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Soyadı:

Zəminə
Sadıxova

Ünvanı:

Bakı şəhəri, Xaqani 19, m.1

Təvəllüdü:

10-10-1954

Ailə vəziyyəti: evli
E-mail:

15.2012@mail.ru

Tel:

Mobil

+99450 686 44 39

Təhsili
1971-1977
1977-1978

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
Semaşko adına 1 saylı Şəhər klinik xəstəxanada internatura

Elmi dərəcəsi və elmi adı
1991

Tibb elmləri namizədi, dosent

Peşə fəaliyyəti
1998 – bu günə kimi
Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu,
nevrologiya və klinik neyrofiziologiya kafedrasının dosenti.
Nevrologiya və kliniki neyrofiziologiya kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində
nevroloq həkimlərin,rezidentlərin hazırlanmasında aktiv fəaliyyət göstərir,
insultlar,epilepsiya,əzələ-sinir xəstəliklər və s. üzrə mühazirələr seminarlar və
praktiki məşğələlər, elmi məqalələr, metodiki tədris vəsaitlərinin işlənib
hazırlanması, klinik araşdırmalar və həkimlərin sertifikasiya imtahanlarına həmçin
rezidentlərin illik imtahanlarına testlərin hazırlanması. Kafedranın elmi pedaqoji
işinin məsul icraçısı. Nevroloji şöbədə xəstələrin müayinəsi və konsultasiyasında
iştirak.
1986-1998 Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, nevrologiya və
kliniki neyrofiziologiya kafedrasının assistenti
1984-1986
Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu,
nevrologiya və kliniki neyrofiziologiya kafedrasının baş laborantı

1982-1984
Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, sinir
xəstəlikləri kafedrasının klinik ordinatoru
Professor və müəllim heyətinin mühazirə və seminarlarında, xəstələrin klinik
baxışında iştirakı, xəstəlik tarixlərinin tərtib edilməsi, kollokviumların keçirilməsi.
1978-1982
Bakı ş.,№4 pol-ka, nevropatoloq
Nəşrlər
Nevrologiya sahəsində 70 yaxın elmi işlər, eyni zamanda metodik tədris vəsaitləri,
məqalələr dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur.
Elmi konfranslarda iştirakı
2006 “Актуальные проблемы кардионеврологии”,8-ci Beynalxalq
simpozium,Sudak ş.
2007
1-ci Azərbaycan Nevroloqlar konfransı.Bakı ş.
2008
2-ci Azərbaycan Nevroloqları konfransı.Bakı ş.
2010
3-cü Azərbaycan Nevroloqları konfransı. Bakı ş.
2010 Beynəlxalq elmi konfrans, Zalsburq ş.
2010 Azərbaycan nevroloqların 4-cü konfransı, Bakı ş.
2012 Azərbaycan nevroloqların 5-ci konfransı. Bakı ş.
2012 21-ci Avropa insult konfransı
2012 Dağınıq sklerozun diaqnozu treninqində iştirak.
2013 Türkdilli xalqlar arasında nevroloqların 1-ci beynəlxalq konfransında iştirak
,Bakı ş.
2014 – Avropa nevrologiya akademiyası və Nevroloqların Milli
Assosiasiyasının,regional təlim kursu,sədrlik,Bakı ş.
2014 Azərbaycan Milli Nevroloqların assosiasiyasının congressində iştirak,Bakı ş.
2015 “Nevrologiyada neyropeptid requlyasiya” seminarda iştirak, Tbilisi ş.
2016 I-ый Восточноевропейский симпозиум по сосудистым когнитивным
нарушениям и деменции, Minsk ş.
2017 Elmi-praktik konfrans “Nevrologiyanın aktual problemləri”, Bakı ş.
2017 Azərbaycan nevroloqların VI konfransı, Bakı ş.
2017 Dağıstan Dövlət Tibb Universitetinin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş
elmi-praktik konfrans,Maxaçkala.
2018-ci il 20 dekabr – Nevroloqların Milli Assosiasiyası və K.Y.Fərəcova ad.ElmiTədqiqat pediatriya İnstitutunun birgə keçirdiyi Uşaqlıq dövrünün nevroloji xəstəlikləri
mövzusunda konfrans, iştirak
2019-ci il 7 may - Baki- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olması gününə
həsr olunmuş Gənc alimlərin və rezidentlərin Elmi-Praktiki konfransı, AzDHTİ-də,
iştirak
2019-ci il 21 iyun- Bakı- pediatriyanın tibbi-sosial aspektləri. Müasir yanaşmaların
tətbiqi” mövzusunda konfrans, AzDHTİ, iştirak
2019-cı il 16-21 dekabr – Bakı – Azərbaycan nevrologiya həftəsi çərçivəsində:
Azərbaycan nevroloqlarının 7-ci konfransı 18 dekabr 2019, iştirak
Azərbaycan uşaq nevroloqlarının 1-ci konfransı 18 dekabr 2019

Türkdilli dövlətlərin 4-cü beynəlxalq nevrologiya konqresi 19-20 dekabr2019, iştirak
2019-ci il 29.06 - 02.07– Oslo- Avropa Nevroloji Akademiyasının V
Kongressi, iştirak
2020-ci il 17 yanvar – Baki – Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin doğum gününə həsr
olunmuş elmi-praktik konfrans, AzDHTİ, iştirak
2020-ci il 19-20 dekabr – virtual Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik Yubileyinə
həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi-Praktiki Kongres,
iştirak
2021 –ci il 2-4 aprel - III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СТРАН
ТЮРКСКОГО МИРА ПО РАССЕЯННОМУ СКЛЕРОЗУ – 2-4 Апреля 2021
года, online, iştirak
2021-ci il 29-30 may - Ümumdünya dağınıq sklerozla mübarizə gününə həsr
olunmuş online konfrans. Bakı, Azərbaycan, iştirak

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

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur
Peşəkar təcrübəsi
irsi xəstəlikləri.
Nailiyyətlər

epilepsiya,sinir sisteminin xroniki və kəskin infeksiyaları,sinir sisteminin

Səhiyyə Əlaçısı – 2014

Səhiyyə Nazirliyinin komissiyalarında iştirakı

- Sertifikasiya komissiyası, 2008-2021

Azərbaycan Tibb Universitetin Dissertasiya şurasının nəznində psixiatriya və nevrologiya
ixtisasları üzrə approbasiya şurasının üzvü, 2014-2021

