diaqnostik 

laparoskopiya 

Həkim-onkoloqlar 48 21.12.2020-30.12.2020 10 

723.  Hepato-pankreatoduodenal sahənin 

şişlərinin müasir diaqnostikası və 

müalicəsi 

Həkim-onkoloqlar 24 05.01.2021-08.01.2021 10 

724.  Onkologiya  (modul 3-4)  Həkim-onkoloqlar 48 11.01.2021-21.01.2021 10 



725.  Düz bağırsağın aşağı-ön rezeksiyası Həkim-onkoloqlar 6 22.01.2021 4 

726.  Divararalığı şişlərinin müasir 

diaqnostikası  və müalicə üsulları 

Həkim-onkoloqlar 30 25.01.2021-29.01.2021 10 

727.  Qadın cinsi orqanlarının bədxassəli 

şişlərinin müasir diaqnostika və 

müalicə üsulları  

Həkim-onkoloqlar 30 01.02.2021-05.02.2021 10 

728.  Onkologiya  (modul 5-6) Həkim-onkoloqlar 48 08.02.2021-17.02.2021 10 

729.  Mədə xərçəmgində  subtotal və total 

qastrektomiya 

Həkim-onkoloqlar 12 18.02.2021-19.02.2021 4 

730.  Ağciyərlərin xoş və bədxassəli 

şişlərinin diaqnostikası və müalicəsi 

Həkim-onkoloqlar 30 22.02.2021-26.02.2021 10 

731.  Düz bağırsaq xərçənginin  

diaqnostika və müalicəsi 

Həkim-onkoloqlar 30 01.03.2021-05.03.2021 10 

732.  Onkologiya  (modul 7-8)  Həkim-onkoloqlar 48 09.03.2021-18.03.2021 10 

733.  Klatskin şişinin  diaqnostikası və 

müalicəsi 

Həkim-onkoloqlar 30 29.03.2021-02.04.2021 10 

734.  Onkologiya  (modul 1-2)  Həkim-onkoloqlar 48 05.04.2021-14.04.2021 10 

735.  Süd vəzi xərçənginin  cərrahi 

müalicəsi 

Həkim-onkoloqlar 12 15.04.2021-16.04.2021 4 

736.  Kolorektal xərçəngin  diaqnostikası 

və müalicəsi  

Həkim-onkoloqlar 30 19.04.2021-23.04.2021 10 

737.  Onkologiya  (modul 3-4)  Həkim-onkoloqlar 48 26.04.2021-05.05.2021 10 

738.  Xərçəng zamanı düz bağırsaqın aşağı-

ön rezeksiyası 

Həkim-onkoloqlar 12 06.05.2021-07.05.2021 4 

739.  Divararalığı şişlərinin müasir 

diaqnostikası  və müalicə üsulları. 

Əməliyyatın nümayışı 

Həkim-onkoloqlar 24 11.05.2021-14.05.2021 10 

740.  Qalxanabənzər vəzin xərçənginin 

diaqnostikası və müalicəsi  

Həkim-onkoloqlar 30 17.05.2021-21.05.2021 10 



741.  Onkologiya  (modul 5-6) Həkim-onkoloqlar 48 24.05.2021-02.06.2021 10 

742.  Onkologiyada diaqnostik 

laparoskopiya 

Həkim-onkoloqlar 12 03.06.2021.-04.06.2021 4 

743.  Mammalogiyada-süd vəzisinin xoş və 

bədxassəli şişlərinin müasir 

diaqnostikası  və müalicəsi 

Həkim-onkoloqlar 30 07.06.2021-11.06.2021 10 

744.  Onkologiya  (modul 7-8) Həkim-onkoloqlar 48 14.06.2021-23.06.2021 10 

745.  Mədə xərçəngində subtotal və total 

qastrektomiya 

Həkim-onkoloqlar 12 24.06.2021-25.06.2021 4 

 

Onkologiya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1 . Kliniki onkologiyada müasir diaqnostika üsulları 

Modul 2 . Bədxassəli şişlərin müalicəsinin ümumi prinsipləri  

Modul 3 . Baş boyun şişləri: diaqnostika və müalicəsi   

Modul 4 .Döş qəfəsi orqanlarının şişlərinin diaqnostika və müalicəsi  

Modul 5 . Qarın boşluğu üzvləri şişlərinin diaqnostika və müalicəsi   

Modul 6 . Qadın cinsi orqanları şişləri: diaqnostika və müalicəsi 

Modul 7 .Süd vəzi şişləri: müasir diaqnostika və müalicə üsulları 

Modul 8 . Dəri və yumuşaq toxuma şişləri 

 

 

Onkologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları 

 

1.Kolorektal xərçəngin diaqnostika və müalicəsi-30 kredit-yogun bağırsağın  cərrahi anatomiyası.  Kolorektal xərçəngin aqnostikasında müasir müayinə 

metodları,  kolorektal xərçəngin müalicə strategiyası 



2.Hepato-pankreato-duodenal sahənin şişlərin müasir diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit-pankreato-duodenal sahənin 

anatomiyasi; hepato-pankreato-duodenal sahə şişlərinin müasir diaqnostika üsulları; hepato-pankreato-duodenal sahə şişlərinin 

müasir müalicəsi 

 

3.Mammalogiyada müasir diaqnostika və müalicə üsulları-30 kredit-süd vəzinin cərrahi anatomiyası; süd vəzi xərçəngində 

müasir müayinə metodları; süd vəzi xərçənginin  konservativ müalicəsi 

 

4.Kolorektal xərçəngin kompleks müalicəsinə müasir baxışlar-30 kredit. yogun bağırsağın  cərrahi anatomiyası. kolorektal 

xərçəngin diaqnostikasında müasir müayinə metodları. .kolorektal xərçəngin müalicə strategiyası 

 

5.Düz bağırsaq xərçənginin diaqnostika və müalicəsi-30 kredit. düz bağırsağın cərrahi anatomiyası.düz bağırsağın xərçəngində 

müasir diaqnostika üsulları. düz bağırsaq xərçənginin müasir müalicəsi 

 

 

 

6.Divararalığı şişlərinin müasir diaqnostikası  və müalicə üsulları-30 kredit.-divararaliğin anatomiyası;divararaliği şişlərində 

müayinə üsulları ; divararaliği şişlərində müalicə  

7.Qadın cinsi orqanlarının bədxassəli şişlərinin müasir diaqnostika və müalicə üsulları-30 kredit.  qenital üzvlərin 

anatomiyası.qenital şişlərinin diaqnostikası.qenital üzvlərin şişlərində müalicə 

 

8.Ağciyərlərin xoş və bədxassəli şişlərinin diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit. ağciyərin anatomiyası.ağciyərin müasir 

diaqnostikası.ağciyər xərçənginin müalicəsi 

 

9.Klatskin şişinin  diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit.  Klatskin şişlərinin Bismut təsnifatı ,  müasir  diaqnostikası  və müasir 

müalicəsi 

 

 

 

 



 

Ünvan: Akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası  (2-ci korpus),  tel.: 431-30-40 

 Akademik M.Cavadzadə adına Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanası,  tel.: 492-03-85 

 

 

 

№ Kursun adı İştirakçılar 
DTT 

krediti 
Keçirilmə tarixi 

Qəbul 

planı 

746.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 1-2) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 15.09.2020-24.09.2020 12 

747.  Anesteziya aparatları   Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 6 25.09.2020 6 

748.  

Böyrək çatışmazlığı olan cərrahi 

xəstələrdə anesteziya və intensiv 

terapiya   

Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 28.09.2020-02.10.2020 12 

10.Qalxanabənzər vəzin xərçənginin diaqnostikası və müalicəsi-30.  kredi  qalxanvari vəzin  şişlərinin təsnifatı. Qalxanvari vəzin 

xərçənginin müasir diaqnostikası. Qalxanvari vəzin xərçənginin müasir müalicəsi 

 

11.Mammalogiyada-süd vəzi xoş və bədxassəli şişlərinin müasir diaqnostikası  və müalicəsi-30 kredit. süd vəzin cərrahi 

anatomiyası.süd vəzi xərçəngində müasir müayinə metodları . süd vəzi xərçənginin  konservativ müalicəsi 

 

Qeyd:  Onkologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur 

 

 

 

        ANESTEZİOLOGİYA VƏ REANİMATOLOGİYA KAFEDRASI 

 



749.  

Su-elektrolit və turşu-qələvi balans 

pozulmalarının diaqnostikası və 

müalicəsi  

Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 05.10.2020-09.10.2020 12 

750.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 3-4) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 12.10.2020-21.10.2020 12 

751.  
COVİD-19 olan  xəstələrdə intensiv 

terapiya 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 12 22.10.2020-23.10.2020 6 

752.  
Mamalıq əməliyyatlarında anesteziya və 

intensiv terapiya  
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 26.10.2020-30.10.2020 12 

753.  

Anestezioloji-reanimatoloji praktikada 

hemostaz pozulmaların diaqnostikası və 

müalicəsi  

Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 02.11.2020-06.11.2020 12 

754.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 5-6) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 10.11.2020-19.11.2020 12 

755.  

Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 5-6). Səyyar-distant: Zona 1  

Lənkəran MRX  (Astara,  Lerik,  

Yardımlı,  Masallı,  Cəlilabad) 

Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 10.11.2020-19.11.2020 12 

756.  Anesteziya aparatları   Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 6 20.11.2020 6 

757.  
Uroloji əməliyyatlarda anesteziya və 

intensiv terapiya   
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 23.11.2020-27.11.2020 12 

758.  
Tromboz və tromboemboliyaların 

diaqnotikası,  müalicəsi və profilaktikası  
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 30.11.2020-04.12.2020 12 

759.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 7-8) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 07.12.2020-16.12.2020 12 

760.  
COVİD-19 olan  xəstələrdə intensiv 

terapiya 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 12 17.12.2020-18.12.2020 6 



761.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 1-2) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 21.12.2020-30.12.2020 12 

762.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 3-4) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 05.01.2021-14.01.2021 12 

763.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 5-6) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 18.01.2021-28.01.2021 12 

764.  Respirator terapiya  Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 01.02.2021-05.02.2021 12 

765.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 7-8) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 08.02.2021-17.02.2021 12 

766.  
Böyrək çatışmazlığının diaqnostikası 

və müalicəsi  
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 12 18.02.2021-19.02.2021 6 

767.  
Mamalıq əməliyyatlarında anesteziya və 

intensiv terapiya 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 22.02.2021-26.02.2021 12 

768.  
Anesteziyanın ağırlaşmaları və onların 

müalicəsi və profilaktikası  
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 01.03.2021-05.03.2021 12 

769.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 1-2) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 09.03.2021-18.03.2021 12 

770.  

Spinal və epidural anesteziya: əsas 

prinsipləri,  texnikası,  klinikası,  

ağırlaşmalarının profilaktikası və 

müalicəsi 

Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 29.03.2021-02.04.2021 12 

771.  
Tənəffüs çatışmazlığının diaqnostikası 

və müalicəsi 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 05.04.2021-09.04.-2021 12 

772.  
Tromboz və tromboemboliyaların 

diaqnotikası,  müalicəsi və profilaktikası  
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 12.04.2021-16.04.2021 12 

773.  Çətin tənəffüs yolları  Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 12 15.04.2021-16.04.2021 6 



774.  

Endotraxeal narkoz: əsas prinsipləri,  

texnikası və ağırlaşmalarının 

profilaktikası  

Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 19.04.2021-23.04.2021 12 

775.  
Anesteziyanın ağırlaşmaları və onların 

müalicəsi və profilaktikası  
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 26.04.2021-30.04.2021 12 

776.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 3-4) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 03.05.2021-13.05.2021 12 

777.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 5-6) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 17.05.2021-26.05.2021 12 

778.  Respirator terapiya  Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 31.05.2021-04.06.2021 12 

779.  
Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 7-8) 
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 07.06.2021-17.06.2021 12 

780.  

Anesteziologiya və reanimatologiya  

(modul 7-8)  Səyyar-distant: Zona 6 

Gəncə Səhiyyə İdarəsi  (Goranboy,  

Daşkəsən,  Göygöl,  Samux,  Naftalan) 

Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 48 07.06.2021-17.06.2021 12 

781.  
Tənəffüs çatışmazlığının diaqnostikası 

və müalicəsi  
Həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 30 21.06.2021-25.06.2021 12 

  

 

 

Anesteziologiya və reanimatologiya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1. Ümumi anesteziya 

Modul 2.Regionar anesteziya 

Modul 3. Anesteziyanın ağırlaşmaları və perioperativ intensiv terapiya 

Modul 4. Cərrahiyyənin ixtisaslaşdırılmış sahələrində anesteziya 

Modul 5. Terminal hallar və həyatı bərpa tədbirlərinin əsas prinsipləri 



Modul 6. İntensiv terapiyanın metodları 

Modul 7. Kəskin orqan çatışmamazlığı və homeostaz pozulmalarında intensiv terapiya. 

Modul 8. Xüsusi intensiv terapiya 

 

 

 

Anesteziologiya və reanimatologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları 
 

1. Anesteziya aparatları-6 kredit-qaz sistemləri; müasir narkoz-tənəffüs aparatları; tənəffüs dövrələri; buxarlandırıcılar; 

dozimetrlər; qaz sensorları; absorberlər; məcburi,  məcburi-köməkçi və köməkçi ventilyasiya rejimləri; tənəffüs parametrlər  

(həcm,  təzyiq,  axın,  tezlik); monitorinq və nəzarət sistemləri; anesteziya aparatların istifadə qaydaları. 

2. Böyrək çatışmazlığı olan cərrahi xəstələrdə anesteziya və intensiv terapiya-30 kredit-böyrək çatışmazlığı olan  

xəstələrdə su-elektrolit və turşu-qələvi balansının pozulmaları; kəskin və xroniki böyrək çatışmazlığı; kəskin və xroniki 

böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə anesteziyanın  xüsusiyyətləri; anestetiklərin böyrək funksiyalarına olan təsiri; böyrək 

çatışmazlığı olan cərrahi xəstələrdə ümumi və regionar anesteziyanın xüsusiyyətləri; diuretiklərin təsnifatı,  onların 

perioperativ dövrlərdə istifadəsinin xüsusiyyətləri; hemodializə göstərişlər; hemodializin texnikası və hemodializin 

orqanizmə olan  təsirləri; böyrək transplantasiyaya hazırlanan xəstələrin əməliyyata hazırlanması,  anesteziyası və 

əməliyyatdan sonraki dövrdə intensiv terapiyası. 

3. Su-elektrolit və turşu-qələvi balansın pozulmaların diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit-su-elektrolit balansı: 

fiziologiya və patofiziologiyanın əsasları; su-elektrolit balansı pozulmaların diaqnostikası və nəzarəti aparmaq üçün istifadə 

olunan metodlar; su-elektrolit pozulmaların təsnifatı,  klinik-laborator diaqnostikası; su-elektrolit pozulmaların əsas müalicə 

metodları; turşu-qələvi balansının fiziologiya və patofiziologiyası; bufer sistemləri; turşu-qələvi balansının laborator 

diaqnostikası,  əsas laborator göstəricilərin kliniki interpretasiyası; su-elektrolit və turşu-qələvi pozulmaların infuzion 

terapiyasının əsas qaydaları; infuzion preparatların təsnifatı: elektrolit və kolloid preparatların xarakteristikası; izotonik və 

hipertonik məhlullar; anestezioloji-reanimatoloji praktikada rast gəlinən əsas su-elektrolit və turşu-qələvi pozulmaları. 

4. COVİD-19 olan  xəstələrdə intensiv terapiya-12 kredit-COVİD-19 olan  xəstələrin reanimasiya və intensiv terapiya 

şöbəsinə  köçürülməsi üçün göstərişlər. İnfuzion terapiya. COVİD-19 olan xəstələrdə kəskin tənəffüs çatışmazlığı ilə 

müşayiət olunan ağır pnevmoniya. COVİD-19 olan xəstələrdə kəskin respirator-distress sindomu. Ağciyərlərin qeyri-invaziv 

ventilyasiyanın özəllikləri.  Ağciyərlərin süni ventilyasiyanın özəllikləri. COVİD-19 olan  xəstələrdə ekstrakorporal 



membran oksigenasiyaya göstərişlər. Respirator terapiyanın dayandırması. COVİD-19 olan  xəstələrdə septik şok zamanı 

intensiv terapiyanın özəllikləri. 

5. Mamalıq əməliyyatlarda anesteziya və intensiv terapiya-30 kredit-Kesar kəsiyi əməliyyatlarda pasiyentlərin 

anesteziyaya hazırlığı və anesteziya üsulun seçilməsi; mamalıq əməliyyatlarda ümumi anesteziya: prenatal və postnatal 

dovrlərin xüsusiyyətləri; hamilə qadınlarda traxeya intubasiyası texnikasının xüsusiyyətləri; çətin intubasiya: alqoritm,  

ağırlaşmaların profilaktikası; kesar kəsiyi əməliyyatlarda spinal anesteziya: icra texnikasının xüsusiyyətləri və ağırlaşmaların 

profilaktikası; hamilə qadınlarda epidural anesteziya və epidural analgeziyanın xüsusiyyətləri; preeklampsiya və eklampsiya; 

ağır preeklampsiya və eklampsiyanın fəsadlaşmaları: beyin koması və qan sızması,  böyrək çatışmazlığı,  ağciyər ödəmi,  

HELLP-sindromu,  DDL-sindromu; massiv uşaqlıq qanaxmaları zamanı intensiv terapiya. 

