
TƏDRİS PLANI (Mamaliq və ginekologiya) (modul 3-4) »  
 

Həkim mama-ginekoloqlar ixtisaslı həkimlər üçün 

 

             Dərs müddəti – 2 həftə / 10 gün/ 60 saat. 

 

Tədrisin məqsədi: Elm və texnikanın müasir nailiyyətləri əsasında mama 

ginekoloji xəstələrin diaqnostika, müalicə və müayinələri zamanı praktiki yeniliklərə 

yiyələnməsi və nəzəri məsələləri ilə tanışlıq. 

 

Kod  

Kurs və bölmələrin adları 

 

Dərs saatlarının sayı 

mühazirə təcrübə seminar cəmi 

1. Süni abort. 2 - 2 4 

2. Süni abortun ağırlaşmaları. - 2 2 4 

3. 
Son dövrünün və doğuşdan sonrakı 

dövrün əməliyyatları 

2 - - 2 

4. Amniotomiya 2 - - 2 

5. Mamalıq döndərməsi.     

  5.1. Mamalıq maşalarının istifadəsi 2 2 2 6 

 5.2. Sağrı gəlişində mamalıq taktikası 2 - - 2 

5.3. Keysəriyyə əməliyyatı 2 - 2 4 

6.0. 
Mamalıqda dölparçalayıcı 

əməliyyatlar 

2 - - 2 

7.0. 
Xarici cinsiyyət orqanlarında və 

uşaqlıq yolunda aparılan əməliyyatlar 

2 2 - 4 

8.0. 

Uşaqlıq,uşaqlıq yolu sallanması və 

uşaqlığın düzgün olmayan yerləşməsi 

zamanı aparılan əməliyyatlar 

2 - - 2 

9.0. 
Aralıq və düz bağırsaqda aparılan 

əməliyyatlar 

2 - 2 4 

9.1. 
Uşaqlıq və uşaqlıq artımlarında 

aparılan əməliyyatlar 

2 - - 2 

10. 
Uşaqlığın amputasiyası.Uşaqlığın 

ekstirpasiyası 

2 2 - 4 

11. 
Sidik saxlamama və sidik cinsiyyət 

sivişləri zamanı əməliyyatlar 

- 2 2 4 

11.1. Cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları 2 2 - 4 



zamanı aparılan əməliyyatlar 

12 
Sidik yollarının zədələnmələri zamanı 

aparılan əməliyyatlar 

2 - - 2 

 İMTAHAN:    6 

 CƏMİ: 32 14 14 60 

 

Peşə bacarıqları 

 
1. Pasientə ilkin yanaşma, anamnez və fiziki müayinəsi, ginekoloji 

xəstəliklərin ümumi və klinik simptomları, ginekoloji xəstəlikləri xarakterizə 

edən laborator və klinik göstəricilərin araşdırılması;  

2. Fizioloji doguşların aparılması; 

3. Doguş zamanı aralıq cırılmalarınin bərpası; 

4. Doguş zamanı vakum ekstraktorun istifadəsi; 

5. Uşaqlıq boşluğunun əllə müayinəsi; 

6. Süni abort; 

7. Uşaqlıq boşluğunun küretaşı; 

8. Laporoskopiya, histeroskopiya. 
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