
TƏDRİS PLANI (Mamaliq və ginekologiya) (modul 5-6) »  
 

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. Urək damar xəstəlikləri və hamiləlik. 2 - 2 4 

2. Arterial hipertoniya və hamiləlik. - 2 2 4 

3. Arterial hipotenziya. 2 - - 2 

4. Aşağı ətrafların varikoz xəstəliyi. 2 - - 2 

5. 

Venaların 

trombozu,tromboflebiti,tromboemboli

yası. 

    

  5.1. 
Anadangəlmə və qazanılmış 

trombofiliyalarTrombositopeniya. 

2 2 2 6 

 5.2. Ürək qüsurları və hamiləlik. 2 - - 2 

5.3. Sinir sistemi xəstəlikləri və hamiləlik. 2 - 2 4 

6.0. 
Tənəffüs yolları xəstəlikləri və 

hamiləlik. 

2 - - 2 

7.0. 
Bronxitlər,pnevmoniya.Bronxial 

astma və hamiləlik. 

2 2 - 4 

8.0. Anemiya və hamiləlik. 2 - - 2 

9.0. 
Sidik cinsiyyət orqanlarının 

xəstəlikləri və hamiləlik. 

2 - 2 4 

9.1. 
Pielonefrit.Qlomerulonefrit. 

Böyrək daşı xəstəliyi və hamiləlik. 

2 - - 2 

10. Şəkərli diabet və hamiləlik. 2 2 - 4 

11. 
Uşaqlıq və uşaqlıq artımları şişləri və 

hamiləlik. 

- 2 2 4 

11.1. 
Cinsi yolla keçən infeksiyalar və 

hamiləlik. 

2 2 - 4 



12 Sonsuzluq diaqnostikası və müalicəsi. 2 - - 2 

 İMTAHAN:    6 

 CƏMİ: 32 14 14 60 

 

Peşəbacarıqları 

 
1. Pasientə ilkin yanaşma, anamnez və fiziki müayinəsi laborator və klinik 

göstəricilərin araşdırılması;  

2. Hamilələrdə eksragenital xəstəliklərin diaqnostikası; 

3. Ekstragenital xəstəliklər zamanı doğuşu başa çatdırmaq üsulları; 

4. Preeklampsiya zamanı ilk yardım; 

5. Ürək qüsurları və hamiləlikdə həkimin taktikası; 

6. Sonsuzluq zamanı xəstərə yanaşma,anamnez və fiziki müayinəsi,laborator 

və klinik göstəricilərin araşdırılması; 

7. Sonsuzluq zamanı endoskopik əməliyyatlar; 
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