6. Anestezioloji-reanimatoloji praktikada hemostaz pozulmaların diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit-Hemostaz sistemi 

pozulmaların təsnifatı və ümumi xarakteristikası; anesteziologiya və intensiv terapiya praktikasında  hemokoaqulyasiya,  

antikoaqulyasiya və fibrinoliz prosesləri əks etdirən laborator göstəricilərin kliniki interpretasiyası; arterial trombozlar: 

patofiziologiya,  klinika,  diaqnostika,  intensiv terapiya; venoz trombozlar: patofiziologiya,  klinika,  diaqnostika; 

əməliyyatdan sonrakı flebotrombozların risk dərəcəsinin müasir təsnifatı; flebotrombozların profilaktika üsulları; ağciyər 

arteriyasının tromboemboliyası; dissiminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromunun patofiziologiyası,  klinik-laborator 

diaqnostikası; dissiminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromunun intensiv terapiyası. 

7. Uroloji əməliyyatlarda anesteziya və intensiv terapiya-30 kredit-uroloji cərrahi patologiyası olan xəstələrin anestezioloji-

reanimatoloji xüsusiyyətləri; xəstələrin əməliyyata və anesteziyaya hazırlığı; böyrəklərdə,  böyrək üstü vəzidə,  sidik 

axarlarında,  sidik kisədə,  uretra və kişilərin xarici cinsiyyət üzvlərdə aparılan əməliyyatlar zamanı anesteziya metodun  

seçilməsi; uroloji əməliyyatlar aparılan xəstələrdə ümumi anesteziyanın və regionar anesteziyanın xüsusiyyətləri; açıq və 

endoskopik uroloji əməliyyatlarda ümumi və regionat anesteziya metodların tətbiqi; uroloji cərrahi əməliyyatlar aparılan 

xəstələrdə postoperativ intensiv terapiya; kəskin və xroniki böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə anesteziyanın  xüsusiyyətləri; 

uroloji xəstələrdə su-elektrolit və turşu-qələvi balansının pozulmaları; kəskin böyrək çatışmazlığı; hemodializə göstərişlər; 

hemodializ texnikası və hemodializin orqanizmə olan  təsirləri; böyrək transplantasiya əməliyyatı planlaşdırılan xəstələrin 

əməliyyata hazırlığı,  anesteziyası və əməliyyatdan sonrakı dövrdə intensiv terapiyası. 

8. Tromboz və tromboemboliyaların diaqnotikası,  müalicəsi və profilaktikası-30 kredit-arterial trombozların 

patofiziologiyası; arterial trombozların klinikası,  diaqnostikası və müalicəsinin əsas prinsipləri; flebotrombozların 

patofiziologiyası; cərrahi xəstələrdə flebotrombozların  risk dərəcəsinin təsnifatı; müxtəlif cərrahi əməliyyatlar zamanı,  

habelə hamilələrdə və  koaqulopatiyalar olan xəstələrdə venoz tromboemboliyanın riski; cərrahi əməliyyatdan sonrakı dərin 

venaların trombozu və ağ ciyər arteriyası tromboemboliyasının profilaktikası üzrə klinik protokol; venoz tromboembolik 



ağırlaşmaların profilaktika üsulları  (qeyri-spesifik,  spesifik,  xüsusi); ağciyər arteriyasının tromboemboliyası: diaqnostika,  

intensiv terapiya; venoz tromboembolik ağırlaşmalar və əməliyyat zamanı istifadə olunan anesteziyanın növü-onların 

arasında qarşılıqlı əlaqə. 

9. Çətin tənəffüs yolları-12 kredit-çətin tənəffüs yollarının səbəbləri,  proqnostik şkalalar,  Mallampati təsnifatı,  çətin 

intubasiyanın digər proqnostik əlamətləri; yuxarı tənəfüss yolların  keçiriciliyi təmin etmək üçün istifadə edilən avadanlıqlar; 

üz maskası vasitəsi ilə çətin ventilyasiya,  çətin larinqoskopiya,  çətin intubasiya; çətin intubasiya zamanı strategiya; çətin 

intubasiya zamanı alqoritm; çətin intubasiyadan sonrkı ekstubasiyanın xüsusiyyətləri; uğursuz intubasiya; yuxarı tənəffüs 

yollarının obstruksiyası zamanı istifadə edilən digər metodlar; konikotomiya,  konikostomiya,  cərrahi traxeostomiya. 

10. Respirator terapiya-30 kredit-respirator terapiyaya göstərişlər; respirator terapiyanın əsas prinsipləri; ağciyərlərin süni 

ventilyasiyasının metodologiyası; süni ventilyasiya rejimləri: həcmə nəzarət,  təzyiqə nəzarət,  köməkçi ventilyasiya 

rejimləri; larinqoskopiya,  orotraxeal və nazotraxeal intubasiya texnikası; baş verən ağırlaşmaların diaqnostikası,  müalicəsi 

və profilaktikası; respirator qulluğunun əsasları; traxeobronxial sanasiyaya göstərişlər,  sanasiya texnikası,  endotraxeal 

borulara və traxeostomaya qulluq; süni tənəffüslə bağlı baş verən ağırlaşmalarıın etiopatogenezi,  diaqnostikası,  müalicəsi 

və profilaktikası; COVİD-19 olan xəstələrdə ağır pnevmoniya zamanı respirator terapiyanın xüsusiyyətləri. 

11. Böyrək çatışmazlığının diaqnostikası və müalicəsi-12 kredit-böyrək çatışmazlığının diaqnostikası; klinik və laborator 

göstəricilər; kəskin və xroniki böyrək çatışmazlığı; böyrək çatışmazlığının müalicə metodları-intensiv terapiyanın əsas 

prinsipləri; hemodializə göstərişlər; hemodializin texnikası və hemodializin orqanizmə olan  təsirləri; böyrək 

transplantasiyası.  

12. Anesteziyanın ağırlaşmaları və onların müalicəsi və profilaktikası-30 kredit-perioperativ ağırlaşmaların təsnifatı; hüquqi 

yanaşmalar; ümumi anesteziya ilə bağlı ağırlaşmalar  (tənəffüs sistemi,  ürək-damar sistemi,  sidik ifrazı sistemi,  qara ciyər,  

hemostaz sistemi); cətin tənəffüs yolları problemi; anestetiklər,  analgetiklər,  trankvilizatorlar,  miorelaksantlar və digər 

anesteziya zamanı istifadə olunan preparatların təsirləri i lə bağlı baş verən ağırlaşmalar; flebotrombozlar və tromboemboliyalar; 

yerli və regionar anesteziya metodlarla bağlı ağırlaşmaların xarakteristikası,  müalicə və profilaktika metodları; yaxın 

əməliyyatdan sonrakı dövrdə baş verən ağırlaşmalar; anesteziya ilə bağlı ağırlaşmaların sənədləşdirilməsi. 

13. Spinal və epidural anesteziya: əsas prinsiplər,  texnika,  klinika,  ağırlaşmaların profilaktikası və müalicəsi-30 kredit-

spinal seqment; ;onurğa beyni qişaları; likvor; spinal blokadanın mexanizmi; epidural sahə,  epidural sahədəki anatomik 

elementlər; epidural blokadanın mexanizmi; mərkəzi regionar blokadalar üçün istifadə edilən avadanlıqlar və instrumentlər; 

regionar anesteziya üçün istifadə edilən yerli anestetiklərin ümumi və xüsusi farmakologiyası; spinal,  epidural və spinal-

epidural anesteziya metodları: göstərişlər; spinal blokadanın texnikası; epidural blokadanın texnikası; spinal-epidural 

blokadanın texnikası; spinal anesteziyanın klinikası; epidural anesteziyanın klinikası; spinal və epidural blokadaların 



cərrahiyyənin müxtəlif sahələrində istifadəsi; regionar anesteziyalarla bağlı ağırlaşmalar: etiopatogenez,  klinika,  müalicə 

və profilaktika. 

14. Tənəffüs çatışmazlığının diaqnostikası və müalicəsi-30 kredit-tənəffüss çatışmazlığının diaqnostikası; tənəffüss 

çatışmazlığının diaqnostikası və monitorinqi  üçün istifadə olunan avadanlıqlar və aparatlar; tənəffüss çatışmazlığının 

intensiv terapiyasının əsas prinsipləri və metodları; ağciyərlərin süni ventilyasiyasının metodologiyası; süni ventilyasiya 

rejimləri: həcmə nəzarət,  təzyiqə nəzarət,  köməkçi ventilyasiya rejimləri; larinqoskopiya,  orotraxeal və nazotraxeal 

intubasiya texnikası; baş verən ağırlaşmaların diaqnostikası,  müalicəsi və profilaktikası; respirator qulluğunun əsasları; 

traxeobronxial sanasiyaya göstərişlər,  sanasiya texnikası,  endotraxeal borulara və traxeostomaya qulluq; süni tənəffüslə 

bağlı baş verən ağırlaşmalarıın etiopatogenezi,  diaqnostikası,  müalicəsi və profilaktikası. 

15. Endotraxeal narkoz: əsas prinsiplər,  texnika və ağırlaşmaların profilaktikası-30 kredit-endotraxeal anesteziya 

plaşlaşdırılan xəstələrin anestezioloji müayinəsi və anestezioloji qiymətləndirməsi; anesteziyaya hazırlıq; premedikasiya; 

anesteziyaya induksiya: preparatlar,  texnika; inhalyasion və qeyri-inhalyasion anestetiklər; əzələ relaksantları,  analqetiklər; 

orotraxeal və nazotraxeal intubasiya texnikası; baş verən ağırlaşmaların diaqnostika,  müalicə və profilaktikası; çətin 

intubasiya zamanı alqoritm; süni ventilyasiya rejimləri; respirator parametrlər,  respirator monitorinq; süni ventilyasiya ilə 

bağlı ağırlaşmalar və yan təsirləri; süni ventilyasiyadan spontan tənəffüsə keçid mərhələsi,  ekstubasiya; endotraxeal 

anesteziyadan sonrkı dövrdə baş verən ağırlaşmalar,  onların profilaktikası və müalicəsi. 

 

Qeyd: Anesteziologiya və reanimatologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə 

hazırlığı  (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.  

 

 

TƏCİLİ TİBBİ YARDIM 

 

Ünvan: Bakı şəhəri 9 mkr. Həmzə Babaşov 25,  BŞTTTYS-nın 9 saylı bölməsi 

 

№ Kursun adı 
 

İştirakçılar 

DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

782.  Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

48 15.09.2020-24.09.2020 15 



783.  Ürək-ağciyər reanimasiyası Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım  

həkimləri,    

həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 

6 25.09.2020 8 

784.  Ürəyin işemik xəstəliklərində ilkin 

tibbi yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım  

həkimləri,    

həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 

48 28.09.2020-07.10.2020 15 

785.  Dayaq-hərəkət apparatının 

travmalarında təxirəsalınmaz tibbi 

yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri, həkim-travmatoloqlar 

12 08.10.2020-09.10.2020 8 

786.  Kəskin tənəffüs pozulmalarında 

ilkin tibbi yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

48 12.10.2020-21.10.2020 15 

787.  Urologiyada  təcili və 

təxirəsalınmaz hallar 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

12 22.10.2020-23.10.2020 8 

788.  Ekstremal vəziyyətlərdə hospitala 

qədərki dövrdə ilkin tibbi yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

48 26.10.2020-04.11.2020 15 

789.  COVID-lə rastlaşma hallarında 

təcili və təxirəsalınmaz hallar 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım  

həkimləri,    

həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar 

12 05.11.2020-06.11.2020 8 

790.  Ürək-damar sistemi xəstəliklərində 

təxirəsalınmaz tibbi yardımın 

əsasları   

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

48 10.11.2020-19.11.2020 15 

791.  İnfeksion xəstəliklərdə 

təxirəsalınmaz tibbi yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri, ailə həkimləri 

6 20.11.2020 8 

792.  Allergik vəziyyətlərdə ilkin tibbi 

yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

48 23.11.2020-02.12.2020 15 

793.  Ürək-ağciyər reanimasiyası Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım  

həkimləri,    

həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar,  

həkim-kardioloqlar 

12 03.12.2020-04.12.2020 8 



794.  Ürək-ağciyər reanimasiyası Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım  

həkimləri,  həkim-anestezioloq-

reanimatoloqlar 

48 07.12.2020-16.12.2020 15 

795.  Ürək-ağciyər reanimasiyasına 

müasir yanaşma 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

12 17.12.2020-18.12.2020 8 

796.  Pediatriyada təcili və 

təxirəsalınmaz hallar 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri,   həkim-pediatrlar 

48 21.12.2020-30.12.2020 15 

797.  Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

48 05.01.2021-14.01.2021 15 

798.  Ürək-ağciyər reanimasiyasına 

müasir yanaşma 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri,   həkim 

anestezioloq-reanimatoloqlar 

6 15.01.2021 8 

799.  Sinir sistemi xəstəlikləri və 

travmaları zamanı diaqnostika və 

təxirəsalınmaz yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri 

48 18.01.2021-28.01.2021 15 

800.  Fəlakətlər zamanı ilkin tibbi yardım Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

6 29.01.2021 8 

801.  Hospitalaqədər dövrdə tədbiq 

edilən reanimasiya üsulları 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri, ailə həkimləri 

48 01.02.2021-10.02.2021 15 

802.  Ürək-ağciyər reanimasiyasına 

müasir yanaşma 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri,   həkim 

anestezioloq-reanimatoloqlar 

12 11.02.2021-12.02.2021 8 

803.  Ürəyin işemik  xəstəlikləri zamanı 

təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardım   

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

48 15.02.2021-24.02.2021 15 

804.  Ürək-ağciyər reanimasiyası Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri,   həkim 

anestezioloq-reanimatoloqlar 

12 25.02.2021-26.02.2021 8 



805.  Allergik vəziyyətlərdə və kəskin 

tənəffüs pozulmalarında təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

48 01.03.2021-11.03.2021 15 

806.  Fəlakətlər zamanı ilkin tibbi yardım Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri,  ailə həkimləri  

6 12.03.2021 8 

807.  Travmalar zamanı ilkin tibbi 

yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri, həkim travmatoloqlar 

30 15.03.2021-19.03.2021 15 

808.  Ürək-damar sistemi xəstəliklərində  

təxirəsalınmaz tibbi yardımın 

əsasları   

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri 

30 29.03.2021-02.04.2021 15 

809.  Cərrahiyyədə təcili və 

təxirəsalınmaz hallar 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri  

48 05.04.2021-14.04.2021 15 

810.  Ürək-ağciyər reanimasiyası 

 

 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri,   həkim 

anestezioloq-reanimatoloqlar 

12 15.04.2021-16.04.2021 8 

811.  Zəhərlənmələr zamanı ilkin tibbi 

yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri 

30 19.04.2021-23.04.2021 15 

812.  Pediatriyada təcili və 

təxirəsalınmaz hallar 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım 

həkimləri,   həkim pediatrlar 

30 26.04.2021-30.04.2021 15 

813.  Sinir sistemi xəstəlikləri və 

travmaları zamanı diaqnostika və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri 

30 03.05.2021-07.05.2021 15 

814.  Kəskin tənəffüs pozulmalarında 

ilkin tibbi yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri 

48 10.05.2021-19.05.2021 15 

815.  Ürək-ağciyər reanimasiyası 

 

 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri,   həkim 

anestezioloq-reanimatoloqlar 

12 20.05.2021-21.05.2021 8 



 

 

 

STOMATOLOGİYA VƏ ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHİYYƏSİ KAFEDRASI 

Ünvan: Akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik xəstəxanası  (2-ci korpus). Tel: 431-58-54 

Ə.Əliyev ad.ADHTİ,  Müzəffər Həsənov küç. 35,  tel.  565-04-28 

 

№ Kursun adı  İştirakçılar  

 

DTT krediti Keçirilmə tarixi  Qəbul planı  

821.  Stomatologiya  (modul 1-2) Həkim-

stomatoloqlar 

48 15.09.2020-24.09.2020 30 

816.  Ürəyin işemik  xəstəlikləri zamanı 

təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardım 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri 

48 24.05.2021-02.06.2021 15 

817.  Ürək-ağciyər reanimasiyası 

 

 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri,   həkim 

anestezioloq-reanimatoloqlar 

12 03.06.2021-04.06.2021 8 

818.  Urologiyada təxirəsalınmaz hallar 

 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri 

30 07.06.2021-11.06.2021 15 

819.  Ürək-damar sistemi xəstəliklərində 

təxirəsalınmaz tibbi yardımın 

əsasları   

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri 

 

48 14.06.2021-23.06.2021 15 

820.  Hospitalaqədər dövrdə tədbiq 

edilən reanimasiya üsulları 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın  həkimləri 

 

