
Tibbi annotasiya forması-AMEA-5 

1 
 

RESPUBLİKA ELMİ   TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ   ŞURASI 

Təşkilatın adı Azərbaycan Tibb Universiteti  

Sənədin növü Tibb üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının annotasiyası 

 

Tədqiqat işinin adı Azərbaycanda uşaq serebral iflicin  klinik- epidemioloji səciyyələri, 

reabilitasiya yardımının  effektivliyi  

Tədqiqat mövzusunun 

aid olduğu elmi 

problemin adı 

Sinir  sistemi xəstəliklərinin tibbi-sosial ağırlığının azaldılması 

Qeydiyyata alındığı 

Elmi Şuranın adı 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Nevrologiya kafedrasının elmi 

şurası  

Qeydiyyat tarixi 2022 

Etika Komissiyasının 

qərarı 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Etika komissiyası 

 

  

İxtisas şifri  3223.01  

İxtisasın adı Sinir xəstəlikləri 

İcarçının statusu Doktorant (qiyabi) 

İcraçı İlahə Elxan qızı Hacıyeva 

Təvəllüdü 09.12.1981 

Cinsi Qadın 

İş yeri və vəzifəsi Serebral Iflic Akademiyası klinikası.Təsisçi direktor. 

Əlaqə e-mail: gilaha@bk.ru 

Elmi rəhbər Azərbaycan Tibb Universitetinin Nevrologiya kafedrasının müdiri 

tibb elmləri doktoru, professor, -Aytən Kamal qızı Məmmədbəyli    

e-mail:ayten2001@mail.ru 

Elmi məsləhətçi Vəkilov Vaqif 

Sponsor  

Tədqiqatın yerinə 

yetiriləcəyi yerli təşkilat 

Serebral İflic Akademiyası  klinikası 

Ünvan:  Bakı şəhəri,H.Əliyev prosekti.79/2, E-mail:  

Tədqiqatın yerinə 

yetiriləcəyi xarici 

təşkilat (lar) 

Xeyr 

Şəhər və il Bakı – 2022 

Koordinasiya şurasına 

ilkin və sonrakı 

müraciət tarixi 

 

AMEA qeydiyyat 

nömrəsi 

 

Qeydiyyat tarixi  

Maraqların toqquşması  yoxdur  

 

 

 

 

mailto:gilaha@bk.ru


Tibbi annotasiya forması-AMEA-5 

2 
 

TƏDQİQATIN MƏZMUNU 

 

İşin adı Azərbaycanda uşaq serebral iflicin  klinik- epidemioloji səciyyələri, 

reabilitasiya yardımının  effektivliyi 

Problem Sinir  sistemi xəstəliklərinin tibbi-sosial ağırlığı 

Məqsəd Azərbaycanda uşaq serebral iflicin  klinik- epidemioloji səciyyələri,  

reabilitasiya yardımının effektivliyini qiymətləndirməklə onun tibbi sosial 

ağırlığının azaldılması imkanlarını əsaslandırmaq 

Obyekt və müdaxilələr – 

(xəstə qrupları və 

müdaxilələr/proseduralar) 

Tədqiqatın obyekti uşaq serebral iflic diaqnozu ilə  pasiyentdir. Pasiyentə 

klinik,instrumental ,laborator müayinə, müalicə və sosial sorğu yolu ilə 

tibbi müdaxilə planlaşdırılır və onların ölkə miqyasında reqistri yaradıla-

caqdır. Xəstələrin yaşadığı rayon və şəhərə, yaşa, cinsə, xəstəliyin yaran-

ma yaşına, klinik formalarına, gedişatına, həyatın keyfiyyətinə, müali-

cənin alqoritminə görə qrupları ayırd olunacaqdır, qruplararası fərqin 

əhəmiyyətinə görə  tibbi-sosial ağırlığın azaldılması  

imkanları qiymətləndiriləcəkdir. 

Əsas qiymətləndirmə 

kriteriyası və onun ölçmə 

metodu 

 Uşaq serebral ifliclə xəstələnmə və onun yayılma səvyyəsi, klinik 

formalarının strukturu. 

 Ölçmə meyarları: 100 diri doğulana və mövcud uşaq əhalisinə düşən 

uşaq serebral iflic diaqnozları 

Əlavə qiymətləndirmə 

kriteriyaları və onların 

ölçmə metodları 

 Ölkənın iqtisadi regionları və respublika tabeli şəhərlərində uşaq 

serebral iflicin yayilma səviyyəsi 

 Ölçmə meyarları:  100 diri doğulana və mövcud uşaq əhalisinə düşən 

uşaq serebral iflic diaqnozları 

Açar sözlər Uşaq serebral iflici, klinik və epidemioloji səciyyələr,  reabilitasiya 

yardımı 

Obyektinə görə işin növü Klinik 

Məqsədinə görə işin növü Müalicə(reablitasiya) və proflaktika 

Vaxta görə işin növü Prospektiv 

Klinik tədqiqatın modeli Prospektiv observasiya modeli 

Obyekt – xəstələr 

(material) 

