
Tədris planı . Stomatologiya ( modul 5-6 ) 

Həkim-stomatoloq ixtisaslı həkimlər üçün 

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

müxtəlif sahələri üzrə vəzifə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün mövcud olan biliklərin, 

bacariqların təkmilləşdirilməsi, yeni biliklərin və metodikaların mənimsənilməsi 

Kod Kurs və bölmələrin adı Dərs saatlarının sayı 

mühazirə təcrübə seminar cəmi 

2.1   Kəllənin klinik anatomiyası.  

  Beyinin V,VII,XII cüt sinirlərinin klinik 

anatomiyası. 

  Kəllənin üz nahiyəsinin klinik anatomiyası. 

       2       -       -    2 

2.1.2 Mimiki əzələlər. Ağız boşluğunun klinik 

anatomiyası. 

       -       2      2    4 

2.1.3 Yumşaq və sərt damağın anatomiyası. Dilin 
anatomiyası. Ağız dibi diafraqması.   

       -       2      -    2 

2.2 Tüpürcək vəziləri və onların yerləşməsi.        2       -      -    2 

2.2 Kəllənin üz nahiyəsinin sümük əsası. Gicgah-
çənə oynağının quruluşu 

       -       2       -    2 

3.2 Üz-çənə nahiyəsinin rentgen diaqnostikası. 

Rentgenoloji müayinə üsulları. 

       -       -       2    2 

3.3 Infiltrasion və naqili keyləşdirmə.        2       -       -    2 

3.4 Üz-çənə nahiyəsinin sınıqları.       -       2       -     2 

3.5 Alt çənənin sınıqları.        2      -       2     4 

3.6 Əng sümüyü və almacıq sümüyün sınıqları.        2       -       -     2 

3.7 Çeynəmə əzələlərinin biomexanikası.        2       -       2     4 

3.8 Üz nahiyəsinin toxuma boşluqları.        2       -       -     2 

13.2 Dental implantologiya və osteointeqrasiya.        2       -       -     2 

13.09   Implant ətrafı sərt və yumşaq toxumaların     

rekonstruksiyası 

       -       2       -     2 

13.11 Dental implantologiyada yerli və ümumi 

farmakoterapiya 

       2      -       2     4 

13.12 Implant cərrahiyyəsinin aparılması.        2       -       -     2 



13.13 Implantüstü ortopediya metodları..        -       2       -     2 

13.14 Dental inplantologiyanın erkən və gec 

ağırlaşmaları. 

       -       -       2    2 

13.16 Normal peri-implant toxumalarının 

anatomiyası, histologiyası və fiziologiyası. 

Peri-implant xəstəliklərinin təsnifatı və 

epidemiologiyası. 

       2       -       -    2 

13.18 Peri-implant xəstəliklərinin etiologiyası.        2       -       -    2 

13.20 Peri-implant xəstəliklərinin müasir 

diaqnostikası (perimukozit və peri-implantit) 

       2       -       -     2 

13.21 Peri-implant xəstəliklərinin qeyri-cərrahi və 

cərrahi müalicə üsulları. 

      -       2       -     2 

13.22 Peri-implant xəstəliklərinin və aparılan 

müalicənin uzun müddətli profilaktikası. 

       2       -       -     2 
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Peşə bacarıqları 

Xəstənin vəziyyətinin ağırlığını qiymətləndirmək; xəstəni bu vəziyyətdən 

çıxarmaq üçün lazımi ölçülərin götürülməsi; 

Differensial diaqnostikanın aparılması, klinik diaqnozun, xəstənin aparılma 

sxemi, planı və taktikasının əsaslandırılması; 

Xüsusi tədqiqat üsullarının zəruriliyini təyin etmək laborator, rentgenoloji, 

funksional və sair; 

Hospitallaşmaya göstərişləri təyin etmək və onu təşkil etmək. 

Kоreksiyaedici tədbirlər: Gingivоektоmiya, gingivоplastika. Dilim əməliyyat-

ların müxtəlif mоdifikasiyalarını mənimsəməlidir 

Dental implantologiyada yerli və ümumi farmakoterapiya 

Implant cərrahiyyəsinin aparılması. 

Implantüstü ortopediya metodları.. 

Dental inplantologiyanın erkən və gec ağırlaşmaları. 



Normal peri-implant toxumalarının anatomiyası, histologiyası və fiziologiyası. 

Peri-implant xəstəliklərinin təsnifatı və epidemiologiyası. 

Peri-implant xəstəliklərinin etiologiyası. 

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

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

Peri-implant xəstəliklərinin və aparılan müalicənin uzun müddətli profilaktikası. 
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