30 24.06.2021-30.06.2021 15 



822.  Stomatologiya  (modul 1-2) 

Səyyar : Zona 6 Gəncə Səhiyyə 

İdarəsi  (Goranboy,  Daşkəsən,  

Göygöl,  Samux,  Naftalan)  

Həkim-

stomatoloqlar 

48 15.09.2020-24.09.2020 15 

823.  Ortodontiya  Həkim-

stomatoloqlar 

6 25.09.2020 5 

824.  Ambulator şəraitdə parodont və 

periimplant xəstəliklərin cərrahi 

müalicəsi  

Həkim-

stomatoloqlar 

30  28.09.2020-02.10.2020 30 

825.  Birbaşa ortopedik dental 

restavrasiyalar  

Həkim-

stomatoloqlar 

30  05.10.2020-09.10.2020 30 

826.  Stomatologiya  (modul 3-4) 

 

Həkim-

stomatoloqlar 

48 12.10.2020-21.10.2020 30 

827.  Stomatologiya  (modul 3-4) 

Səyyar-distant :  Zona 8 Yevlax 

MRX  (Ağdaş,  Ucar,  Bərdə,  

Mingəçevir,  Tərtər,  Göyçay,  

Zərdab) 

Həkim-

stomatoloqlar 

48 12.10.2020-21.10.2020 15 

828.  Diş əti çəkilmələrinin plastik 

parodontoloji cərrahiyyəsi 

Həkim-

stomatoloqlar 

12 22.10.2020-23.10.2020 5 

829.  Parodontit Həkim-

stomatoloqlar 

30 26.10.2020-30.10.2020 30 

830.  Stomatologiya  (modul 5-6) 

 

Həkim-

stomatoloqlar 

48 02.11.2020-11.11.2020 30 

831.  Üz-çənə cərrahiyyəsi  (modul 1-

2) 

 

Həkim-

stomatoloqlar, 

həkim üz-çənə 

cərrahları 

48 02.11.2020-11.11.2020 5 



832.  Diaqnostika və konservativ 

müalicə sırasında parodontoloji 

alətlərin istifadəsi  

Həkim-

stomatoloqlar 

12 12.11.2020-13.11.2020 5 

833.  Müasir keramik restavrasiyalar 

 

Həkim-

stomatoloqlar 

30 16.11.2020-20.11.2020 30 

834.  Dişin sərt toxuma xəstəlikləri və 

ağırlaşmaların profilaktikası  

 

Həkim-

stomatoloqlar 

30 23.11.2020-27.11.2020 30 

835.  Stomatologiya  (modul 7-8) Həkim-

stomatoloqlar 

48  30.11.2020-09.12.2020 30 

836.  Stomatologiya  (modul 7-8) 

Səyyar- distant: Zona 7 Tovuz 

MRX  (Şəmkir,  Qazax,  Ağstafa,  

Gədəbəy) 

Həkim-

stomatoloqlar 

48 30.11.2020-09.12.2020 15 

837.  Stomatologiyada və üz-çənə 

cərrahiyyəsində COVID-19 

pandemiyası şəraitində təcili 

yardımın xüsusiyyətləri və 

biotəhlükəsizlik 

Həkim-

stomatoloqlar,  

həkim-üz-çənə 

cərrahları 

6 10.12.2020 5 

 

838.  Dişətrafı toxumaların sağlamlıq 

vəziyyəti,  gingivit və diş ətinin 

patologiyaları  

Həkim-

stomatoloqlar 

30 14.12.2020-18.12.2020 30 

 

 

839.   Stomatologiya  (modul 1-2) 

 

Həkim-

stomatoloqlar 

48 21.12.2020-30.12.2020 30 

840.  Stomatologiya  (modul 1-2) 

Səyyar -distant : Zona 1 Ağcabədi 

MRX  (Beyləqan,  Fizuli,  

Ağdam,  İmişlı) 

Həkim-

stomatoloqlar 

48 21.12.2020-30.12.2020 15 



841.  Ağız boşluğunun selikli qişasının 

patologiyalarının müasir tibbi 

aspektləri  

Həkim-

stomatoloqlar 

24 05.01.2021-08.01.2021 30 

842.  Stomatologiya  (modul 3-4)  Həkim-

stomatoloqlar 

48 11.01.2021-20.01.2021 30 

843.  Stomatologiya  (modul 3-4) 

Səyyar- distant : Zona 5 Şirvan 

MDM  (Haciqabul,  Kürdəmir,  

Sabiarabad,  Saatlı) 

 

Həkim-

stomatoloqlar 

 

48 

 

11.01.2021-21.01.2021 

 

15 

844.  Estetik restavrasiyalar  Həkim-

stomatoloqlar 

6 22.01.2021 6 

845.  Parodont toxumalarına təsir edən 

sistem xəstəliklər və patologiyalar 

Həkim-

stomatoloqlar 

30 25.01.2021-29.01.2021 30 

846.  Profilaktik minimal invaziv və 

invaziv stomatologiya 

Həkim-

stomatoloqlar 

30 01.02.2021-05.02.2021 30 

847.  Stomatologiya  (modul 5-6) Həkim-

stomatoloqlar 

 

48 08.02.2021-17.02.2021 30 

848.  Stomatologiya  (modul 5-6) 

Səyyar-distant: Zona 2 Salyan 

MRX  (Neftçala,  Biləsuvar)   

Həkim-

stomatoloqlar 

 

48 

 

08.02.2021-17.02.2021 

 

15 

849.  Pulpitlər  Həkim-

stomatoloqlar 

6 18.02.2021 6 

850.  Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabi 

xəstəlikləri  

 Həkim-üz-çənə 

cərrahları 

30 22.02.2021-26.02.2021 30 

851.  Stomatologiya  (modul 7-8) Həkim-

stomatoloqlar 

48 01.03.2021-10.03.2021 30 

852.  Üz-çənə cərrahiyyəsi  (modul 3-

4) 

Həkim-

stomatoloqlar, 

48 01.03.2021-10.03.2021 5 



həkim üz-çənə 

cərrahları 

853.  Periodontitlər Həkim-

stomatoloqlar 

6 11.03.2021 6 

854.  Ağız boşluğunun selikli qişasının 

xərçəngi və xərçəngönü 

xəstəlikləri  

Həkim-

stomatoloqlar 

30 15.03.2021-19.03.2021 30 

855.  Stomatologiya  (modul 1-2) Həkim-

stomatoloqlar 

48 29.03.2021-07.04.2021 30 

856.  Stomatologiya  (modul 1-2) 

Səyyar:  Zona 3 Şamaxı MRX 

 (Ağsu,  Mərəzə,  Qobustan,  

İsmayillı) 

 

Həkim-

stomatoloqlar 

 

48 

 

29.03.2021-07.04.2021 

 

15 

857.  Ortodontiya  Həkim-

stomatoloqlar 

6 08.04.2021 6 

858.  Kariyesologiya Həkim-

stomatoloqlar 

30 12.04.2021-16.04.2021 30 

859.  Stomatologiya  (modul 3-4) 

 

 

Həkim-

stomatoloqlar 

48 19.04.2021-28.04.2021 15 

860.  Stomatologiya  (modul 3-4) 

Səyyar:  Zona 1 Lənkaran MRX  

 (Astara,  Lerik,  Yardımlı,  

Masallı,  Cəlilabad) 

 

Həkim-

stomatoloqlar 

 

48 

 

19.04.2021-28.04.2021 

 

30 

 

861.  Ambulator cərrahiyyə  Həkim-

stomatoloqlar 

12 29.04.2021-30.04.2021 6 

862.  Ortodontik diaqnostika  Həkim-

stomatoloqlar 

30 03.05.2021-07.05.2021 30 

863.  Stomatologiya  (modul 5-6) Həkim-

stomatoloqlar 

48 10.05.2021-19.05.2021 30 



864.  Stomatologiya  (modul 5-6) 

Səyyar: Zona 9 Şəki MRX 

 (Balakən,  Zaqatala,  Qax,  Oğuz,  

Qəbələ) 

Həkim-

stomatoloqlar 

48 10.05.2021-19.05.2021 15 

865.  Ağız boşluğu selikli qişasının  

(ABŞQ) allergik xəstəlikləri   

Həkim-

stomatoloqlar 

6 20.05.2021 5 

866.  Peri-implant xəstəliklər və 

patologiyalar 

Həkim-

stomatoloqlar 

24 24.05.2021-27.05.2021 30 

867.  ABSQ-nın infeksion xəstəlikləri Həkim-

stomatoloqlar 

30 31.05.2021-04.06.2021 30 

868.  Stomatologiya  (modul 7-8) Həkim-

stomatoloqlar 

48 07.06.2021-16.06.2021 30 

869.  Stomatologiya  (modul 7-8) 

Səyyar: Zona 4 Quba MRX 

 (Qusar,  Xaçmaz , Şabran,  

Siyəzən,  Xızı) 

Həkim-

stomatoloqlar 

48 07.06.2021-16.06.2021 15 

870.  Estetik stomatologiya  Həkim-

stomatoloqlar 

6 17.06.2021 6 

871.  İmplantasiya  Həkim-

stomatoloqlar 

30 21.06.2021-25.06.2021 30 

 

STOMATOLOGİYA İXTİSASI ÜZRƏ MODULLAR: 

Modul 1. Dişlərin kariyes və qeyri-kariyes xəstəlikləri 

Modul 2. Ortodontiya 

Modul 3. Pulpitlər 

Modul 4. Periodontitlər 

Modul 5. Ambulator şəraitdə üz-çənə cərrahiyyəsi  

Modul 6. Ortopediya 

Modul 7. Ağız boşluğu selikli qişa xəstəlikləri  



Modul 8. Parodont xəstəlikləri  

ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHIYYƏSI IXTISASIL ÜZRƏ MODULLAR: 

Modul 1.Üz-çənə nahiyyəsinin anadangəlmə və qazanılmış qüsurlar 

Modul 2. Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabi xəstəlikləri 

Modul 3.Üz-çənə nahiyyəsinin  travmaları 

Modul 4. İmplantologiya 

STOMATOLOGIYA VƏ ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHIYYƏSI ÜZRƏ TEMATIK KURSLARIN MÖVZULARI 

1. Ambulator şəraitdə parodont və periimplant xəstəliklərin cərrahi müalicəsi-30 kredit-cərrahiyyə öncəsi konservativ 

parodontoloji müalicənin aparılması,  parodontal dilim növləri,  cərrahi tikiş materialları və texnikaları,  parodontoloji 

rezektiv cərrahiyyə 

2. Birbaşa ortopedik dental restavrasiyalar-30 kredit-müasir adgeziv materiallar;stomatoloqiyada fotoqrafiyanın 

əhəmiyyəti;vinirlər, laminirlər;restavrasiyaların fiksasiya qaydaları 

3. Parodontit-30 kredit-paradontun anatomiyası,  histologiyası,  fiziologiyası,  parodontun sağlamlıq vəziyyəti,  parodont 

xəstəliklərində yerli və ümumi amillərin rolu,  təsnifatı,  parodontal abseslər 

4. Müasir keramik restavrasiyalar-30 kredit-adgeziv stomatologiya,  rəngi dəyişmiş dişlərin ağardılması,  direkt ortopedik 

restavrasiyalar 

5. Dişin sərt toxuma xəstəlikləri və ağırlaşmalarının profilaktika və müalicəsi-30 kredit -dişlərin qeyri-kariyes mənşəli 

xəstəlikləri,  hipolplaziya,  dişlərin endemik flüorozu,  pazabənzər qüsür,  minanın eroziyası 

6. Dişətrafı toxumaların sağlamlıq vəziyyəti,  gingivit və diş ətinin patologiyaları-30 kredit -diş əti xəstəliklərinin təsnifatı,  

intakt parodonta sahib xəstələrdə gingivit,  diş ətinin dərman təsiri ilə əlaqədər böyüməsi,  diş əti xəstəliklərinin profilaktikası  

7. Ağız boşluğunun selikli qişa patologiyalarının müasir tibbi aspektləri-30 kredit-ağız selikli qişasının anatomo-fizioloji 

xüsusiyyətləri,  selikli qişa xəstəlikləri müalicəsinin ümumi prinsipləri,  herpetik xəstəliklər,  stomatologiyada QİÇS 

problemi  

8. Peri-implant xəstəliklər və patologiyalar-30 kredit-peri-implant toxumaların anatomiyası,  histologiyası,  fiziologiyası,  

peri-implant sağlamlıq,  peri-implant xəstəliklərinin klinik diaqnsotikası,  peri-implant xəstəliklərinin laborator diaqnostikası 

9. Ortodontik diaqnostika-30 kredit-ortodontiyanın tarixi,  diaqnostik üsullar,  modellərin analizi,  şəkillərin analizi,  R-

diaqnostika,  KT-lərin analizi 



10. Parodont toxumalarına təsir edən sistem xəstəlikləri və patologiyalar-30 kredit-ağız mukozası,  metabolik və endokrin 

patologiyalar,  parodontu dəstəkləyən toxumalara şəkərli diabetin təsiri,  qazanılmış immun çatışmazlığı xəstəlikləri  

11. Profilaktik minimal invaziv və invaziv stomatologiya-30 kredit-estetik və restovrativ stomatologiyada  diagnostika 

kommunikasiya;Blek təsnifatına uyğun olaraq dişlərin restavrasiya hazırlanması prinsipləri 

12. Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabi xəstəlikləri-30 kredit-periostit; abseslər;fleqmonalar;osteomiyelitlər; diagnostika, müalicə 

üsulları 

13. ABSQ-nın infeksion xəstəlikləri-30 kredit-patogenez və təsnifat;IIV-insanın immun çatmazlığı virusu; herpetik 

xestelikler;spesifik xəstəliklər; göbələk xəstəlikləri; müalicə və profilaktikası 

14. İmplantasiya-30 kredit -implantologiyaya giriş,  rentgenoloji diaqnostika,  implantların növləri,  3d texnologiyalar,  alt və 

üst çənədə dental implantasiya c/ə icra edilməsi       

 

QEYD:Stomatologiya və üz-çənə cərrahiyyəsi ixtisasları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə 

hazırlığı  (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.   

 

 

 

 

TİBBİ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏSİ 

YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏR KAFEDRASI 

 

Ünvan: 3 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası  (Sabunçu qəs.),  tel: 450-18-88 

 

 
№ Kursun adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul planı 

872.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 1-2) 

Həkim-infeksionistlər 48 15.09.2020-24.09.2020 12 



873.  COVİD-19 Həkim-infeksionistlər, həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər 

6 25.09.2020 15 

874.  İlkin səhiyyə və infeksion 

xəstəliklər 

Həkim-infeksionistlər, həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimləri 

30 28.09.2020-02.10.2020 12 

875.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 3-4) 

Həkim-infeksionistlər 48 05.10.2020-14.10.2020 12 

876.  Antibiotiklərin səmərəli 

istifadəsi və 

antimikrobrezistentlik 

Həkim-infeksionistlər,  həkim-

pediatrlar,  həkim-terapevtlər,  

həkim-mama-ginekoloqlar və həkim-

cərrahlar 

12 15.10.20 20-16.10.2020 15 

877.  HİV və opportunistic 

infeksiyalar 

Həkim-infeksionistlər, həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər 

30 19.10.2020-23.10.2020 12 

878.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 5-6) 

Həkim-infeksionistlər 48 26.10.2020-04.11.2020 12 

879.  Epşteyn-Barr virus infeksiyası Həkim-infeksionistlər, həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər 

6 05.11.2020 15 

880.  Meningit və ensefalitlər Həkim-infeksionistlər, həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər 

24 10.11.2020-13.11.2020 12 

881.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 7-8) 

Həkim-infeksionistlər 48 16.11.2020-25.11.2020 12 

882.  Sepsis Həkim-infeksionistlər, həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər 

6 26.11.2020 15 

883.  Hamilələrdə TORCH 

infeksiyaları 

Həkim-İnfeksionist,  həkim-terapevt,  

həkim-mama-ginekoloqlar 

30 30.11.2020-04.12.2020 12 

884.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 1-2) 

Həkim-infeksionistlər 48 07.12.2020-16.12.2020 12 



885.  Parenteral  virus hepatitlərinin 

müasir diaqnostika və müalicəsi 

Həkim-İnfeksionistlər,  həkim-

terapevtlər,  həkim-pediatrlar,  

həkim-qastroenteroloqlar,  həkim-

mama-ginekoloqlar 

30 21.12.2020-25.12.2020 12 

886.  Hamilələrdə infeksion 

xəstəliklərin xüsusiyyətləri 

Həkim-infeksionistlər 24 05.01.2021-08.01.2021 12 

887.  Meningit və ensefalitlər Həkim-infeksionistlər, həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər 

30 11.01.2021-15.01.2021 12 

888.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 3-4) 

Həkim-infeksionistlər 48 18.01.2021-28.01.2021 12 

889.  COVİD-19 Həkim-İnfeksionistlər,  həkim-

terapevtlər,  həkim-pediatrlar,  

həkim-qastroenteroloqlar,  həkim-

mama-ginekoloqlar 

6 29.01.2021 15 

890.  İlkin səhiyyə və infeksion 

xəstəliklər 

Həkim-infeksionistlər, həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimləri 