Uşaq serebral iflic  diaqnozu təsdiq edilmiş, sayı 5000-dən çox ehtimal 

olunan toplum 

Daxil etmə kriteriyaları Uşaq serebral iflic  diaqnozunun rəsmi təsdiqi 

Çıxarma kriteriyaları Uşaq serebral iflic diaqnozunun klinik protokola uyğun təsdiq olunma-

ması 

Randomizasiya üsulu Doğulanda bədən kütləsi, hestasiya yaşı, antenatal və postnatal əlamətlə-

rin eyniliyi ilə seçilmiş toplumda Uşaq serebral iflicin rayon və şəhərlərdə 

yayılma səviyyəsinin müqayisəsi   

Müdaxilənin növü Müayinə,müşahidə və reabilitasya 

Müdaxilənin açıqlaması Müayinə klinik protokol həcmində və əlavə olaraq əsas testlərlə aparıla-

caqdır. Müşahidə və reabilitasiya standartlara müvafiq  Serebral iflic 

akademiyası Reabilitasiya Mərkəzində icra ediləcəkdir. 

Statistik və riyazi işləmlər Alınmış nəticələr kəmiyyət əlamətlərinin (orta göstərici, onun orta 

xətası) və keyfiyyət əlamətlərinin (müxtəlif fiziki inkişaf səciyyəsi olan 

gənclərin toplumda payı, payın standart xətası) statistikası metodları ilə 

işləniləcəkdir. Sıfır hipotezinin ədalətliyi xi-kvadratı ilə qiymətləndirilə- 

cəkdir. 
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Aktuallığı Uşaq serebral iflici ağır tibbi-sosial yükü olan xroniki xəstəlikdur. 

Onun klinik təzahurü zəngindir və diaqnostikası ciddi çətinlik yaratmır. 

Xəstəliyin müalicəsini və pasiyentlərin fiziki, psixoloji və koqnitiv reabi-

litasiyasını adekvat təşkil etmək üçün uşaqların kompleks müayinəsi zəru-

ridir və mövcud protokollar əsasında həyata keçirilir [1]. Uşaq serebral 

iflicin patogenetik mexanizmi yaxşı öyrənilmişdir, onun riskini artıran 

amillər barədə məlumatlar nəşr olunmuşdur [2,3,4]. Xəstəliyin epidemio-

loji səciyyələri əksər ölkələrdə mütəmadi öyrənilir [5,6,7,8]. İnkişaf etmiş 

ölkələrdə Uşaq serebral iflicinin müalicəsini, xəstələrin reabilitasiyasını 

planlaşdırmaq, zəruri maliyyələşmə mexanizmini tətbiq etmək məqsədi ilə 

onun milli registri yaradılmış və elmi əsaslarla mükəmməlləşdirilir [9,10, 

11,12,13,14]. Azərbaycanda Uşaq serebral iflicinin müalicə-profilaktikası 

və xəstələrin reabilitasiyası üçün zəruri olan milli və regional 

problemlərin həlli yolları barədə elmi əsaslandırılmış müddəalar barədə 

məlumatlar yoxdur. Ona görə də planlaşdırılan tədqiqatın mövzusu 

aktualdır. 

Vəzifələr  Azərbaycanda Uşaq serebral iflicin registrinin modelini 
əsaslandırmaq və onun məlumatlarına görə kompleks epidemioloji 

səciyyələri araşdırmaq; 

 Azərbaycanın respublika tabeli şəhər və rayonlarında, Naxçıvan Mux-

tar Respublikasında, ölkənin iqtisadi rayonlarında Uşaq serebral iflicin 

epidemioloji səciyyələrini müqayisə etmək, ümumi qanunauyğunluq-

ları aşkar etmək; 

 Uşaq serebral iflicin  riskinə təsir edən antenatal,intranatal və postnatal 

amillərin rolunu qiymətləndirmək, nisbi və atributiv riskin səviyyəsini 

müəyyənləşdirmək; 

 Uşaq serebral iflicin yuksək texnoloji reabilitasiyasının imkanlarını 

əsaslandırmaq; 

 Uşaq serebral iflicin Azərbaycanda müalicə-profilaktikası və xəstələrin 

reabilitasiyası modelini əsaslandırmaq. 
Orijinallıq (yeniliyi) Azərbaycanda və onun müstəqil səhiyyə xidməti olan hər bir inzibati 

ərazi vahidləri (şəhər və rayonları) üzrə uşaq serebral iflicin kompleks 

epidemioloji səciyyələri təyin ediləcəkdir, xəstəliyin müalicəsini, profilak-

tikasını və uşaqların tibbi-reabilitasiyası üçün müddəalar elmi əsaslandırı-

lacaqdır. 

