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KOREKVİZİTLƏR: 

 

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxtda heç birfənnin də tədris 

olunması zəruriyyəti yoxdur 

 

FƏNNİN  IZAHATI: 

Ailə təbabəti fənni Azərbaycan resublikası səhiyyə sisteminin ilkin mərhələsi 

olan poliklinika-ambulatoriya təşkili, strukturu və vəzifələri barədə, həmçinin ailə 

(ümumi profil) həkiminin səlahiyyətləri, iş təcrübəsində rast gələn sənədlərin 

doldurulması, ailə həkiminin iş təcrübəsində rast gələn xəstəliklər barədə məlumat 

verir.  

 

FƏNNİN MƏQSƏDİ:  

         Tələbələrin səhiyyənin ilkin mərhələsi olan poliklinika işinin yaxından bilməsi 

və təcili və təxirəsalınmaz yardımı göstərə bilməsi, ekspertiza məsələlərini 

öyrənməsidir. 

FƏNNİN NƏTİCƏLƏRİ:   

        Fənnin mənimsənilməsi nəticəsində tələbələr differensasiya qabiliyyətinə daha 

mükəmməl yanaşmanı, diaqnostika və ekspertiza işində biliklərini artırmalıdırlar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



 

                                            FƏNNİN MÖVZULARI: 

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin I, II Müalicə-profilaktika fakultələrinin  

VI kurs tələbələri üçün “Ailə təbabəti” fənnindən mühazirələrinin 

 mövzu planı 

№ Mövzular Saat 

1 Ailə həkiminin təcrübəsində tənəffüs orqanları xəstəlikləri. Peşə 

xəstəlikləri. Müalicə-sağlamlaşdırıcı tədbirlər. Təcili və 

təxirəsalınmaz yardım. Dispanserizasiya. 

2 

2 Ailə həkiminin təcrübəsində ürək qan-damar sistemi xəstəlikləri. 

Kollagenozlar. Müalicə-sağlamlaşdırıcı tədbirlər. Təcili və 

təxirəsalınmaz yardım. Dispanserizasiya. 

2 

3 Ailə həkiminin təcrübəsində endokrin xəstəlikləri. Müalicə-

sağlamlaşdırıcı tədbirlər. Təcili və təxirəsalınmaz yardım. 

Dispanserizasiya. 

2 

4 Ailə həkiminin təcrübəsində mədə-bağırsaq, hepato-biliar 

sistemlərinin xəstəlikləri. Virus hepatitləri. Müalicə-sağlamlaşdırıcı 

tədbirlər. Təcili və təxirəsalınmaz yardım. Dispanserizasiya. 

2 

5 Ailə həkiminin təcrübəsində böyrək və sidik yolları xəstəlikləri. 

Müalicə-sağlamlaşdırıcı tədbirlər. Təcili və təxirəsalınmaz yardım. 

Dispanserizasiya. 

2 

                                                                                                        Cəmi: 10 saat 

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin I, II Müalicə-profilaktika fakultələrinin  

VI kurs tələbələri üçün “Ailə təbabəti” fənnindən payız semestri üzrə 

təcrübə məşğələlərinin mövzu planı 

Mövzular Saat 

1.Ailə həkiminin təcrübəsində tənəffüs sistemi xəstəlikləri. Klinika, 

diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. Təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi). 

7 

2.Ailə həkiminin təcrübəsində ürək-damar sistemin xəstəlikləri. Klinika, 

diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. Təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                    

7 



3.Ailə həkiminin təcrübəsində mədə-bağırsaq, hepato-biliar  sistemlərinin 

xəstəlikləri. Klinika, diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və 

profilaktikası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  

itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                    

7 

4.Ailə həkiminin təcrübəsində endokrin sisteminin xəstəlikləri. Metabolik 

sindrom. Klinika, diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və 

profilaktikası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  

itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                   

7 

5.Ailə həkiminin təcrübəsində böyrək və sidik yolları xəstəlikləri. Klinika, 

diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. Təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                                                                          

7 

6.Ailə həkiminin təcrübəsində qanyaradıcı sistem xəstəlikləri. Klinika, 

diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. Təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                    

6 

7.Ailə həkiminin təcrübəsində oynaq və birləşdirici toxuma xəstəlikləri. 