30 01.02.2021-05.02.2021 12 

891.  HİV və opportunistic 

infeksiyalar 

Həkim-infeksionistlər, həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər 

30 08.02.2021-12.02.2021 12 

892.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 5-6) 

Həkim-infeksionistlər 48 15.02.2021-24.02.2021 12 

893.  Meningit və ensefalitlər Həkim-infeksionistlər,  həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər 

30 01.03.2021-05.03.2021 

 

12 

894.  Hamilələrdə TORCH 

infeksiyaları 

Həkim-İnfeksionist,  həkim-terapevt,  

həkim-mama-ginekoloqlar 

24 09.03.21-12.03.2021 12 

895.  Virus hepatitlərinin fəsadlarının 

diaqnostika və müalicəsi 

Həkim-infeksionistlər 30 15.03.2021-19.03.2021 12 



896.  SMV infeksiya Həkim-İnfeksionistlər,  həkim-

terapevtlər,  həkim-pediatrlar,  

həkim-qastroenteroloqlar,  həkim-

mama-ginekoloqlar 

6 25.03.2021 15 

897.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 7-8) 

Həkim-infeksionistlər 48 29.03.2021-07.04.2021 12 

898.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 1-2) 

Həkim-infeksionistlər 48 12.04.2021-21.04.2021 12 

899.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 3-4) 

Həkim-infeksionistlər 48 26.04.2021-05.05.2021 12 

900.  Hamiləlik və virus hepatitləri Həkim-infeksionist,  həkim-mama-

ginekoloqlar 

12 06.05.2021-07.05.2021 15 

901.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 5-6) 

Həkim-infeksionistlər 48 11.05.2021-20.05.2021 12 

902.  Brusellyoz Həkim-infeksionistlər, həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər,  

həkim-mama-ginekoloqlar,  ailə 

həkimləri 

6 21.05.2021 15 

903.  Yoluxucu xəstəliklər 

 (modul 7-8) 

Həkim-infeksionistlər 48 24.05.2021-03.06.2021  12 

904.  İlkin səhiyyə və infeksion 

xəstəliklər 

Həkim-infeksionistlər, həkim-

pediatrlar və həkim-terapevtlər,  ailə 

həkimləri 

30 07.06.2021-11.06.2021 12 

905.  B və C virus hepatitinin müasir 

diaqnostika və müalicəsi 

Həkim-İnfeksionistlər,  həkim-

terapevtlər,  həkim-pediatrlar,  

həkim-qastroenteroloqlar,  həkim-

mama-ginekoloqlar 

12 16.06.2021-17.06.2021 15 

906.  Hamilələrdə sarılığın 

differensial diaqnostikası 

Həkim-infeksionist,  həkim-mama-

ginekoloqlar 

30 21.06.2021-25.06.2021 12 

 



 

Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1.Yoluxucu xəstəliklərin müayinə üsulları 

Modul 2. Bağırsaq infeksiyaları və invaziyaları 

Modul 3.Virus hepatitləri 

Modul 4.HİV.AİDS 

Modul 5.Hava-damcı infeksiyaları 

Modul 6.Kəskin neyroinfeksiyalar. Erkən yaşlı uşaqlarda infeksion patologiyanın xüsusiyyətləri 

Modul 7.Karantin,  xüsusi təhlükəli və zoonoz infeksiyalar 

Modul 8.Transmissiv və yara infeksiyaları.Yoluxucu xəstəliklərin intensiv terapiyası və reanimasiyası 

 

 

Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə nəzərdə tutulmuş tematik kursların mövzuları 

1. İlkin səhiyyə və infeksion xəstəliklər 

İnfeksion xidmətin təşkili və infeksion xəstəliklərlə mübarizənin əsas istiqamətləri. Yoluxucu xəstəliklərin ümumi məsələləri 

Bağırsaq infeksiyaları və invaziyaları. Hava-damcı infeksiyaları 

Virus hepatitləri. Karantin,  xüsusi təhlükəli və zoonoz infeksiyalar 

Kəskin neyroinfeksiyalar. Transmissiv və yara infeksiyaları 

HIV infeksiya,   AIDS. Yoluxucu xəstəliklərin intensiv terapiyası və reanimasiyası. 

 

2. HİV və opportunistik infeksiyalar 

Müalicə-profilaktika idarələrində HIV infeksiya ilə mübarizə işinin 

təşkili.  

HIV infeksiyanın etiologiyası və patogenezi 

HIV infeksiyanın epidemiologiyası,  diaqnostikası,  klinikası,  müalicə və profilaktikası. 

 

AIDS. Opportunisttik infeksiyalar. 



3. Meningit və ensefalitlər 

Xəstələrin  müayinəsi  xüsusiyyətləri,  diaqnostika  və  

müalicəsinin  təşkili.Kəskin  neyroinfeksiyalarda  əsas  

klinik  sindromlar 

Virus və bakterial meningitlər. Ensefalitlər.  

4. Hamilələrdə TORCH infeksiyaları 

Toksoplazmoz. Listerioz. Brusellyoz. Məxmərək. Su çiçəyi. Sitomeqalovirus infeksiyası. B və C virus hepatitləri.  

 

5. Parenteral virus hepatitlərinin müasir diaqnostikası və müalicəsi 

Kəskin virus hepatitləri B, C, D 

Xroniki virus hepatitləri B, C, D 

 

6. Hamilələrdə infeksion xəstəliklərin xüsusiyyətləri 

Toksoplazmoz. Listerioz. Brusellyoz. Məxmərək. Su çiçəyi. Sitomeqalovirus infeksiyası.  A,  B və C virus hepatitləri. Sadə herpes. 

Epidemik parotit. Qızılca 

 

7.Virus hepatitlərinin fəsadlarının diaqnostikası və müalicəsi 

 Fulminant  virus  hepatiti.  

Qaraciyər ensefalopatiyası. Baş beyin ödemi. Profuz mədə-bağırsaq qanaxması. Kəskin qaraciyər-böyrək çatmamazlığı. 

İkincili infeksiya. Spontan bakterial peritonit. Durulaşma hiponatriemiyası.  Portal hipertenziya sindromu.Assit.Hipersplenizm. 

Portal venanın trombozu.Qaraciyər venalarının trombozu. 

 

 

8. Hamiləlik və virus hepatitləri 

Kəskin A, E, B və C virus hepatitləri 

Xroniki B və C virus hepatitləri 

 

9. B və C virus hepatitinin müasir diaqnostikası və müalicəsi 

Kəskin virus hepatitləri B və C 

Xroniki virus hepatitləri B və C 

 (etiologiya,  epidemiologiya, patogenez,  klinika,  diaqnostika,  

müalicə) 

 



 

10. Hamilələrdə sarılığın differensial diaqnostikası 

Hamiləliklə əlaqəli sarılıqlar. 

Hepatotrop infeksiyalarla əlaqəli sarılıqlar. 

Hamiləlik dövrü ilə və hepatotrop infeksiyalarla əlaqəli olmayan  sarılıqlar. 

 

QEYD:Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH) 

kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.   

 

 

LABORATORİYA İŞİ KAFEDRASI 

 

Ünvan: Ə.Əliyev adına ADHTİ,  Bakı şəhəri,  Müzəffər Həsənov 35,  tel 431-11-24 

 

№ Kursun adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul planı 

907.  Laboratoriya işi    (modul 1-2) 

Səyyar: Zona 3 Şamaxı MRX  (Ağsu,  

Mərəzə,  Qobustan,  İsmayıllı) 

Həkim-laborantlar 

48 15.09.2020-24.09.2020 20 

908.  Laboratoriya işi    (modul 3-4) 

 
Həkim-laborantlar 

48 28.09.2020-07.10.2020 20 

909.  Laboratoriya işi    (modul 3-4) 

Səyyar-distant:  Zona1  Lənkəran MRX  

(Masallı,  Astara,  Lerik,  Yardımlı,   

Cəlilabad) 

Həkim-laborantlar 

48 28.09.2020-07.10.2020 20 

910.  İrsi xəstəliklər  (pediatriya kafedrası ilə 

birgə) 

 

Həkim-genetiklər 

48 12.10.2020-21.10.2020 20 

911.  Virus hepatitlərinin laborator diaqnostikası  Həkim-laborantlar 30 12.10.2020-16.10.2020 20 



 

912.  Metabolik sindromun laborator diaqnostik 

meyyarları 
Həkim-laborantlar 

30 19.10.2020-23.10.2020 20 

913.  Laboratoriya işi    (modul 5-6) Həkim-laborantlar 48 26.10.2020-04.11.2020 20 

914.  Laboratoriya işi    (modul 7-8) Həkim-laborantlar 48 10.11.2020-19.11.2020 20 

915.  Hemoblastozların laborator diaqnostikası Həkim-laborantlar 30 23.11.2020-27.11.2020 20 

916.  Parazitar infeksiyaların laborator 

diaqnostikası 
Həkim-laborantlar 

30 30.11.2020-04.12.2020 20 

917.  Laboratoriya işi    (modul 1-2) Həkim-laborantlar 48 07.12.2020-16.12.2020 20 

918.  Endokrin xəstəliklərin laborator 

diaqnostikası 
Həkim-laborantlar 

30 21.12.2020-25.12.2020 20 

919.  Şəkərli diabet. Laborator diaqnostik alqoritm Həkim-laborantlar 12 28.12.2020-29.12.2020 15 

920.  Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin qeyri-invaziv 

laborator diaqnostikası 
Həkim-laborantlar 

12 07.01.2021-08.01.2021 15 

921.  Anemiya sindromunun laborator 

diaqnostikası 
Həkim-laborantlar 

30 11.01.2021-15.01.2021 20 

922.  Laboratoriya işi    (modul 3-4) Həkim-laborantlar 48 18.01.2021-28.01.2021 20 

923.  Endokrin xəstəliklərin laborator 

diaqnostikası 
Həkim-laborantlar 

30 01.02.2021-05.02.2021 20 

924.  Helmintozların laborator diaqnostikası Həkim-laborantlar 30 08.02.2021-12.02.2021 20 

925.  Laboratoriya işi    (modul 5-6) Həkim-laborantlar 48 15.02.2021-24.02.2021 20 

926.  Laboratoriya işi    (modul 7-8) Həkim-laborantlar 48 01.03.2021-11.03.2021 20 

927.  Cinsi yolla ötürülən infeksiyaların laborator 

diaqnostikası 
Həkim-laborantlar 

30 15.03.2021-19.03.2021 20 

928.  Laboratoriya işi    (modul 1-2)  Həkim-laborantlar 48 29.03.2021-07.04.2021 20 

929.  Laboratoriya işi    (modul 3-4) Həkim-laborantlar 48 12.04.2021-21.04.2021 20 

930.  Laboratoriya işi    (modul 3-4) 

Səyyar-distant:  Zona 7 Tovuz MRX  

(Şəmkir,  Qazax,  Ağstafa,  Gədəbəy)  

Həkim-laborantlar 

48 12.04.2021-21.04.2021 20 

931.  Dəmir defisiti halları və anemiya Həkim-laborantlar 12 22.04.2021-23.04.2021 15 



932.  Reproduktiv sağlamlığın pozulmalarının 

laborator diqnostik meyyarları 
Həkim-laborantlar 

30 03.05.2021-07.05.2021 20 

933.  Koaqulopatiyaların laborator diaqnostikası  Həkim-laborantlar 30 10.05.2021-14.05.2021 20 

934.  Laboratoriya işi    (modul 5-6) 

Səyyar-distant:  Zona 4  Quba MRX  (Qusar,  

Şabran,  Xaçmaz,  Siyəzən,  Xızı) 

Həkim-laborantlar 

48 17.05.2021-26.05.2021 20 

935.  Laboratoriya işi    (modul 5-6) 

 
Həkim-laborantlar 

48 17.05.2021-26.05.2021 20 

936.  Laboratoriya işi    (modul 7-8) 

Səyyar: Zona 6. Gəncə Səhiyyə İdarəsi  

(Goranboy,  Daşkəsən,  Göygöl,  Samux,  

Naftalan) 

Həkim-laborantlar 

48 31.05.2021-09.06.2021 20 

937.  Hemoblastozların laborator diaqnostikası Həkim-laborantlar 30 14.06.2021-18.06.2021 20 

938.  Endokrin xəstəliklərin laborator diqnostikası  Həkim-laborantlar 48 21.06.2021-30.06.2021 20 

 

Laboratoriya işi ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1.Laborator xidmətin təşkili məsələləri. Keyfiyyətə nəzarət. 

Modul 2.Biokimyəvi laborator müayinələr 

Modul 3.Kliniki laborator müayinələr  

Modul 4.Parazitar infeksiyaların tədqiqi üsulları 

Modul 5.Hematoloji müayinələr  

Modul 6.Hemostaz sisteminin tədqiqi üsulları 

Modul 7.İmmunoloji laborator müayinə üsulları 

Modul 8.Molekulyar bioloji laborator müayinə üsulları 

 

 

 

 

Laboratoriya işi ixtisası üzrənəzərdə tutulmuş tematik kursların mövzula 



1. Irsi xəstəliklər 

İrsi xəstəliklərin təsnifatı,  klinik hallar. İrsi xəstəliklərin diaqnostik meyyarları. İrsi xəstəliklərin müalicə aspektləri 

 

 

 

2. Virus hepatitlərin laborator diaqnostikası      

Qaraciyər patolologiyaları. Kəskin və xroniki hepatitlər. Virus hepatitlərinin laborator daqnostikasında müaynə üsulları.  B-virus 

hepatiti,  C-virus hepatitis. Autoimmun hepatitlər. Sirroz 

 

3. Metabolik sindromun laborator diaqnostikası. Metabolik sindromun diaqnpostik alqoritmi. Piylənmə. İnsulinin 

rezistentliyinin inkişaf mexanizmi,  diaqnostikası 

 

4. Hemoblastozların laborator diaqnostikası       

Qan sistemi patologiyaları. Hemoblastozlar. Kəskin leykozlar. Xroniki leykozlar. Limfomalar  

 

5. Parazitar infeksiyaların laborator diaqnostikası. 

Tibbi parazitologiyanın əsas problemləri. Tibbi parazitologiya. Parazitar xəstəlikləri. Parazitar xəstəliklərin klassifikasiyası. 

Parazitar xəstəliklərin epidemiologiyası. Ümumi məlumatlar Parazitlərin xaricdən gətirilməsi problemi 

 

6. Endokrin xəstəliklərin laborator diaqnostikası     

Endokrin sistemin quruluşu və funksiyası. Qalxanabənzər vəzi patologiyaları. Hipo və hipertireozlar. Mədəaltı vəz hormonları. 

Kəskin və xroniki pankreatit. Şəkərli diabet. Böyrəküstü vəzi patologiyaları. Metabolik sindrom. Metabolik sindromun laborator 

diaqnostik parametrləri 

 

7. Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin qeyri-invaziv laborator diaqnostikası   

Kron,  seliakiya və qeyri-spesifik xoralı kolit xəstəlikləri. Nəcisdə iltihab markerləri: laktoferrin,  kalprotektin,  piruvatkinaza 

 

8. Anemiya sindromunun laborator diaqnostikası   



Qan sistemi patologiyaları. Anemiya sindromu. Təsnifatı və patogenez mexanizmləri. Orqanizmdə dəmir mübadilsi. Dəmir 

defisit anemiya. Hemolitik anemiyalar.Talassemiyalar . Diseritropoetik və posthemorragik amemiyalar. Xroniki xəstəliklər 

zamanı amemik sindrom 

 

9. Helmintozların laborator diaqnostikası 

İnsana xas olan əsas helmintozları. Klassifikasiyası. Diaqnostikası Nematodozlar,  Sestodozlar,  Trematodozlar 

Bağırsaq helmintozlarının laborator diaqnostikası Xüsusi müayinə üsulları 

 

10. Cinsi yolla  ötürülən infeksiyaların laborator diaqnostikası 

Cinsi orqanların xəstəlikləri. Qadın cinsi orqanlarının xəstəlikləri. Uşaqlıq yolunun müayinəsi zamanı: təmizliyin dərəcəsini,  

trixomonadların,  honokokkların,  maye göbələklərin,  iltihabı elementlərin aşkar edilməsi. Kişi cinsi orqanların xəstəlikləri. 

Müayinə nəticələrin kliniki əhəmiyyəti 

 

11. Dəmir mübadiləsinin laborator diaqnostik meyyarları 

Orqanizmdə dəmir mübadilsinin patofizioloji mexanizmləri. Dəmir defisitli anemiya. Hemoxromatozlar. 

 

12. Reproduktiv sağlamlığın pozulmalarının laborator diqnostik meyyarları 

Kişi və qadın cinsiyət orqanlarının quruluşu və funksiyaları. Reproduktiv sistemin hormonal tənzimlənməsi. 

 

13. Yenidoğulmuşların laborator skrininqi      

Yenidoğulmuşların laborator skrininqinin əsas parametrləri. Mukovissidozalar. Fenilketonuriya 

 

 

QEYD:Laboratoriya işi ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı  (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.   

