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Tədris planı . Stomatologiya ( modul 1-2 ) 

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 

1. Stomatologiyanın tarixi.Stomatoloji xidmətin 

təşkili. Həkimlik etikası,deontologiya   

       2       -       -    2 

4.1. Dişlərin qeyri-kariyes mənşəli xəstəlikləri. 

Hipoplaziya. Hiperplaziyası. Endemik flüoroz. 

       -       2      2    4 

4.1. Dişlərin qeyri-kariyes mənşəli xəstəliklərinin 

diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikası. 

       -       2      -    2 

4.2. Dişlərin inkişafının irsi pozulmaları.Dişlərin 

piqmentasiyası və diş ərpi. 

       2       -      -    2 

4.2. Dişlərin ölçü və forma anomaliyaları. Dişlərin 

rənginin dəyişməsi. 

       -       2       -    2 

4.2 

 

Dişlərin sərt toxumalarının sürtülməsi. 

Pazanənzər qüsur. 

       -       -       2    2 

5.1 Kariyesin epidemiologiyası, etiologiyası və 

patogenezi. 

       2       -       -    2 

5.2 Eroziya. Dişin sərt toxumalarının nekrozu. 

Hiperesteziya . Odontogen rezorbsiya 

      -       2       -     2 

5.5 Dişlərdə kariyesin inkişafında müxtəlif 

amillərin rolu. Kariyesin yaranması haqqında 

müasir təsəvvürlər. 

       2      -       2     4 

5.7 Kariyesin müasir müalicə üsulları. Müasir 

plomb materialları. Stomatoloji restavrasiyalar 

       2       -       -     2 

5.7 Kariyesin profilaktikası.Kariyesin fəsadları. 
I,II,III sinif karioz boşluqların işlənməsi. 

       2       -       2     4 

5.7 Dişin sərt toxumalarının preparasiyası.IV,V 
sinif karioz boşluqların işlənməsi 

       2       -       -     2 

12.1 Ortodontiyanın tarixi. Uşaqlarda diş-çənə 

sisteminin inkişafının yaş xüsusiyyətləri. Diş-

çənə anomaliyaları. 

       2       -       -     2 



2 
 

12.7 Diş çənə anomaliyalarının etiologiya və 

profilaktikası. Endogen və ekzogen səbəblər 

       -       2       -     2 

12.13 Diş-çənə anomaliyalarının müalicəsinə 

müasir yamaşma. 

       2      -       2     4 

12.13 Ortodontik müalicə zamanı selikli qişa 

xəstəliklərinin profilaktikası 

       2       -       -     2 

12.29 Ortodontiyada mioqimnastika. Retension 

mərhələsi 

       -       2       -     2 

12.9 Diş-çənə anomaliyalarının  residivləri.        -       -       2    2 

12.25 Ortodontiya və ortodontik cərrahiyyə.        2       -       -    2 

12.28 Ağızdankənar və ağızdaxili  aparatlar.        2       -       -    2 

12.23 Dişlərin çıxma müddəti və erkən yaşlarda 

protezləmənin xüsusiyyətləri 

       2       -       -     2 

12.15 Çıxarılan və çıxarılmayan ortodontik 

aparatlar. Mexaniki və funksional təsirli 

aparatlar. 

      -       2       -     2 

12.21 Profilaktik aparatlar. Breket sistemlərinin 

təsnifatı. Ortodontik müalicə zamanı selikli 

qişa xəstəliklərinin profilaktikası 

       2       -       -     2 

 İMTAHAN        6 

 CƏMİ       30      16      14    60 

      

 

Peşə bacarıqları 

Sanitar-gigiyenik tələblərə uyğun stоmatоlоji kabinetin, şöbənin, mərkəzin 

tam təchizini aparmaq urqent yardım vasitələrin kоmplektasiyasını nəzərə almaq 

şərti ilə. 

Erqоnоmika, aseptika və antiseptika qaydalarını nəzərə almaq şərti ilə 

pasiyentlərin qəbulu üçün işçi yerin təşkili; 

Ağız boşluğunun professional gigiyenasını həyata keçirmək; 

Preparasiyanın əsas və əlavə konsesiyalarını, əlavə estetik prоsedurların 

diastemanın, tremaların bağlanması, bliçinq və s. həyata keçirməli 
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