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Adı:                 Əflatun 

Soyadı:            Kərimov 

Ünvanı:           Bakı şəhəri, M.Müşfiq küçəsi 4, mənzil 56 

Təvəllüdü:       23.11.1941 

Ailə vəziyyəti:   ailəli, 3 övlad və 7 nəvə 

E-mail:             yoxdur 

Tel:                   ev  (+994 12) 539-10-58 

                          mobil  (+994 50) 325-00-61 

Təhsili: 

1960-1966  Azərbaycan Tibb İnstitutu, müalicə-profilaktika 

fakültəsi 

1968-1971  Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri 

Təkmilləşdirmə İnstitutu, aspirant 

1973            SSRİ Mərkəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 

müdavim, Moskva şəhəri 

1975               Ukrayna Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, ingilis 

dili kafedrası, müdavim 



1983-1988   Leninqradın Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 

doktorantura, Sankt-Peterburq şəhəri. 

Elmi dərəcəsi və elmi adı: 

1971                Tibb elmləri namizədi  

1989                Tibb elmləri doktoru – dosent, professor 

Peşə fəaliyyəti: 

1989-2018  Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 

onkologiya və cərrahiyyə kafedrasının dosenti, professoru. 

Onkologiya kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil 

sistemində onkoloji – mədə-bağırsaq, süd vəzisi, ginekoloji 

və s. xəstələrin diaqnostikası və cərrahi müalicəsinə aid 

mülahizələr, seminarlar və praktiki məşğələlər bunlarla 

yanaşı bütün sahələrə aid elmi məqalələr, metodik tövsiyələr 

və tədris vəsaitlərinin işlənib hazırlanması, konsilium və 

konsultasiyalar, kliniki araşdırmalar, sertifikat-test 

suallarının təşkili və səhiyyəyə məsləhəti yardım. Kafedrada 

bunlarla yanaşı elmi tədqiqat işlərinin məsul icraçısı. 

1968-1971   Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə 

İnstitutu, aspirant, müdafiə etmişəm və diplom almışam.  

1971-1973   Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 

Torakal kafedrasında uşaq şöbəsinin müdiri, həm də  

praktiki cərrahi işlərlə bərabər müəllim kimi işləmişəm. 

1973-1976   Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 

torakal cərrahi kafedrasında böyüklər üçün şöbənin müdiri 

vəzifəsində çalışmışam, praktik və teoretik  işləri icra 

etmişəm. 



1976-1978  Xarici mənsubiyyət, Afrika, Əddis-Əbəbə Polis Hospitalı -

cərrahiyyə şöbəsinin müdiri – müxtəlif  orqanlarda cərrahi 

əməliyyatlar 

1978-1982   Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 

Torakal cərrahiyyə şöbəsinin müdiri 

1983-1988   Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 

baş elmi işçisi – doktorantura 

1988-1990   Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 

onkologiya və cərrahiyyə kafedrasının assistenti – praktiki 

və teoretik işləri, tədris və müxtəlif konsultasiyalar, tezis, 

məqalə və metodik tövsiyələr, dərs vəsaiti çap olunmuşdur.  

1991-1992  Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun  

onkologiya və cərrahiyyə kafedrasının dosenti 

                      Onkologiya kafedrasında müdavimlərlə tədris proqramı üzrə 

məruzə, seminar və praktiki işlər yerinə yetirilmiş və 

müxtəlif məqalələr dərc edilmişdir.  

1992-1996  Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda 

onkologiya və cərrahiyyə kafedrasının professoru və kafedra 

müdiri. 

Onkologiya kafedrasının diplomdan sonrakı tibb təhsil 

sisteminə aid müxtəlif onkoloji xəstəliklərə aid məruzələr, 

seminarlar və cərrahi əməliyyatlarda  olmuşam. 

1996-2018   Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun  

onkologiya kafedrasının professoru. 

Onkologiya kafedrasına gələn həkim müdavimlərə 

xəstələrdə müxtəlif üzvlərin (süd vəzisi, ağciyərlər, mədə-

bağırsaq, qaraciyər, uşaqlıq, yumurtalıq, dalaq və s.) xərçəng 



xəstəliyinə aid məruzə və seminarlar, praktiki və teoretik 

olaraq onların differensial diaqnostikası və müalicəsinin 

yeni  yanaşma və bunlarla yanaşı müxtəlif məqalələrin və 

metodik tövsiyələrin çap edilməsi. 