 

 

 

 



MİKROBİOLOGİYA VƏ EPİDEMİOLOGİYA KAFEDRASI 

 

Ünvan: Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi,  A.Manaflı küç.,  22 

 

№ Kursun adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

939.  Mikrobiologiya  (modul 1-2) Həkim-mikrobioloqlar 48 15.09.2020-24.09.2020 10 

940.  Epidemiologiya  (modul 1-2) Həkim-epidemioloqlar 48 15.09.2020-24.09.2020 10 

941.  Statistik  ölçülər   vasitəsilə   

epidemioloji    təhlillərin aparılması 
Həkim-epidemioloqlar 

6 25.09.2020 7 

942.  Müasir parazitologiyanın 

epidemioloji aspektləri 

Həkim-epidemioloqlar,  həkim-

parazitoloqlar 

30 28.09.2020-02.10.2020 7 

943.  Tibbi parazitologiyada yeni 

diaqnostik yanaşmalar 
Həkim-mikrobioloqlar 

30 28.09.2020-02.10.2020 7 

944.  Mikrobiologiya  (modul 3-4) Həkim-mikrobioloqlar 48 05.10.2020-14.10.2020 10 

945.  Epidemiologiya  (modul 3-4) Həkim-epidemioloqlar 48 05.10.2020-14.10.2020 10 

946.  Təbii ocaqlı xəstəliklərin təhlili Həkim-epidemioloqlar 12 15.10.2020-16.10.2020 8 

947.  Klinik bakteriologiya  (nəcis,  sidik,  

qan və s.materialların  əkilməsi və  

identifikasiyası) 

Həkim-mikrobioloqlar 

30 19.10.2020-23.10.2020 7 

948.  İmmunoprofilaktika tədbirlərinin 

təşkili 
Həkim-epidemioloqlar 

30 26.10.2020-30.10.2020 8 

949.  Mikrobiologiya  (modul 5-6) Həkim-mikrobioloqlar 48 02.11.2020-12.11.2020 10 

950.  Epidemiologiya  (modul 5-6) Həkim-epidemioloqlar 48 02.11.2020-12.11.2020 10 

951.  Molekulyar   bioloji   

laboratoriyaların  quruluşu  və  iş  

şəraiti 

Həkim-mikrobioloqlar,   

 həkim-laborantlar 

6 13.11.2020  7 

952.  Seroloji üsulların mikrobiologiyada 

tətbiqi 

Həkim-mikrobioloqlar,    

həkim-laborantlar 

30 16.11.2020-20.11.2020 6 

953.  Mikrobiologiya  (modul 7-8) Həkim-mikrobioloqlar 48 23.11.2020-02.12.2020 10 



954.  Epidemiologiya  (modul 7-8) Həkim-epidemioloqlar 48 23.11.2020-02.12.2020 10 

955.  Antibiotiklərin düzgün istifadəsi və 

antimikrob rezistentlik 

Həkim-epidemioloqlar 6 03.12.2020 10 

956.  Xüsusi təhlükəli infeksiyaların  

epidemioloji aspektləri  
Həkim-epidemioloqlar 

30 07.12.2020-11.12.2020 8 

957.  Su amili ilə əlaqəli alovlanmaların 

təhlili 
Həkim-epidemioloqlar 

30 14.12.2020-18.12.2020 10 

958.  Mikrobiologiya (modul 1-2) Həkim-mikrobioloqlar 48 21.12.2020-30.12.2020 10 

959.  Epidemiologiya  (modul 1-2) Həkim-epidemioloqlar 48 21.12.2020-30.12.2020 7 

960.  Karantin zamanı əksepidemik 

tədbirlər 
Həkim-epidemioloqlar 

12 07.01.2021-08.01.2021 7 

961.  Koronavirusların diaqostikası Həkim-mikrobioloqlar 30 11.01.2021-15.01.2021 8 

962.  Mikrobiologiya  (modul 3-4) Həkim-mikrobioloqlar 48 18.01.2021-28.01.2021 10 

963.  Epidemiologiya  (modul 3-4) Həkim-epidemioloqlar 48 18.01.2021-28.01.2021 10 

964.  Müasir parazitologiyanın 

epidemioloji aspektləri 
Həkim-epidemioloqlar 

30 01.02.2021-05.02.2021 7 

965.  Tibbi parazitologiyada yeni 

diaqnostik yanaşmalar 
Həkim-mikrobioloqlar 

30 08.02.2021-12.02.2021 7 

966.  Mikrobiologiya  (modul 5-6) Həkim-mikrobioloqlar 48 15.02.2021-24.02.2021 10 

967.  Epidemiologiya  (modul 5-6) 

 
Həkim-epidemioloqlar 

48 15.02.2021-24.02.2021 10 

968.  Molekulyar   bioloji   

laboratoriyaların  quruluşu  və  iş  

şəraiti 

Həkim-mikrobioloqlar 

6 25.02.2021 6 

969.  Koronavirus infeksiyasına qarşı 

əksepidemik tədbirlər 
Həkim-epidemioloqlar 

30 01.03.2021-05.03.2021 8 

970.  Mikrobiologiya  (modul 7-8) Həkim-mikrobioloqlar 48 09.03.2021-18.03.2021 10 

971.  Epidemiologiya  (modul 7-8) Həkim-epidemioloqlar 48 09.03.2021-18.03.2021 10 

972.  Antibiotiklərin düzgün istifadəsi və 

antimikrob rezistentlik 

Həkim-epidemioloqlar 6 19.03.2021 7 



973.  Mikrobiologiya (modul 1-2) Həkim-mikrobioloqlar 48 29.03.2021-07.04.2021 10 

974.  Epidemiologiya  (modul 1-2) Həkim-epidemioloqlar 48 29.03.2021-07.04.2021 10 

975.  Klinik bakteriologiya  (nəcis,  sidik,  

qan və s.materialların  əkilməsi və  

identifikasiyası) 

Həkim-mikrobioloqlar 

30 12.04.2021-16.04.2021 7 

976.  İmmunoprofilaktika tədbirlərinin 

təşkili 
Həkim-epidemioloqlar 

30 12.04.2021-16.04.2021 7 

977.  Mikrobiologiya  (modul 3-4) Həkim-mikrobioloqlar 48 19.04.2021-28.04.2021 10 

978.  Epidemiologiya  (modul 3-4) Həkim-epidemioloqlar 48 19.04.2021-28.04.2021 10 

979.  Statistik  ölçülər   vasitəsilə   

epidemioloji    təhlillərin aparılması 
Həkim-epidemioloqlar 

6 29.04.2021 7 

980.  Müasir parazitologiyanın 

epidemioloji aspektləri 
Həkim-epidemioloqlar 

30 03.05.2021-07.05.2021 8 

981.  Tibbi parazitologiyada yeni 

diaqnostik yanaşmalar 
Həkim-mikrobioloqlar 

30 10.05.2021-14.05.2021 8 

982.  Mikrobiologiya  (modul 5-6) Həkim-mikrobioloqlar 48 17.05.2021-26.05.2021 10 

983.  Epidemiologiya  (modul 5-6) Həkim-epidemioloqlar 48 17.05.2021-26.05.2021 10 

984.  Koronavirusların diaqostikası Həkim-mikrobioloqlar 30 31.05.2021-04.06.2021 8 

985.  Koronavirus infeksiyasına qarşı 

əksepidemik tədbirlər 
Həkim-epidemioloqlar 

30 07.06.2021-11.06.2021 8 

986.  Mikrobiologiya  (modul 7-8) Həkim-mikrobioloqlar 48 14.06.2021-23.06.2021 10 

987.  Epidemiologiya  (modul 7-8) Həkim-epidemioloqlar 48 14.06.2021-23.06.2021 10 

988.  Laboratoriyada müasir  

biotəhlükəsizlik və biomühafizə 

qaydaları 

Həkim-mikrobioloqlar 

12 24.06.2021-25.06.2021 7 

 

Mikrobiologiya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1: Respublikada bakterioloji xidmətin təşkilinin və quruluşunun əsasları 

Modul 2: Ümumi və sanitar mikrobiologiya 



Modul 3: İnfeksion immunologiya 

Modul 4: Enterobakteriyaların törətdiyi infeksiyaların mikrobiologiyası 

Modul 5: Xüsusi  təhlükəli infeksiyaların mikrobiologiyası 

Modul 6: Hava-damcı infeksiyalarının  mikrobiologiyası 

Modul 7: Şərti-patogen  (opportunistik)  mikroorqanizmlərin  törətdiyi infeksiyaların mikrobiologiyası 

Modul 8: Virusologiya 

 

Epidemiologiya ixtisası üzrə modullar: 

Modul 1: Ümumi epidemiologiya və sanitar-epidemioloji xidmətin  təşkili 

Modul 2: Epidemioloji təhlil 

Modul 3: Bağırsaq infeksiyalarının epidemiologiyası 

Modul 4: Tənəffüs yollarının infeksiyalarının epidemiologiyası 

Modul 5: Transmissiv  (qan) və xüsusi təhlükəli infeksiyaların epidemiologiyası 

Modul 6: Xarici örtük infeksiyalarının  epidemiologiyası 

Modul 7: Dezinfeksiya,  dezinseksiya,  deratizasiya və sterilizasiya 

Modul 8: Nəzəri və tətbiqi immunologiyanın əsasları 

 

Mikrobiologiyavəepidemiologiyakafedrasında2020-2021 tədrisiliüçünnəzərdətutulmuştematikkurslarınmövzuları 

1. Statistik  ölçülər   vasitəsilə   epidemioloji   təhlillərin aparılması  

 

Statistik tədqiqatların təşkili. Statistik qruplaşdırmanın və materialların cəmləşdirilməsinin prinsipləri 

Əsas statistik göstəricilər,  onların hesablanma metodlarıvə epidemiologiyada tətbiqi 

2. Müasir parazitologiyanın epidemioloji aspektləri  

 İbtidai mikroorqanizmlərin insan patologiyasında rolu. İbtidailərin morfologiyası və inkişafı. Ibtidailəri yayılması 

Helmintlərin  insan patologiyasında rolu. Helmintlərin morfologiyası və inkişafı. Helmintlərin yayılması 

Helmintlərin müxtəlif növləri. Helmintlərin mikroskopiya üsulları. Helmintlərin yayılmasının insan fəaliyyəti ilə əlaqəs. 

Helmintlərin ekoloji şəraitlə qarşılıqlı əlaqəsi. Parazitizm və onun orqanizmə təsiri. Malyariyanın epidemiologiyası. 

Helmintozlarda  seroloji reaksiyaların rolu. Leyşmaniozun  epidemiologiyası 



 

3. Tibbi parazitologiyada yeni diaqnostik yanaşmalar  

İbtidai mikroorqanizmlərin insan patologiyasında rolu. İbtidailərin morfologiyası və inkişafı. Ibtidailəri yayılması 

Fakultativ və obliqat parazitizm. Mikroskopiyanın parazitologiyada rolu. İmmaqinal paraziitizm və daşıyıcılıq. Qiardiozun 

törədicisi. Bağırsaq protozoozlarının morfologiyasının. Balantidiazın törədicisi. Bağırsaq protozoozları. İnvaziv prosesin gedişinə 

təsir edən hüceyrəvi və humoral immunitet. Amöbiazın törədicisi. Malyariya törədiciləri. Helmintozlarda seroloji reaksiyaların 

rolu. Leyşmanioz törədiciləri 

 

4. Təbii-ocaqlı xəstəliklərin yayılmasında buğumayaqlıların rolu  

Təbii ocağın təyini və onun strukturu .Təbii ocağın fəallığının ümumi qanunları. Azərbaycanda əsas zoonoz infeksiyaların təbii 

ocaqları. Təbii ocaqlı xəstəliklərin profilaktikasının əsas yolları 

 

5. Klinik bakteriologiya  (nəcis,  sidik, qan və s.materialların  əkilməsi və  identifikasiyası  

Bakteriyaların növləri və onların tənəffüs yolları ilə keçən infeksiyaların inkişafında rolu. Yuxarı tənəffüs yollarının 

infeksiyalarının laborator diaqnostikası. Bakteriyaların növləri və onların tənəffüs yolları ilə keçən infeksiyaların inkişafında rolu 

Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyalarının laborator diaqnostikası. Yaxmaların götürülmə qaydası. Bakteriyaların növləri və onların 

alimentar yolla keçən infeksiyaların inkişafında rolu. İbtidailərin növləri və onların cinsi yolla keçən infeksiyaların inkişafında rolu. 

Klinik nümunələrin götürülmə qaydası. İbtidailərin növləri və onların inkişafında rolu. Virusların növləri və onların tənəffüs yolları 

ilə keçən infeksiyaların inkişafında rolu. Cinsi yolla keçən infeksiyaları törədən virusların növləri  

Virusların növləri və onların cinsi yolla keçən infeksiyaların inkişafında rolu. Göbələklərin növləri və onların tənəffüs yolları ilə 

keçən infeksiyaların inkişafında rolu. Cinsi yolla keçən infeksiyaları törədən bakteriyaların növləri. Göbələklərin növləri və onların 

cinsi yolla keçən infeksiyaların inkişafında rolu 

 

6. Immunoprofilaktika tədbirlərinin təşkili  

Sanitar-epidemioloji xidmətin təşkilinin nəzəri əsasları. Sanitar-epidemioloji xidmətin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri 



San.-epid. xidmətin strukturu və onun təkmilləşdirilməsi. Peyvəndlərin epid. göstərişlərə görə və xüsusi şəraitlərdə keçirilməsində 

GEM-in iştirakı və rolu . GEM-in peyvənd işi haqqında hesabat sistemi. Uşaqlar arasında immunoprofilaktikanın təşkili. 

Profilaktika və əksepidemik tədbirlərin planlaşdırılmasının forma və metodları 

GEM-peyvənd işində təşkilati-metodiki və məsləhət mərkəzi kimi. Müalicə-prafilaktika müəssisələrinin epidemiya əleyhinə işinin 

təşkilində GEM rolu. Uşaqlar arasında immunoprofilaktikanın təşkili. Peyvənd kartotekasının aparılmasının prinsipləri 

Uşaqlar arasında immunoprofilaktikanın təşkili 

 

7. Molekulyar   bioloji   laborato-riyaların  quruluşu  və  iş  şəraiti  

Molekulyar bioloji laboratoriyanın iş rejimi. Nümunələrin götürülməsi və çatdırılması. Nuklein Turşusunun Ekstraksiyası 

Nəzəriyyəsi 

 

8. Seroloji üsulların mikrobiologiyada tətbiqi  

Əkscisimlərin əmələı gəlməsi mexanizmi. İmmunoferment müayinənin aparılması. Komplementin aktivləşməsində iştirak edən 

komponentlər. İmmunitetin növləri. Faqositar aktivliyin təyini 

 

9. Antibiotiklərin düzgün istifadəsi və antimikrob rezistentlik  

Antimikrobrezistentlik  (AMR) problemininbeynəlxalqhəlli. AzərbaycandaAMR-in yaranmasəbəbləri 

 

10. Xüsusi təhlükəli infeksiyaların  epidemioloji aspektləri 

Taun.Təbii ocaqlıq haqqında nəzəriyyə. Xüsusi təhlükəli laboratoriyalarının iş şəraiti. Sarı qızdırma 

Qazanılmış immunçatışmazlıq sindromu  (QİÇS). Xüsusi təhlükəli laboratoriyalarının iş şəraiti. Rikketsiozlar  (Ku-qızdırması və 

s.). Xüsusi təhlükəli virus hemorragik qızdırmalar  (Marburq,  Ebola,  Lassa). Xüsusi təhlükəli laboratoriyalarının iş şəraiti 

Yapon ensefaliti. Xüsusi təhlükəli virus hemorragik qızdırmalar  (Boliviya,  Argentina,  Krım-Kongo,  böyrək sindromlu və s.) 

Nümunələrin götürülməsi. Zoonozlar.Qara yara. Müdafiə kostyumlarının tipləri. Quduzluq 

 

11. Su amili ilə əlaqəli alovlanmaların təhlili  



Su ilə yayılan xəstəliklərin digər yoluxucu xəstəliklər arasında  xüsusi çəkisi. Epidemioloji şərait haqqında məlumatın toplanması 

Su alovlanmalarının təsviri və analitik üsullarla təhlili. Su alovalanmalarınınetiolojistrukturuvəlaboratordiaqnostikaüsulları 

Su iləyayılanxəstəliklərinklinikmənzərəsi. İçməlisuyunsanitar-bakteriolojigöstəriciləri 

 

12. Karantin zamanı əksepidemik tədbirlər 

Karantin infeksiyalarının xüsusiyyətləri. Əksepidemik tədbirlərin təşkili və keçirilməsi. Epidemiyalar zamanı məhdudlaşdırıcı 

tədbirlər. Karantin rejiminin qaydaları 

 

13. Koronavirus infeksiyasına qarşı əksepidemik tədbirlər. 

Koronavirusların təsnifatı. Koronavirusların diaqnostika və profilaktikası. Koronavirus infeksiyası zamanı əksepidemik tədbirlərin 

təşkili və keçirilməsi. Fərdi mühafizə geyimlərinin təsnifatı. Koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrdən nümunələrin 

götürülməsi,  çatdırılması və saxlanılması qaydaları 

 

14. Laboratoriyada müasir  biotəhlükəsizlik və biomühafizə qaydaları  

Biomühafizə və biotəhlükəsizlik haqqında biliklər. Bakterioloji laboratoriyanın iş rejimi. Xüsusi təhlükəli infeksiyaların 

diaqnostikasının əsas şərtləri 

 

15. Tibbi entomologiya  

Buğumayaqlıların epidemioloji və sanitar-gigiyenik əhəmiyyəti. Mığmığalar-leyşmaniozların keçiriciləri kimi. Buğumayaqlıların 

müxtəlif infeksiyaların törədilməsində rolu. Tibbi əhəmiyyəti olan buğumayaqlıların ekoloji xüsusiyyətləri və onlarla mübarizənin 

bioloji əsasları.Transmissiv infeksiyalarla mübarizə üsulları.Tibbi əhəmiyyəti olan buğumayaqlılar haqqında. Təbii ocaqlı 

infeksiyaların mənbəyi olan sahələrdə yaşayan gəmiricilərin biologiya və ekoogiyasının xüsusiyyətləri. 