Klinika, diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin 

tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                 

7 

8. Ailə həkiminin təcrübəsində tibbi kibernetika və kompyuterləşdirmənin 

əsas prinsipləri. Funksional, endoskopik, elektrofizioloji və başqa 

diaqnostika üsullarının əhəmiyyəti.  

5 

9.Ailə həkiminin təcrübəsində təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım. 

Situasion məsələlər (ixtisas testi).   

6 

10.Ailə həkiminin təcrübəsində peşə xəstəlikləri.  Klinika, diaqnostika, 

müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. Təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                    

5 

11.Ailə həkiminin təcrübəsində qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu 

(QİÇS).  Klinika, diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və 

profilaktikası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  

itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                    

 

12.Ailə həkiminin təcrübəsində xalq təbabəti və qeyri-ənənəvi  müalicə 

üsulları. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                             

5 

13. Ailə həkiminin təcrübəsində laborator diaqnostikanın əsas prinsipləri. 6 

                                                                                                   CƏMI: 80 SAAT                                                                                                                                                            



Azərbaycan Tibb Universitetinin I, II Müalicə-profilaktika fakultələrinin  

VI kurs tələbələri üçün “Ailə təbabəti” fənnindən yaz semestri üzrə təcrübə 

məşğələlərinin mövzu planı 

Mövzular Saat 

1.Ailə həkiminin təcrübəsində tənəffüs sistemi xəstəlikləri.. Klinika, 

diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. Təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                    

7 

2.Ailə həkiminin təcrübəsində ürək-damar sistemin xəstəlikləri Klinika, 

diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. Təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                    

7 

3.Ailə həkiminin təcrübəsində mədə-bağırsaq, hepato-biliar  sistemlərinin 

xəstəlikləri. Ailə həkiminin təcrübəsində xalq təbabəti və qeyri-ənənəvi  

müalicə üsulları. Klinika, diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər 

və profilaktikası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyəti-

nin  itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                     

7 

4.Ailə həkiminin təcrübəsində endokrin sisteminin xəstəlikləri. Metabolik 

sindrom. Klinika, diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və 

profilaktikası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  

itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                          

7 

5.Ailə həkiminin təcrübəsində böyrək və sidik yolları xəstəlikləri. Klinika, 

diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. Təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                     

7 

6.Ailə həkiminin təcrübəsində qanyaradıcı sistem xəstəlikləri. Klinika, 

diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. Təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                     

7 

7.Ailə həkiminin təcrübəsində oynaq və birləşdirici toxuma xəstəlikləri.  

Klinika, diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin 

tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                     

7 

8. Ailə həkiminin təcrübəsində tibbi kibernetika və kompyuterləşdirmənin 

əsas prinsipləri. Funksional, endoskopik, elektrofizioloji və başqa 

diaqnostika üsullarının əhəmiyyəti.  Situasion məsələlər (ixtisas testi).   

6 



9.Ailə həkiminin təcrübəsində təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım. 

Situasion məsələlər (ixtisas testi).   

7 

10.Ailə həkiminin təcrübəsində peşə xəstəlikləri.  Klinika, diaqnostika, 

müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və profilaktikası. Təcili və təxirəsalın-

maz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  itirilməsinin tibbi ekspertizası. 

Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                    

7 

11.Ailə həkiminin təcrübəsində qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu 

(QİÇS).  Klinika, diaqnostika, müalicə və sağlamlaşdırıcı tədbirlər və 

profilaktikası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım. Əmək qabiliyyətinin  

itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                                                                                    

6 

12.Ailə həkiminin təcrübəsində laborator diaqnostikanın əsas prinsipləri. 

Situasion məsələlər (ixtisas testi).                                              

5 

                                                                                               CƏMI: 80 SAAT                                                                                                                                                     

 

                                   Hərbi tibb fakültəsi, VI kurs mühazirə 

№ Mövzular Saat 

1 Ailə həkimi və onun əsas funksional vəzifələri. Şəhər poliklinikasının 

gücü, strukturu, sahə iş prinsipləri.  