Gözlənilən nəticələr və 

onların elmi-praktik 

əhəmiyyəti 

 Azərbaycanda Uşaq serebral iflicin registrinin modelini əsaslandır-

maqla onun təşkilini təmin etmək;  

 Uşaq serebral iflicin  kompleks epidemioloji səciyyələri  müəyyən 

olunacaqdır; 

 Azərbaycanın respublika tabeli şəhər və rayonlarında, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında, ölkənin iqtisadi rayonlarında Uşaq serebral 

iflicin epidemioloji səciyyələrinin ümumi qanunauyğunluqları və 

fərqli aspektləri aşkar ediləcəkdir; 

 Uşaq serebral iflicin  nisbi və atributiv riskinin səviyyəsi müəyyən 

olunacaqdır; 

 Uşaq serebral iflicin yuksək texnoloji reabilitasiyasının imkanlarını 
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əsaslandırılacaqdır; 

 Uşaq serebral iflicin Azərbaycanda müalicə-profilaktikası və 

xəstələrin reabilitasiyası modeli əsaslandırmaq üçün tövsiyələr tərtib 

olunacaqdır. 

Maddi və texniki 

imkanlar 

Var 

Tədqiqatın yerinə 

yetririləcəsyi yer 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Nevrologiya kafedrası 

 

 

İşəbaşlama vaxtı 2021-ci il 

İşin bitirmə vaxtı 2024-cü il 

İşin müddəti 4 il 

İşin mərhələləri 2021-ci il – planlaşdırma və materialların toplanması 

2022-ci il – statistik təhlil və məqalələrin hazırlanması 

2023-ci il – dissertasiyanın yazılması 

2024-cü il – dissertasiyanın müdafiəsi. 
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Abstrakt (Azərbaycanca)  

İşin adı: Azərbaycanda uşaq serebral iflicin klinik- epidemioloji səciyyələri,  

reabilitasiya yardımının  effektivliyi 

Problem: Sinir  sistemin xəstəliklərinin tibbi-sosial ağırlığı. 

Məqsəd: Azərbaycanda uşaq serebral iflicin  klinik- epidemioloji səciyyələri, 

reabilitasiya yardımının effektivliyini qiymətləndirməklə onun tibbi sosial 

ağırlığının azaldılması imkanlarını əsaslandırmaq 

Material və metodlar: Material: Uşaq serebral iflic  diaqnozu təsdiq edilmiş, sayı 5000-dən çox 

ehtimal olunan toplum 

 

Metodlar: klinik və instrumental müayinə,epidemioloji müşahidə və 

statistik işləmə metodları. 

Əsas qiymətləndirmə 

kriteriyaları: 

uşaq serebral ifliclə xəstələnmə və onun yayılma səvyyəsi, klinik 

formalarının struturu,nisbi və atributiv riskin göstəriciləri  

Əlavə qiymətləndirmə ölkənın iqtisadi regionları və respublika tabeli şəhərlərində uşaq serebral 
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kriteriyaları: iflicin yayilma səviyyəsi 

Açar sözlər: Uşaq serebral iflici, klinik və epidemioloji səciyyələr, reabilitasiya 

yardımı 

İşin növü və dizaynı: Klinik-epidemioloji prospektiv random populyasiya əsasında tədqiqat, 

Milli registr yaratmaqla uşaq serebral iflicin epidemiologiyasına əsaslanan  

müalicə-profilaktika və xəstələrin reabilitasiyası modeli hazırlanacaqdır. 

  

  

Abstract (in english) Clinical-epidemiological features, risk factors, effectiveness of treatment and 

rehabilitation assistance of cerebral palsy infantile cerebral palsy in Azerbaijan 

Name of study: Medico-social ratio of the nervous system diseases 

Background: To substantiate the possibilities of reducing the medical and social burden of 

cerebral palsy in Azerbaijan by evaluating clinical-epidemiological characterris-

tics, risk factors, and the effectiveness of treatment and rehabilitation assistance 

Objective: Material: Probable population of more than 5000 with diagnosed infantile 

cerebral palsy 
Methods: clinical and instrumental examination, epidemiological observation 

and statistical processing methods. 

Material and methods 

(patient groups and 

interventions): 

The morbidity and prevalence rate, structure of clinical forms of infantile 

cerebral palsy in Azerbaijan, indicators of relative and attributive risk of infantile 

cerebral palsy  

Primary outcome: The prevalence level of cerebral palsy in economic regions of the country and 

subordinate cities of the republic 

Secondary outcome: Infantile cerebral palsy, clinical and epidemiological features, risk factors, 

treatment and rehabilitation assistance 

Key words: Clinical-epidemiological prospective random population-based research, 

treatment-prevention and patient rehabilitation model will be developed by 

creating a national registry, based on the epidemiology of infantile cerebral 

palsy. 

Study type and design: Clinical-epidemiological features, risk factors, effectiveness of treatment and 

rehabilitation assistance of cerebral palsy infantile cerebral palsy in Azerbaijan 

 

 