Xüsusi təhlükəli laboratoriyalarda əksepidemik rejim. Heyvanların müxtəlif növlərinin,  o cümlədən gəmiricilərin epid. əhəmiyyəti. 

Sanitar əhəmiyyətli milçəklər və göyünlər. Buğumayaqlıların miqdarının uçotunun metodları 

 

Qeyd:Mikrobiologiya və epidemiologiya ixtisasları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik  peşə 

hazırlığı  (PH) kurslarının  müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.       



 

FTİZİATRİYA  KAFEDRASI 

 

Ünvan: Bakı şəhəri,  1 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanser,  Tel: 431-00-51 

 

№ Kursun adı 

 

İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

989.  Vərəm və QİÇS  Ailə həkimləri,   həkim-pеdiаtrlаr,  

həkim-terapevtlər və ftiziatrlar 

48 15.09.2020-24.09.2020 6 

990.  Ftiziatriya   (modul 1-2) Həkim-ftiziatrlar 48 28.09.2020-07.10.2020 6 

991.  Ftiziatriya   (modul 3-4) Həkim-ftiziatrlar 48 12.10.2020-21.10.2020 6 

992.  Uşаq və yеniyеtmələrdə tənəffüs 

оrqаnlаrının vərəminin klinikаsı,  

diаqnоstikаsı və müаlicəsi   

Ailə həkimləri,  həkim-pеdiаtrlаr və 

həkim-ftiziatrlar 

48 26.10.2020-04.11.2020 6 

993.  Ftiziatriya   (modul 5-6)  Həkim-ftiziatrlar 48 10.11.2020-19.11.2020 6 

994.  Ftiziatriya   (modul 7-8)  Həkim-ftiziatrlar 48 23.11.2020-02.12.2020 6 

995.  Ftiziоpulmоnоlоgiyа Həkim-pulmonoqlar,  həkim-

terapevtlər vəhəkim-ftiziatrlar 

48 07.12.2020-16.12.2020 6 

996.  Ftiziatriya   (modul 1-2) Həkim-ftiziatrlar 48 21.12.2020-30.12.2020 6 

997.  Ftiziatriya   (modul 3-4) Həkim-ftiziatrlar 48 11.01.2021-21.01.2021 6 

998.  Vərəm və hepatitlər  (diaqnostika və 

müalicə xüsusiyyətləri) 

Həkim-ftiziatrlar, həkim-

infeksionistlər,  həkim-

qastroenteroloqlar,  həkim-pediatrlar 

və həkim-terapevtlər 

48 25.01.2021-03.02.2021 6 

999.  Ftiziatriya   (modul 5-6)  Həkim-ftiziatrlar 48 08.02.2021-17.02.2021 6 

1000.  Ftiziatriya   (modul 7-8)  Həkim-ftiziatrlar 48 22.02.2021-03.03.2021 6 

1001.  Uşaq  və yeniyetmələrdə vərəmin  

aşkar olunması və profilaktikası  

Ailə həkimləri,  həkim-pediatrlar,  

həkim-ftiziatrlar 

48 09.03.2021-18.03.2021 6 

1002.  Ftiziatriya   (modul 1-2) Həkim-ftiziatrlar 48 29.03.2021-07.04.2021 6 



1003.  Ftiziatriya   (modul 3-4) Həkim-ftiziatrlar 48 12.04.2021-21.04.2021 6 

1004.  Vərəmli xəstələrin erkən aşkarlanması Ailəhəkimləri,  həkim-terapevtlər və 

həkim-ftiziatrlar 

48 26.04.2021-05.05.2021 6 

1005.  Ftiziatriya   (modul 5-6)  Həkim-ftiziatrlar 48 11.05.2021-20.05.2021 6 

1006.  Ftiziatriya   (modul 7-8) Həkim-ftiziatrlar 48 24.05.2021-03.06.2021 6 

1007.  Vərəm və digər ağciyər xəstələrinin 

differensial diaqnostikası 

Həkim-terapevtlər,  ailə həkimləri,   

həkim-pulmonoloqlar və həkim-

ftiziatrlar 

48 07.06.2021-17.06.2021 6 

1008.  Ftiziоpulmоnоlоgiyа Həkim-pulmonoloqlar,  həkim-

terapevtlər və həkim-ftiziatrlar 

48 21.06.2021-30.06.2021 6 

 

 

Ftiziatriya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1.Vərəmli xəstələrin müayinə üsulları  

Modul 2.Uşaq və yeniyetmə tənəffüs orqanlarının vərəmi 

Modul 3.Yaşlıların tənəffüs orqanlarının vərəmi  

Modul 4.Ağ ciyərdən kənar vərəmin diaqnostikası və müalicəsi   

Modul 5.Tənəffüs orqanlarının qeyri-vərəm xəstəlikləri 

Modul 6.Tənəffüs orqanlarının vərəmi bаşqa xəstəliklərlə yanaşı.  

Modul 7.Vərəm,  hamiləlik və analıq 

Modul 8.Vərəmli xəstələrin müalicəsi 

 

Qeyd: Ftiziatriya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik  peşə hazırlığı  (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.       

 

 

Ftiziatriya kafedrasında  tematik kursların mövzuları 



 

1. Uşaq və yeniyetmə yaşlarının ftiziatriyası   

Əhaliyə vərəm əleyhinə mübarizənin  təşkili  

Uşaq və yeniyetmə vərəmin kliniki formaları  (ağciyər və ağciyərdən kənar)  

 

2. Uşaq  və yeniyetmələr arasında  tənəffüs orqanlarının  vərəmin  klinikası,  diaqnostikası və müalicəsi  

Erkən yaşlı uşaqlarda vərəm 

Pubertant dövrə qədər  yaş qrupunda  və yeniyetmlələr arasında vərəm 

Uşaq və yeniyetmələrdə ağciyərin  vərəmin formaları  

Laborator müayinə üsulları 

Şüa müayinə üsulları və onların qiymətləndirilməsi  

Vərəmli xəstələrin  müalicə prinsipləri  

 

3. Ftiziopulmonologiya  

Vərəmin  epidemiologiyası,   

Vərəm zamanı patomorfoloji dəyişikliklər 

Tənəffüs orqanlarının  zədələyici faktorlardan müdafiə mexanizmləri 

Laborator müayinə üsulları  

Funksional müayinə üsulları 

Şüa müayinə üsulları və onun qiymətləndirilməsi 

Ağciyər vərəminin kliniki formaları 

Digər ağciyərin kliniki formaları 

 

4. Vərəmli xəstələrin aşkarlanması  

Vərəm yoluxucu xəstəlikdir 

Vərəmin epidemiologiyası  

Tənəffüs orqanlarının zədəliyici  faktorlardan müdafiə müxanizmləri,  vərəm zamanı immunitet və allergiya 

Laborator müayinə üsulları  

Tuberkulin diaqnostikası. Diaskintest  

Şüa müayinə üsulları və onların qiymətləndirilməsi  



Endoskopik müayinə üsulları   

Bioptik müayinə üsulları  

 

5. Vərəm və QİÇS  

Vərəmin və ağciyər xəstəliklərinin  differensial  diaqnostikası 

Vərəm zamanı patomorfoloji və  patoanotomik dəyişikliklər 

Laborator müayinə üsulları  

Endoskopik müayinə üsulları   

Bioptik müayinə üsulları  

Funksional müayinə üsulları 

Ağciyər vərəminin kliniki formaları və onların differensial diaqnostikası 

Digər ağciyər xəstəliklərin kliniki formaları,  onların differensial diaqnostikası  (ağciyər şişləri,  pnevmaniyalar,  bronxitlər,  

fibrozlaşan alveolit,  orta divar şiş və kistalar,  pnevmokoniozlar,  ağciyərlərin göbələkləri və parazitar  xəstəlikləri və s) 

 

 

Qeyd:Ftiziatriya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik  peşə hazırlığı  (PH) kurslarının  

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

 

 

SƏHİYYƏNİN TƏŞKİLİ və MENECMENTİ KAFEDRASI PEDAQOQİKA,  PSİXOLOGİYA 

VƏ XARİCİ DİL KURSU İLƏ 

 

Ünvan: Ə.Əliyev adına ADHTİ,  Bakı şəhəri,  Müzəffər Həsənov 35,  tel 431-11-24 

 

№ Kursunadı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmətarixi Qəbul 

planı 



1009.  Ali məktəbin pedaqogikası. 

Pedaqoji ünsiyyət 

Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin,  ATU-

nun və Tibb kolleclərinin pedaqoji 

heyəti 

48 07.09.2020-16.09.2020 15 

1010.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 1-2) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 15.09.2020-24.09.2020 15 

1011.  Statistika mеtоdları. Statistik 

müşahidələrin təşkili 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 28.09.2020-07.10.2020 15 

1012.  Tibb müəsissələrinin хidmətinin 

plan göstəriciləri 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

30 12.10.2020-16.10.2020 15 

1013.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 3-4) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 19.10.2020-28.10.2020 15 

1014.  Əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrinin 

prоfilaktik müayinələri 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 02.11.2020-12.11.2020 15 

1015.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 5-6) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 16.11.2020-25.11.2020 15 

1016.  Əhalinin ayrı-ayrı sоsial 

təbəqələrinin sağlamlıq göstəriciləri 

və оnlara təsir еdən amillər 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 30.11.2020-09.12.2020 15 

1017.  Tibb kadrlarına tələbatın 

planlaşdırılması  (metodologiyası 

və prinsipləri) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

30 14.12.2020-18.12.2020 15 

1018.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 7-8) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 21.12.2020-30.12.2020 15 

1019.  Ali məktəbin pedaqogikası. 

Pedaqoji ünsiyyət 

Ə.Əliyevadına ADHTİ-nin,  ATU-

nun və Tibb kolleclərinin pedaqoji 

heyəti 

48 21.12.2020-30.12.2020 15 

1020.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 1-2) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 11.01.2021-21.01.2021 15 



1021.  Statistika mеtоdları. Statistik 

müşahidələrin təşkili 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 25.01.2021-03.02.2021 15 

1022.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 3-4) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 08.02.2021-17.02.2021 15 

1023.  Tibb müəsissələrinin хidmətinin 

plan göstəriciləri 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

30 22.02.2021-26.02.2021 15 

1024.  Ali məktəbin pedaqogikası. 

Pedaqoji ünsiyyət. 

Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin,  ATU-

nun və Tibb kolleclərinin pedaqoji 

heyəti 

48 01.03.2021-11.03.2021 15 

1025.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 5-6) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 01.03.2021-11.03.2021 15 

1026.  Tibb kadrlarına tələbatın 

planlaşdırılması  (metodologiyası 

və prinsipləri) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

30 15.03.2021-19.03.2021 15 

1027.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 7-8) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 29.03.2021-07.04.2021 15 

1028.  Tibb müəsissələrinin хidmətinin 

plan göstəriciləri 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

30 12.04.2021-16.04.2021 15 

1029.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 1-2) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 19.04.2021-28.04.2021 15 

1030.  Statistika mеtоdları. Statistik 

müşahidələrin təşkili 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 03.05.2021-13.05.2021 15 

1031.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 3-4) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 17.05.2021-26.05.2021 15 

1032.  Əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrinin 

prоfilaktik müayinələri 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

30 31.05.2021.04.06.2021. 15 

1033.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 5-6) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 07.06.2021-17.06.2021 15 



1034.  Ali məktəbin pedaqogikası. 

Pedaqoji ünsiyyət 

Ə.Əliyevadına ADHTİ-nin,  ATU-

nun və Tibb kolleclərinin pedaqoji 

heyəti 

48 07.06.2021-17.06.2021 15 

1035.  Sosial gigiyena və səhiyyənin 

təşkili  (modul 7-8) 

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər,  

həkim-statistlər,  həkim-metodistlər 

48 

 

21.06.2021-30.06.2021 15 

 

Səhiyyənin təşkili və menecmenti kafedrası üzrə modullar: 

 

Modul 1. Müasir sağlamlıq konsepsiyası 

Modul 2. Səhiyyədə marketinq və menecment 

Modul 3. Tibbi statistika 

Modul 4. Tibbi statistikanın səhiyyədə tətbiqi 

Modul 5. Ambulator-poliklinikaların tələbatın planlaşdırılması 

Modul 6. Ambulator -poliklinik müəssisələrin fəaliyyətinin təşkili 

Modul 7. Stasionar xidmətlərinə tələbat 

Modul 8. Stasionarların  fəaliyyətinin  təşkili 

Qeyd: Sosial-gigiyena və səhiyyənin təşkili ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik  peşə 

hazırlığı  (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.      

 

1.Azərbaycanda əhalinin sağlamlıq durumu,  problemləri,  həlli yolları  

Sоsial təbabət və  səhiyyənin  təşkili еlminin tədqiqat оbyеktləri  (əhalinin sağlamlığı,  səhiyyənin idarə оlunması,  iqtisadiyyatı,  

planlaşdırılması,  maliyyələşdirilməsi və təşkili).Əhalinin ayrı-ayrı sоsial təbəqələrinin sağlamlıq göstəriciləri və оnlara təsir еdən 

amillər. 

2. Tibb kadrlarına tələbatın planlaşdırılması  (metodologiyası və prinsipləri)  Tibb kadrlarına tələbatın planlaşdırılmasının 

metodologiyası. Tibb kadrlarının ixtisaslaşdırılmasına görə təsnifatlaşdırılmasının əsas prinsipləri. Tibb kadrlarının müasir 

nоmеnklaturası. Ştat cədvəllərinin tərtibi.Tibb kadrlarına tələbatın hesablanması üsulları 

3. Səhiyyə idarəciliyinin strukturu və optimallaşdırılmasının yolları  



Səhiyyə idarəçiliyinin еlmi əsasları.İdarəеtmə prоsеsi,  funksiyaları,  mеtоdları.İdarə оrqanlarının struktur mоdеli. 

4. Tibbi statistikanın müasir məsələləri  

Statistika mеtоdları. Statistik müşahidələrin təşkili. Statistik qruplaşdırma və yеkun cədvəllər .Statistik müşahidə planının 

tərtibi.Nisbi kəmiyyətlər. Statistik qеydiyyat sənədlərinin hazırlanması,  tətbiqi və saхlanma tехnоlоgiyasının öyrənilməsi 

5. Tibb müəsissələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi  (metodologiyası və prinsipləri)  

Tibb müəsissələrinin bazasında gəlişlərin həcmi və strukturunun hеsablanması. Tibb müəsissələrinin faktiki iş həcminin еkspеrt 

qiymətləndirilməsi.Əraziyə görə Tibb müəsissələrinin plan üzrə iş həcminin qiymətləndirilməsi. Tibb müəsissələrinin хidmətinin 

plan göstəriciləri.Tibb müəsissələrində müalicənin оrta davametmə müddəti. 

6. Profilaktik müayinə və dispanserizasiyanın təşkilinin xüsusiyyətləriƏhalinin ayrı-ayrı təbəqələrinə ambulatоr-pоliklinika 

хidmətinin təşkili.Dispansеrizasiyanın təşkilinin xüsusiyyətləri.   Əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrinin Prоfilaktik müayinələri. Tibb 

kadrlarının müasir nоmеnklaturası 

 

 

 

 

GİGİYENA KAFEDRASI 

Ünvan: Ə.Əliyev adına ADHTİ,  Bakı şəhəri,  Müzəffər Həsənov 35,  tel 431-11-24 

 

№ Kursun adı İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul planı 

1036.  Gigiyena   (modul 1-2) Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 15.09.2020-24.09.2020 12 

1037.  İstehsalat zəhərlərin təsnifatı və 

əsas xarakteri 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

6 25.09.2020 6 



1038.  Əmək və istirahət rejiminin 

fizioloji rasionallaşdırılması 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

30 28.09.2020-02.10.2020 12 

1039.  Gigiyena  (modul 3-4) Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 05.10.2020-14.10.2020 12 

1040.  Məktəb idman zalına goyulan 

gigiyenik tələblər 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

6 15.10.2020 6 

1041.  Insan  sağlamlığına  ağır 

metalların   təsirinin  nəticələri 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

30 19.10.2020-23.10.2020 12 

1042.  Sanitariya-laboratoriya müayinəsi 

üçün ətraf mühit obyektlərindən 

nümunə götürülməsinin ümumi 

prinsipləri  (su nümunələri və s.) 

