
Ə.Əliyev ad. Azərbaijan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutunun  

Onkologiya kafedrasının assistenti Əhədova Nəzrin Akif qızının  

                                                      dərc edilmiş elmi işlərin  
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 N Dərc Adı Harda dərc 

olunub 

Müəlliflərlə 

 

 

1 

 

 

Dərc Наш опыт лечения детей с 

герминогеными  опухолями . 

Ümümmilli lider 

H.Ə.Əliyevin ad 

gününə həsr 

olunmuş elmi- 

praktiki 

konfransın 

materialları.Bakı- 

2017 s.50-52 

 

Р.С.Исмаил- 

заде,А.А.Агаева, 

Р.А.Меликов, 

Л.П. Халафова, 

Ю.Н.Мамедов, 

Г.А.Алескерова, 

Н.А.Бабаева, 

А.О.Гулиева, 

А.Ф.Юсифов 

2 

 

 

----- Скрининг витамина D у 

онкологических больных 

детского возраста. 

Ümümmilli lider 

H.Ə.Əliyevin ad 

gününə həsr 

olunmuş elmi- 

praktiki 

konfransın 

materialları.Bakı- 

2017 s.54-55 

 

Л.П. Халафова, 

М.Г.Мамедов, 

Н.Х.Алиева, 

Н.А.Бабаева, 

А.О.Гулиева, 

А.А.Агаева, 

Н.А. Мамедов. 

3 

 

 

----- Редкие злокачественные опухоли 

у детей  и их выявляемость в 

Азербайджанской Республике. 

Ümümmilli lider 

H.Ə.Əliyevin ad 

gününə həsr 

olunmuş elmi- 

praktiki 

konfransın 

materialları.Bakı- 

2017 s.65-66 

Р.С.Исмаил- 

заде,А.А.Агаева, 

Г.А.Алескерова, 

А.О.Гулиева. 



4 

 

 

----- Редкий клинический случай 

семейной ретинобластомы. 

Ümümmilli lider 

H.Ə.Əliyevin ad 

gününə həsr 

olunmuş elmi- 

praktiki 

konfransın 

materialları.Bakı- 

2017 s.69-70 

 

Р.С.Исмаил- заде, 

Г.А.Алескерова, 

Л.П.Халафова, 

Т.Ф.Геюшова. 

 

5 

 

 

----- Сравнительный анализ 

результатов лечения детей с 

острым лимфобластным 

лейкозом по протоколам ALL-İC 

BFM 2002 и ALL MB- 2002. 

Ümümmilli lider 

H.Ə.Əliyevin ad 

gününə həsr 

olunmuş elmi- 

praktiki 

konfransın 

materialları.Bakı- 

2017 s.37-39 

 

Р.С.Исмаил- заде, 

Р.А.Меликов, 

Ю.Н.Мамедов, 

Г.А.Алескерова. 

6 ----- Trilateral retinoblastomanın 

müvəfəqiyyətli müalicəsi : kliniki 

hadisə. 

Ümümmilli lider 

H.Ə.Əliyevin ad 

gününə həsr 

olunmuş elmi- 

praktiki 

konfransın 

materialları.Bakı- 

2017 s.94-95 

 

G.A.Ələsgərova, 

R.S.İsmayıl- zadə, 

N.A.Məmmədova. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

               



1.Наш опыт лечения детей с герминогеными  опухолями .Р.С.Исмаил- 

заде,Н.А.Ахадова,А.А.Агаева, Р.А.Меликов,Л.П. Халафова, Ю.Н.Мамедов, 

Г.А.Алескерова,Н.А.Бабаева,А.О.Гулиева,А.Ф.Юсифов Ümümmilli lider H.Ə.Əliyevin ad 

gününə həsr olunmuş elmi- praktiki konfransın materialları.Bakı- 2017 s.50-52 

 

2.Скрининг витамина D у онкологических больных детского возраста. Л.П. Халафова, 

М.Г.Мамедов, Н.А.Ахадова, Н.Х.Алиева,Н.А.Бабаева,А.О.Гулиева, А.А.Агаева, Н.А. 

Мамедов. Ümümmilli lider H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi- praktiki konfransın 

materialları.Bakı- 2017 s.54-55 

 

3.Редкие злокачественные опухоли у детей  и их выявляемость в Азербайджанской 

Республике. Н.А.Ахадова, Р.С.Исмаил- заде,А.А.Агаева,Г.А.Алескерова, А.О.Гулиева. 

Ümümmilli lider H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi- praktiki konfransın 

materialları.Bakı- 2017 s.65-66 

 

4.Редкий клинический случай семейной ретинобластомы. Н.А.Ахадова, Р.С.Исмаил- 

заде,Г.А.Алескерова, Л.П. Халафова,Т.Ф.Геюшова. Ümümmilli lider H.Ə.Əliyevin ad 

gününə həsr olunmuş elmi- praktiki konfransın materialları.Bakı- 2017 s.69-70 

 

5.Сравнительный анализ результатов лечения детей с острым лимфобластным лейкозом 

по протоколам ALL-İC BFM 2002 и ALL MB- 2002. Н.А.Ахадова,Р.С.Исмаил- заде, 

Р.А.Меликов, Ю.Н.Мамедов, Г.А.Алескерова. Ümümmilli lider H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr 

olunmuş elmi- praktiki konfransın materialları.Bakı- 2017 s.37-39 

 

6.Trilateral retinoblastomanın müvəfəqiyyətli müalicəsi : kliniki 

hadisə.G.A.Ələsgərova,R.S.İsmayıl- zadə, N.A.Əhədova, N.A.Məmmədova.Ümümmilli lider 

H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi- praktiki konfransın materialları.Bakı- 2017 s.94-95 