 

Nəşrlər 

Onkologiya-cərrahiyyə sahəsində 338 (üç yüz otuz səkkiz) müxtəlif elmi 

işlər, eyni zamanda metodik tövsiyələr - 24  və tədris vəsaiti, məqalələr və 

tezislər nəşr edilib və bir çoxu respublikadan kənarda çap olunmuşdur. 

 

Elmi konfranslarda iştirakı 

1993      Onkologiyaya aid MDB alimlərinin iştirakı ilə keçirilmiş 

konfrans, Bakı şəhəri. 

2003        Первая Международная Онкологическая Конференция, 

Bakı şəhəri. 

2006             IV Съёзд онкологов и радиологов СНГ , (elmi katib), Bakı 

şəhəri  

2007        IV Конгресс онкологов стран Южного Кавказа, Tbilisi, 

Gürcüstan 

2008          V Съёзд онкологов и радиологов СНГ, Daşkənd, Özbəkistan 

2008          “Qastroenteroloji xəstəliklərə müasir baxış”, World Medicine, 

Bakı şəhəri 

2010              Onkologiya simpoziumu, Bakı şəhəri 

2010              Elmi-praktiki onkoloji konfrans, Bakı şəhəri 

2018              II Azərbaycan Nüvə Təbabəti Simpoziumu, Bakı şəhəri. 

 

 



Dillər 

Azərbaycan  dili (əla) 

Rus dili  (əla) 

İngilis dili  (yaxşı) 

 

Kompyuter bacarıqları 

              Windows XP, MS Word, MS Excel. 

 

Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı 

              Əlavə edilib. 

 

Peşəkar təcrübəsi 

              Onkoloji cərrahi xəstələrdə müxtəlif cərrahiyyə əməliyyatları –  

mastektomiya, süd vəzisinin sektoral rezeksiyası, ağciyərin rezeksiyası, 

pulmonektomiya, mədə-bağırsaqların rezeksiyası, qastroektomiya, yırtıqların ləğvi, 

qaraciyərin rezeksiyası,  QPDR, tubovari ektomiya, uşaqlığın amputasiyası və 

ekstripasiyası, nefroektomiya, tireoidektomiya. Cərrahi əməliyyatların arasında 

SSRİ ərazisində sensasiya doğuran xəstənin sağ döş qəfəsində yerləşən 750 qr  

embrionun müvəffəqiyyətlə çıxarılmışdır və bu hadisə 1979-cu ildə “Бакинский 

рабочий”  qəzetində və Leninqrad şəhərində  “Вестник Хирургии” jurnalında 

geniş əks etdirilmişdir. Əddis-Əbəbə şəhərinin polis hospitalında xəstənin ürəyini 

dəlib keçən bıçaq yarasının cərrahi əməliyyatı zamanı ürək əzələsinin bərpası üçün 

diafraqmadan ayaqcıqla götürülmüş parça istifadəsi əməliyyatı müvəffəqiyyətlə 

nəticələnmişdir. Bu hadisə ingilis dilində Efiopiyanın yerli mətbuatında dərc 

edilmişdir.  

 

 



 

Nailiyyətlər 

  2016-cı ildə “əməkdar elm xadimi” fəxri adını almışam, səmərələşdirici 

təkliflər – 4, o cümlədən 1 patent alınıb – süd vəzi xərçənginin I-II mərhələsində 

orqansaxlayıcı cərrahi əməliyyatın təklifinə görə alınmışdır. 

  2006-2017-ci illərdə AAK-nın tibb üzrə eksperti olmuşam. 

  1996-cı ildən 2018-ci ilə kimi ADHTİ-nun cərrahi fakültəsinin Elmi 

şurasının üzvüyəm, 6 nəfərin təsdiq almış elmlər namizədinin rəhbəri olmuşam. 

 

Səhiyyə Nazirliyinin Komissiyasında iştirakı 

  Rezidentlər və həkim müdavimlər və onkoloqlar üçün test-

sertifikasiyasının suallarının hazırlanması və tərtib edilməsində bilavasitə iştirakım 

olmuşdur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