Həkim-gigiyenistlər, həkim-

laborantlar 

30 26.10.2020-30.10.2020 12 

1043.  Gigiyena  (modul 5-6) Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 02.11.2020-12.11.2020 12 

1044.  Radioaktiv maddələr və İŞM-dən 

istifadə edən müəssisələrin 

dozimetrik müayinəsinin 

proqramı   

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

6 13.11.2020 6 

1045.  Uşaq və yeniyetmələrin 

sağlamlığının və fiziki inkişafının 

qiymətləndirilməsi 

Həkim-gigiyenistlər, həkim-

laborantlar 

30 16.11.2020-20.11.2020 12 

1046.  Gigiyena  (modul 7-8) Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 23.11.2020-02.12.2020 12 

1047.  Sanitar mikrobiologiyasının 

ümumi əsasları 

Həkim-gigiyenistlər, həkim-

laborantlar 

30 07.12.2020-11.12.2020 12 

1048.  Uşaq və yeniyetmələrin Fərdi 

Kompüterdə təhsilin təşkilinə 

verilən gigiyenik tələblər 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

30 14.12.2020-18.12.2020 12 

1049.  Gigiyena profilli laboratoriya 

işçilərin şəxsi gigiyenası. 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

30 21.12.2020-25.12.2020 12 



Laboratoriya işlərində əməyin 

mühafizəsi və texniki 

təhlükəsizlik Qaydaları 

1050.  Gigiyena  (modul 1-2) Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 06.01.2021-15.01.2021 12 

1051.  İçməli suyun 

keyfiyyətinə olan gigiyenik 

tələbləri 

Həkim-gigiyenistlər, həkim-

laborantlar 

30 18.01.2021-22.01.2021 12 

1052.  Uşaq və  yeniyetmələrin 

kompüterlə tədrisin təşkili üçün 

gigiyenik tələblər 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

30 25.01.2021-29.01.2021 12 

1053.   Gigiyena  (modul 3-4)                 Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 01.02.2021-10.02.2021 12 

1054.  Atmosfer havasının mühafizə      

tədbirləri 

Həkim-gigiyenistlər, həkim-       

laborantlar 

6 11.02.2021 6 

1055.  Uşaq və yeniyetmələrin 

sağlamlığının və fiziki inkişafının 

qiymətləndirilməsi 

Həkim-gigiyenistlər, həkim-

laborantlar 

30 15.02.2021-19.02.2021 12 

1056.  Sanitar mikrobiologiyasının 

ümumi əsasları 

Həkim-gigiyenistlər, həkim-

laborantlar 

30 22.02.2021-26.02.2021 12 

1057.  Gigiyena  (modul 5-6) Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 01.03.2021-11.03.2021 12 

1058.  Əmək və istirahət rejiminin 

fizioloji rasionallaşdırılması 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

30 15.03.2021-19.03.2021 12 

1059.  Kompüter işləri zamanı 

operator  əməyinin gigiyenik 

xüsusiyyətləri  

Həkim-gigiyenistlər, həkim-

laborantlar 

30 29.03.2021-02.04.2021 12 

1060.  Gigiyena  (modul 7-8) Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 05.04.2021-14.04.2021 12 



1061.  Yaşayış otaqların isidilmə,  

havadəyişmə və 

işıqlandırılmsının gigiyenik 

əsasları 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

12 15.04.2021-16.04.2021 10 

1062.  Sanitariya-laboratoriya müayinəsi 

üçün ətraf mühit obyektlərindən 

nümunə götürülməsinin ümumi 

prinsipləri və qaydaları  

 (su nümunələri) 

Həkim-gigiyenistlər, həkim-

laborantlar 

30 19.04.2021-23.04.2021 12 

1063.  Gigiyena  (modul 1-2) Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 26.04.2021-05.05.2021 12 

1064.  Məktəblilərin fiziki 

tərbiyəsi 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

24 11.05.2021-14.05.2021 12 

1065.  Gigiyena  (modul 3-4)  Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 17.05.2021-26.05.2021 10 

1066.  Gigiyena  (modul 5-6) Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 31.05.2021-09.06.2021 12 

1067.  Gigiyena profilli laboratoriya 

işçiləri üçün texniki təhlükəsizlik,  

istehsalat sanitariyası,  

əksepidemik rejim və şəxsi 

gigiyena qaydaları 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

6 10.06.2021 6 

1068.  Gigiyena  (modul 7-8) Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

48 14.06.2021-23.06.2021 12 

1069.  Suyun,  havanın və başqa 

obyektlərin dezaktivasiya üsulları 

Həkim-gigiyenistlər,  həkim-

laborantlar 

12 24.06.2021-25.06.2021 10 

 

Gigiyena ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1.Peşə xəstəlikləri,  onların təsnifatı və profilaktikası 



Modul 2.Su təchizatı mənbələri və onların sanitariya-gigiyenik xarakteristiası,  içməli suyun keyfiyətinə verilən gigiyenik 

tələblər 

Modul 3.Əmək gigiyenası:sənaye toksikologiyasının ümumi əsasları 

Modul 4. Zəhərlərin orqanizmə daxil olması,  nəqli,  paylanması,  metabolizmi və xaric olmasının qanuna uyğunluqları 

Modul 5.Uşaq və yeniyetmələrin gigiyenası:məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin sanitariya-gigiyenik müayinə proqramı 

Modul 6.Orta ümumtəhsil məktəblərin sanitariya-gigiyenik müayinə proqramı 

Modul 7. Kommunal gigiyena:Atmosfer havasının çirklənməsinin sağlamlığa təsiri haqqında müasir anlayış 

Modul 8.Atmosfer havasının mühafizə tədbirləri     

 

 

Gigiyena kafedrasında2020-2021 tədris illəri üçünnəzərdətutulmuştematikkurslarınmövzuları 

 

1.Içməli suyun  keyfiyyətinə  verilən gigiyenik tələblər:-suyun insan  həyatı və sağlamlığı üçün əhəmiyyəti; suyun keyfiyyət  

göstəriciləri,  onların gigiyenik qiymətləndirilməsi; içməli suda olan kimyəvi maddələrin normaları və kimyəvi tərkibinin 

təhlükəsizlik  göstəriciləri  (Sanitar Qayda və Normativlər 2.1.4.1074-01)   

2. Uşaq və yeniyetmələrin fərdi kompüterlə tədrisin təşkili üçün gigiyenik tələblər:fərdi kompüterdən istifadə zamanı işçi 

mühitinin bir sıra amillərinin orqanizmə təsiri  (havanın  temperaturu,  rütubəti, elektrik və radiasiya sahəsi,  səs-küy,  havanın 

ion tərkibi və  s.);əsas  işçi elementləri  (ekranın işıq texnikası parametrləri,  gözlə monitor arasında olan məsafə,  statik yük,    

görmə analizatorun gərginliyi ,  işçi mebeli,  kompüterdə işləmə vaxtı və rejimi,  otağın   ümumi işıqlandırılması) 

3. Atmosfer havasının mühafizə tədbirləri:texnoloji, planlaşdırma, sanitar-texniki  tədbirləri; dövlət sanitar nəzarətin 

təkmilləşdirilməsi   

4. Uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığının və fiziki inkişafının qiymətləndirilməsi:uşaq və yeniyetmələrin sağlamlıq 

göstəricilərin öyrənilməsi;sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; dərin tibbi müayinələr zamanı  uşaq və yeniyetmələrin  



fiziki inkişafının  öyrənilməsi;fiziki inkişafın reqressiya cədvəllərinə görə qiymətləndirilməsi;uşaq kollektivində fiziki inkişafın 

qiymətləndirilməsi 

5. Sanitar mikrobiologiyasının ümumi əsasları: mikrobiologiyanın   predmeti    və   vəzifələri; müasir mikrobiologiyanın 

qarşısında duran vəzifələri ilə bağlı olan onun  xüsusi fənləri;  sanitar  mikrobiologiya  haqqında anlayış;  ətraf   mühit  

amillərinin   mikroorqanizmlərə   təsiri;  zəhərli maddələrə qarşı  mikrobların     davamlığı-plazmidlər  

6. Mebel istehsalı müəssisələrində əməyin təhlükəsizliyi:işə qəbul zamanı tibbi baxış,  əməyin mühafizəsi, ilk tibbi yardım və 

yanğıdan təhlükəsizlik üzrə  təlimat;  

əmək və istirahət  rejiminin gözlənilməsi; partlayışların və yanğınların qarşısının alınması,  yanğın söndürmənin vasitələri;iş 

yerlərinin və meydançalarının işıqlandırılması;fərdi mühafizə vasitələrin verilməsi və yenilənməsi 

7. Kompüter işləri zamanı operator əməyinin  gigiyenik xüsusiyyətləri: 

kompüterlərelmi-texniki tərəqqinin bir elementi kimi;-operator əməyində əsas iş elementləri;kompüter işləri zamanı zərərli 

amillərdən və  onların patogen təsirindən asılı olaraq sağlaşdırıcı tədbirlər;ümumi profilaktik tədbirlər  

8. Yaşayış otaqların isidilmə,  havadəyişmə və işıqlandırılmasının gigiyenik əsasları:yaşayış otaqlarının mikroiqlim,  

isidilmə, havadəyişmə,  işıqlandırılmasının və s. gigiyenik normativlərə uyğunluğu; yaşayış otaqlarında havanın kimyəvi tərkibi; 

yaşayış otaqlarında havanın mikrobioloji tərkibi;günəş kollektorların vasitəsi ilə yaşayış otaqların isidilməsi 

9. Sanitariya-laboratoriya müayinəsi üçün ətraf mühit obyektlərindən nümunə götürülməsinin ümumi prinsipləri və 

qaydaları: obyektlərdən nümunələrin götürülməsinin   mühüm əhəmiyyəti; su  nümunələrin  götürülmə üsulların  

müxtəlifliyi;mühitlərdən   su nümunələrin  götürülməsinin ümumi prinsipləri; 

sanitariya   müayinə  zamanı su nümunələrinin analızinin  növləri;su mənbələrin növündən asılı olaraq su nümunələrin 

götürülməsinin xüsusi     qaydaları 



10. Radioaktiv maddələr və İŞM-dən istifadə edən müəssisələrin dozimetrik müayinəsinin proqramı:sanitariya və 

dozimetrik müayinələrin aparılması 

11. Gigiyena profilli laboratoriya işçiləri üçün texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası, əksepidemik rejim və şəxsi 

gigiyena qaydaları: gigiyena profilli laboratoriyalarda daxili intizam;gigiyena profilli laboratoriyalarda reaktivlərlə davranma 

qaydaları; gigiyena profilli laboratoriyalarda   texniki  qaydalar; şəxsi gigiyena  tədbirləri;gigiyena profilli laboratoriyaların 

planlaşdırılması,  quruluşu,  maddi-texniki təchizatı 

12. Suyun, havanın və başqa obyektlərin dezaktivasiya üsulları:suyun dezaktivasiya üsulları;havanın radioaktiv çirklənmədən 

mühafizə üsulları;otaqların, avadanlığın,  fərdi müdafiə vasitələrinin və əllərin dezaktivasiya üsulları;dezaktivasiya üsullarının 

qiymətləndirilməsi 

 

Qeyd:Gigiyena ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik  peşə hazırlığı  (PH) kurslarının 

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.  

 

 

 

 

ƏCZAÇILIQ KAFEDRASI 

 

Ünvan: Ə.Əliyev adına ADHTİ,  Bakı şəhəri,  Müzəffər Həsənov 35,  tel 431-11-24 

 

 

№ Kursun adı İştirakçılar DTT krediti Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

1070.  Əczaçılıq  (modul 1-2) Əczaçilar 48 15.09.2020-24.09.2020 12 



1071.  Etibarlı aptek praktikası və keyfiyyətə 

nəzarət 

Əczaçilar 48 28.09.2020-07.10.2020 12 

1072.  Farmakoiqtisadi analizin əsas istiqamətləri Əczaçilar 30 12.10.2020-16.10.2020 12 

1073.  Əczaçılıq  (modul 3-4) Əczaçilar 48 19.10.2020-28.10.2020 12 

1074.  Dərman vasitələrinin əmtəə həyat dövrü Əczaçilar 12 29.10.2020-30.10.2020 10 

1075.  Farmakologiyanın aktual problemləri və 

həlli yolları 

Əczaçilar 30 02.11.2020-06.11.2020 12 

1076.  Əczaçılıq  (modul 5-6) Əczaçilar 48 10.11.2020-19.11.2020 12 

1077.  Əczaçılığın marketinqi Əczaçilar 30 23.11.2020-27.11.2020 12 

1078.  Əczaçılıq  (modul 7-8) Əczaçilar 48 30.11.2020-09.12.2020 12 

1079.  Əczaçılığın menecmenti Əczaçilar 30 14.12.2020-18.12.2020 12 

1080.  Etibarlı aptek praktikası və keyfiyyətə 

nəzarət 

Əczaçilar 48 21.12.2020-30.12.2020 12 

1081.  Dərman vasitələrinin xüsusi siyahıları ilə 

tanışlıq 

Əczaçılar 12 07.01.2021-08.01.2021 6 

1082.  Əczaçılıq  (modul 1-2) Əczaçılar 48 11.01.2021-21.01.2021 12 

1083.  Əczaçılıq şəbəkəsində  hesablama və 

hesabatlama 

Əczaçılar 30 25.01.2021-29.01.2021 12 

1084.  Əczaçılığın menecmenti Əczaçılar 30 01.02.2021-05.02.2021 12 

1085.  Əczaçılıq  (modul 3-4) Əczaçılar 48 08.02.2021.17.02.2021 12 

1086.  Əczaçılıq anbarının işinin təşkili Əczaçılar 30 22.02.2021-26.02.2021 12 

1087.  Əczaçılıq  (modul 5-6) Əczaçılar 48 01.03.2021-11.03.2021 12 

1088.  Əczaçılığın marketinqi Əczaçılar 30 15.03.2021-19.03.2021 12 

1089.  Əczaçılıq şəbəkəsində  hesablama və 

hesabatlama 

Əczaçılar 30 29.03.2021-02.04.2021 12 

1090.  Əczaçılıq  (modul 7-8) Əczaçılar 48 05.04.2021-14.04.2021 12 

1091.  Əczaçılıq bazarının logistik tədqiqi Əczaçılar 12 15.04.2021-16.04.2021 6 

1092.  Farmakoiqtisadi analizin əsas istiqamətləri Əczaçılar 30 19.04.2021-23.04.2021 12 

1093.  Əczaçılıq  (modul 1-2) Əczaçılar 48 26.04.2021-05.05.2021 12 



1094.  Farmakologiyanın aktual problemləri və 

həlli yolları 

Əczaçılar 24 11.05.2021-14.05.2021 12 

1095.  Əczaçılıq  (modul 3-4) Əczaçılar 48 17.05.2021-26.05.2021 12 

1096.  Əczaçılıq anbarının işinin təşkili Əczaçılar 30 31.05.2021-04.06.2021 12 

1097.  Əczaçılıq  (modul 5-6) Əczaçılar 48 07.06.2021-17.06.2021 12 

1098.  Əczaçılıq  (modul 7-8) Əczaçılar 48 21.06.2021-30.06.2021 12 

 

 

 

 

 

Əczaçılıq ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1-2 Əczaçılığın təşkili  (Əczaçılıq xidmətinin təşkili və idarəedilməsi,  Aptek təşkilatlarının təchizatı),  Dərman 

texnologiyası və Farmakologiya. 

Modul 3-4 Farmakologiya 

Modul 5-6 Əczaçılığın təşkili  (Müasir əczaçılıq fəaliyyəti və etibarlı aptek praktikası,  Dərman vasitələrinin dövriyəsinin 

təşkilinin aspektləri),  Farmakoqnoziya və Farmakologiya 

Modul 7-8 Əczaçılığın təşkili  (Əczaçılıq müəssisələrində əmtəə siyasəti,  Əczaçılıq bazarında yeniliklər,  Əczaçılıq bazarının 

rəqabətaparma mühiti və onun qiymətləndirilməsinin metodları,  Əczaçılıq logistikası),  Ümumi əczaçılıq kimyası və 

Farmakologiya. 

 

Əczaçılıq ixtisası üzrə nəzərdətutulmuştematikkurslarınmövzuları 

 

Etibarlı aptek praktikası və keyfiyyətə  nəzarət  

Müasir əczaçılıq fəliyyəti; etibarlı aptek praktikasının konsepsiyası; etibarlı aptek praktikasının elementləri; etibarlı aptek 

praktikasının əsas istiqamətləri; əczaçılıq bazarının klassik sxemi; əczaçılıq fəliyyətinin standarlrarı; lisenziya alınması üçün 

təqdim olunan senedlərin siyahısı; müasir apteklərdə işin vəziyyəti.  



Farmakoiqtisadi analizin əsas istiqamətləri.Əczaçılıq yardımının iqtisadı cəhətdən qiymətləndirilməsi. Farmakoterapevtik 

texnologiyaların qiymətləndirilməsində həyat keyfiyyətinin inteqral göstəriciləri.Farmakoiqtisadi analiz sahəsində aparılan 

araşdırmalar. Farmakoiqtisadi analizin milli dərman siyasətinin formalaşmasında rolu. Milli Dərman Siyasətinin əsas istiqamətləri. 

Dərman vasitələrinin əmtəə həyat dövrü.Dərman vasitələrinin əmtəə həyat dövrünün əsas mərhələləri; dərman vasitələrinin 

əmtəə həyat dövrünün müxtəlif variantları; əczaçılıq təşkilatlarında mal çeşidlərinin quruluşu və onun xarakteristikası. 

Farmakologiyanın aktual problemləri və həlli yolları.MSS funksiyasına təsir edən dərman maddələrinin təsnifatı; toxuma 

mübadiləsinə təsir göstərən dərman maddələri; kimya terapiyanın əsas qanun və prinsipləri; orqanizmin immun reaktivliyini 

tənzimləyən maddələr; kimya profilaktikanın əsas qanun və prinsipləri. 

Əczaçılığın marketinqi.Əczaçılığın marketinginin haqqında ümumi anlayışı; əczaçılığın marketinginin əsas konsepsiyası; dərman 

preparatlarına olan tələbatın təyini; əczaçılığın marketinginin tədqiqatlarının sistemi,  obyektləri və istiqamətlərini. Apteklərin ərazi 

üzrə yerləşdirilməsinin ümumi prinsipləri. 

 

Əczaçılığın menecmenti.Menecment anlayış və onun inkişaf mərhələləri; idarəetmə üsulları; idarəetmənin əsas prinsipi və 

funksiyaları; müasir idarəetmə üslubunun xarakteristikası; təşkilatlarda münaqişələrin idarə olunması. 

Dərman vasitələrinin xüsusi siyahıları ilə tanışlıq.Həyati vacib və təcili hallarda istifadə olunan dərman preparatlarının siyahısı; 

nadir hallarda rast gələn və spesifik tələb edən xəstəliklərin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin siyahısı; AR-sının 

ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş,  məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin,  habelə 

AR-sının ərazisində idxalına,  ixracına,  tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya  (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların 

siyahıları. 

Əczaçılıq anbarının işinin təşkili.Dərman vasitələrinin saxlanma şəraiti.Dərman vasitələrinə tələbatın 

proqnozlaşdırılması.Əczaçılıq anbarının strukturu.Merçandayzinq qaydaları və prinsipləri.Dərman vasitələrinin qablaşdırılması 

və markalanması 

Əczaçılıq bazarının logistik tədqiqi.Qiymətəmələgəlmə və qiymətlərin tənzimlənməsi. Əczaçılıq mallarının çoxsəviyyəli 

çatdırılması. Mövsümlülüyün dərman vasitələri ilə təchizata təsiri 

Əczaçılıq şəbəkəsində  hesablama və hesabatlama.Hesablamanın ümumi təsnifatı və göstəriciləri. Pulsuz buraxılan dərman 

vasitələri. Müxtəlif qrup dərman vasitələrin və tibbi təyinatlı mallarının saxlanılması şərtləri. Mühasibatlıq balansı. Pərakəndə 

satışda dərman vasitələrinin dövriyyəsi. 

 

Qeyd:Əczaçılıq ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik  peşə hazırlığı  (PH) kurslarının  

müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOLOJİ ANATOMİYA və MƏHKƏMƏ-TİBBİ EKSPERTİZASI KAFEDRASI 

 

Ünvan: Bakı şəh., Şərifzadə küç., 758. Tel.: 431-13-13; 595-21-25 

 

№ Kursun adı 

 

İştirakçılar DTT 

krediti 

Keçirilmə tarixi Qəbul 

planı 

1099.  Patoloji anatomiya 

 (modul 1-2) 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 15.09.2020-24.09.2020 8 

1100.  Məhkəmə-tibbi travmatologiya Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 28.09.2020-07.10.2020 8 

1101.  Məhkəmə-tibbi ekspertiza   

 (modul 1-2) 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 12.10.2020-21.10.2020 10 

1102.  Patoloji anatomiya 

 (modul 3-4) 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 26.10.2020-04.11.2020 10 



1103.  Məhkəmə-tibbi toksikologiya Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 10.11.2020-19.11.2020 10 

1104.  Məhkəmə-tibbi travmatologiya Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 23.11.2020-02.12.2020 10 

1105.  Canlı şəxslərin MTE-sı 

 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 07.12.2020-16.12.2020 10 

1106.  Patoloji anatomiya 

 (modul 5-6) 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 21.12.2020-30.12.2020 8 

1107.  Məhkəmə-tibbi ekspertiza   

 (modul 3-4) 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 06.01.2021-15.01.2021 10 

1108.  Məhkəmə-tibbi travmatologiya Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 18.01.2021-28.01.2021 10 

1109.  Məhkəmə-tibbi ekspertiza   

 (modul 5-6) 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 01.02.2021-10.02.2021 10 

1110.  Məhkəmə-tibbi ekspertiza   

 (modul 7-8) 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 15.02.2021-24.02.2021 10 

1111.  Patoloji anatomiya (modul 5-6) Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 01.03.2021-11.03.2021 8 

1112.  Məhkəmə-tibbi toksikologiya Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

30 15.03.2021-19.03.2021 8 



1113.  Məhkəmə-tibbi ekspertiza  

 (modul 1-2) 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 29.03.2021-07.04.2021 10 

1114.  Məhkəmə-tibbi ekspertiza   

 (modul 3-4) 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 12.04.2021-21.04.2021 10 

1115.  Nəqliyyat travmalarının MTE-sı Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 26.04.2021-05.05.2021 10 

1116.  Məhkəmə-tibbi ekspertiza   

 (modul 5-6) 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 11.05.2021-20.05.2021 10 

1117.  Məhkəmə-tibbi ekspertiza   

 (modul 7-8) 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 24.05.2021-03.06.2021 10 

1118.  Nəqliyyat travmalarının MTE-sı Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 07.06.2021-17.06.2021 10 

1119.  Canlı şəxslərin MTE-sı 

 

Məhkəmə-tibb ekspertləri; 

Həkim-patoloqanatomlar;  

Həkim-histomorfoloqlar. 

48 21.06.2021-30.06.2021 10 

 

 

Patoloji anatomiya ixtisası üzrə modullar: 

 

Modul 1.Xüsusi onkomorfologiya. Ürək-damar sistemi xəstəlikləri 

Modul 2.Tənəffüs sistemi xəstəlikləri. Həzm sistemi xəstəlikləri. Stomatoloji xəstəlikləri 

Modul 3.Qara ciyər,  öd kisəsi və mədəaltı  vəzin  xəstəlikləri. Böyrək xəstəlikləri 

Modul 4. Endokrin xəstəliklər. Ginekoloji patologiyalar. Hamiləlik və doğuş patologiyaları 

Modul 5.İnfeksion xəstəliklərin patoloji anatomiyası. İnfeksion xəstəliklərdən ölmüş şəxslərin meyitlərinin  



                  müayinə xüsusiyyətləri. Sinir sistemi xəstəliklərinin patoloji anatomiyası 

Modul 6. Hemopoetik və limfatik sistemlərin xəstəliklərinin patoloji anatomiyası 

                Dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərinin patoloji anatomiyası 

Modul 7. Revmatik xəstəliklər.Dəri xəstəlikləri 

Modul 8. Perinatal dövrün və uşaq yaşlarının xəstəlikləri 

 

Məhkəmə təbabəti üzrə modullar: 

Modul 1.Məhkəmə-tibbi ekspertizanın prosessual əsasları. Tibb  işçilərinin peşə fəaliyyətində yol verdikləri qanun pozğunluqları 

Modul 2.Zədələnmələr zamanı sağlamlığın pozulması və ölüm. Avtomobil,  motosiklet və velosiped travmaları. Rels tipli 

nəqliyyat travmaları. Hava nəqliyyatı  (aviasiya) travmaları 

Modul 3.İdman travmaları. Yıxılmalar zamanı əmələ gələn xəsarətlər. İstehsalat və kənd təsərrüfatı travmaları 

Modul 4.İti əşyalar təsirindən əmələ gələn xəsarətlər. Odlu silah yaralanmaları 

Modul 5.Elektrikvurma,   atmosfer təzyiqinin dəyişilməsi,  şüalanmanın,  mexaniki amillərin təsirindən sağlamlığın pozulması və 

ölüm 

Modul 6. Canlı şəxslərin məhkəmə-tibbi ekspertizası. Meyitin məhkəmə-tibbi müayinəsi və qəfləti ölümlər zamanı meyitin 

məhkəmə-tibbi müayinəsinin bəzi xüsusiyyətləri Naməlum şəxslərin meyitlərinin məhkəmə-tibbi müayinə xüsusiyyətləri 

Modul 7.Meyit materiallarının mikroskopik  (məhkəmə-histoloji) müayinəsi. Maddi sübutların məhkəmə-tibbi ekspertizası 

Modul 8.Məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi-kriminalistik müayinə üsulları. İstintaq və məhkəmə iş materialları üzrə  

              məhkəmə-tibbi ekspertizaların aparılması 

 

 

Patoloji anatomiya və məhkəmə tibbi ekspertiza kafedrasında 2020-2021 tədris illəri üçün nəzərdə tutulmuş tematik 

kursların mövzuları 

 

1. Canlı şəxslərin məhkəmə-tibbi ekspertizası 

 

-Canlı şəxslərin məhkəmə-tibb ekspertizalarının bəzi xüsusiyyətləri.  

-Travma və travmatizm barədə ümumi məlumat. Zədələnmələr zamanı sağlamlığın pozulması və ölüm. Zədələnmələr zamanı baş 

verən ölüm. 



-Bərk küt alətlərlə zədələnmələr. 

-Yumşaq örtük toxumalarının zədələnmələrinin morfogenezi.  

-Sümük sınıqlarının morfogenezi.  

-Daxili üzvlərin və qan damarlarının zədələnmələrinin morfogenezi.  

-Kəllə-beyin travmalarının klinik və patomorfoloji əlamətləri. 

-Avtomobil travmaları.  

-Motosiklet və velosiped travmaları.  

-İti alətlər təsirindən xəsarətlər. 

-Odlu silah zədələnmələri.  

-Yüksək və aşağı hərarətin təsirindən sağlamlığın pozulması və ölüm. 

-Sağlamlığa zərər vurmanın dərəcələrinin təyini ekspertizası. Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma. Sağlamlığa az ağır zərər 

vurma və onun əlamətləri. Sağlamlığa yüngül zərər vurma. 

-Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin təyini ekspertizası.  

-Sağlamlıq vəziyyətinin təyini.  

-İnterseksual vəziyyətlər zamanı,  cinsin təyini,  cinsi yetkinliyin təyini,  qızlıq bəkarətinin və mayalandırma qabiliyyətinin təyini 

hallarında keçirilən məhkəmə-tibbi ekspertizalar.  

-Hamiləliyin,  keçmiş doğuş və abortların təyini üzrə aparılan məhkəmə-tibbi ekspertizalar. 

-Cinsi cinayətlər zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertizalar. «Kişilərdə cinsi vəziyyətin MTE-sı qaydaları». Cinsin təyini üzrə 

MTE. Cinsi yetkinliyin təyini üzrə məhkəmə-tibbi ekspertizalar.  

-Yaşın təyini üzrə məhkəmə-tibbi ekspertizalar.  

-Alkoqol sərxoşluğunun məhkəmə-tibbi ekspertizalar. 

-İstintaq və məhkəmə iş materiallarına əsasən məhkəmə-tibbi ekspertizalar. 

 

 

2. Nəqliyyat travmalarının məhkəmə-tibbi ekspertizası 

 

-Zədələnmələr zamanı sağlamlığın pozulması və ölüm.  

-Travma və travmatizm barədə anlayış. 

-Bərk küt alətlərlə zədələnmələr. Yumşaq örtük toxumalarının zədələnmələrinin morfogenezi. 

-Sümük sınıqlarının morfogenezi. 



-Daxili üzvlərin və qan damarlarının zədələnmələrinin morfogenezi. 

-Kəllə-beyin travmalarının klinik və patomorfoloji əlamətləri. 

-Zədələnmələr zamanı ölüm. 

-Nəqliyyat travmaları.  

-Avtomobil travmaları. Ümumi məlumat. Hərəkətdə olan avtomobilin insanla toqquşması zamanı əmələ gələn xəsarətlər. 

Avtomobil təkərinin bədən üzərindən keçməsi nəticəsində əmələ gələn xəsarətlər. Avtomobilin daxili hissələrinin təsirindən 

sürücüdə və sərnişinlərdə əmələ gələn xəsarətlər. İnsanın hərəkətdə olan avtomobildən yıxılması zamanı əmələ gələn 

xəsarətlər. 

-Motosiklet və velosiped travmaları. 

-Rels tipli nəqliyyat travmaları. 

– Hava nəqliyyatı  (aviasiya) travmaları. 

 

3. Məhkəmə-tibbi travmatologiya  

-Zədələnmələr zamanı sağlamlığın pozulması və ölüm. 

-Travma və travmatizm barədə ümumi məlumat. 

-Bərk küt alətlərlə zədələnmələr. Yumşaq toxumaların zədələnmələrinin morfogenezi. 

-Sümük sınıqlarının morfogenezi 

-Daxili üzvlərin və qan damarlarının zədələnmələrinin morfogenezi. 

-Kəllə-beyin travmalarının klinik və patomorfoloji əlamətləri 

-Avtomobil travmaları. Ümumi məlumat. Hərəkətdə olan avtomobilin insanla toqquşması zamanı əmələ gələn xəsarətlər. 

Avtomobil təkərinin bədən üzərindən keçməsi nəticəsində əmələ gələn xəsarətlər. Avtomobilin daxili hissələrinin təsirindən 

sürücüdə və sərnişinlərdə əmələ gələn xəsarətlər. İnsanın hərəkətdə olan avtomobildən yıxılması zamanı əmələ gələn 

xəsarətlər. 

-Motosiklet və velosiped travmaları. 

-Rels tipli nəqliyyat travmaları. Dəmir yol və tramvay travmatizmi barədə ümumi məlumat. 

Hərəkətdə olan qatarın insanla toqquşması zamanı əmələ gələn xəsarətlər. 

-Hava nəqliyyatı  (aviasiya) travmaları. 

-İdman travmaları. 

-Yıxılmalar zamanı əmələ gələn travmalar 

-İstehsalat və kənd təsərrüfatı travmaları. 



-İti alətlər təsirindən əmələ gələn xəsarətlər 

-Odlu silah yaralanmaları 

-Elektrik vurma təsirindən sağlamlığın pozulması və ölüm 

-Yüksək və aşağı hərarətlərin təsirindən sağlamlığın pozulması və ölüm. 

-Canlı şəxslərin məhkəmə-tibbi ekspertizası 

-Hadisə yerində və ya meyitin aşkar olunduğu yerdə meyitə baxış 

-Meyitin məhkəmə-tibbi müayinəsi. Ölüm və meyit əlamətləri barədə təlim  (tanatologiya).-Ölümün məhkəmə-tibbi təsnifatı,  

növləri  (zorakı və qeyri-zorakı ölümlər). Erkən və gecikmiş meyit əlamətləri. Ölümün baş vermə müddətinin ekspert 

kriteriyaları. 

-Zorakı ölümlər zamanı meyitin məhkəmə-tibbi müayinəsinin bəzi xüsusiyyətləri. 

 

4. Məhkəmə-tibbi toksikologiya  

-Zəhərlənmələr zamanı sağlamlığın pozulması və ölüm. 

-Zəhərli maddələrin təsiri və zəhərlənmələrin müəyyənləşdirilməsi. 

-Aşılayıcı maddələrlə zəhərlənmələr. 

-Destruktiv zəhərlərlə zəhərlənmələr 

-Hemolitik zəhərlərlə zəhərlənmələr 

-Mərkəzi sinir sistemini oyandırıcı,  süstləşdirici və ya iflic edici zəhərlərlə zəhərlənmələr. 

-Qida zəhərlənmələri 

-Canlı şəxslərin  (zərərçəkmişin,  müqəssirin və digər şəxslərin) məhkəmə-tibbi ekspertizası. 

-Sağlamlığa zərər vurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası. 

-Alkoqol sərxoşluğunun məhkəmə-tibbi ekspertizası. 

-Meyitin aşkar olunduğu yerdə  (hadisə yerində) meyitə baxış. 

-Meyitin məhkəmə-tibbi ekspertizası  (müayinəsi). 



-Zorakı ölümlər zamanı  (zəhərlənmələrə şübhə) meyit müayinəsinin bəzi xüsusiyyətləri. 

-Məhkəmə-tibbi ekspertiza obyektlərinin mikroskopik müayinəsi  (zəhərlənmələr zamanı patohistoloji dəyişikliklər). 

-İstintaq və məhkəmə iş materiallarına əsasən məhkəmə-tibbi ekspertizaların aparılması xüsusiyyətləri. 

Qeyd: Patoloji anatomiya,  məhkəmə tibbi ekspertiza ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər  8 həftəlik peşə 

hazırlığı  (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

 