2 

2 Təcili və təxirəsalınmaz yardımın təşkili. “İctimai sağlamlıq”, “Sığortalı 

təbabət”, “Tibbi kibernetika”, “Fəlakət təbabəti” anlayışlarının izahı. 

Palliativ və supporiv yardımın təşkili.  

2 

3 Həkim-məsləhət komissiyası (HMK) və tibbi-sosial ekspert komissiyası 

(TSEK). Müvəqqəti və daimi əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası.  

2 

4 “Herontologiya” və “Heriatriya”. Sanator-kurort müalicə üçün seçim. 

Ailə həkiminin təcrübəsində klinik farmakoterapiya və xalq təbabəti. 

Ailə həkiminin təcrübəsində QİÇS.  

2 

5 Ailə həkiminin təcrübəsində bioetika, həkim etikası, tibbi deontologiya, 

psixi sağlamlıq. Ailə həkiminin peşəkarlıq fəaliyyətinin hüquqi əsasları, 

hüquqi məsuliyyət və xəstəliklərin hüquqi müdafiəsi.  

2 

                                                                                                     CƏMI: 10 SAAT 

Hərbi tibb fakültəsi, VI kurs  təcrübə məşğələ 

 

№ Mövzular saat 

1 Ailə həkiminin təcrübəsində tənəffüs orqanları xəstəlikləri: bronxitlər, 

bronxial astma, AXOX. Klinika, diaqnostika, müalicə və profilaktika, 

sağlamlaşdırıcı tədbirlər. Müvəqqəti və daimi əmək qabiliyyətinin 

itirilməsinin tibbi ekspertizası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın 

2 



təşkili. Situasion məsələlər.  

2 Ailə həkiminin iş təcrübəsində tənəffüs sisteminin xəstəlikləri. 

Kəskin respirator virus infeksiyaları, pnevmoniya, plevritlər. Peşə 

xəstəlikləri. Müvəqqəti və daimi əmək qabiliyyətinin itirilməsinin 

tibbi ekspertizası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın təşkili.  

2 

3 Ailə həkiminin təcrübəsində ürək-damar sisteminin xəstəlikləri:, ÜİX, 

stenokardiya, miokard infarktı. Müalicə, təcili və təxirəsalınmaz 

yardım. Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion 

məsələlər. 

2 

4 Ailə həkiminin təcrübəsində ürək-damar sisteminin xəstəlikləri: 

arterial hipertenziya, miokarditlər, endokardit.  Müalicə, təcili və 

təxirəsalınmaz yardım. Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər. 

2 

5  Ailə həkiminin iş təcrübəsində oynaq və birləşdirici toxumanın 

xəstəlikləri. Klinika, diaqnostika, müalicə və 

profilaktika,sağlamlaşdırıcı tədbirlər. Müvəqqəti və daimi əmək 

qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi ekspertizası. Təcili və təxirəsalınmaz 

tibbi yardımın təşkili. Situasion məsələlər.     

2 

6 Ailə həkiminin iş təcrübəsində mədə-bağırsaq sisteminin xəstəlikləri. 

Klinika, diaqnostika, müalicə və profilaktika,sağlamlaşdırıcı tədbirlər. 

Müvəqqəti və daimi əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın təşkili. Situasion 

məsələlər.    

2 

7 Ailə həkiminin iş təcrübəsində hepatobiliar sisteminin xəstəlikləri. 

Klinika, diaqnostika, müalicə və profilaktika,sağlamlaşdırıcı tədbirlər. 

Müvəqqəti və daimi əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın təşkili. Situasion 

məsələlər.    

2 

8 Ailə həkiminin iş təcrübəsində sidik-ifrazat sisteminin xəstəlikləri. 

Klinika, diaqnostika, müalicə və profilaktika,sağlamlaşdırıcı tədbirlər. 

Müvəqqəti və daimi əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın təşkili.  

2 

9 Ailə həkiminin iş təcrübəsində endokrin sistemlərin xəstəlikləri. 

Klinika, diaqnostika, müalicə və profilaktika,sağlamlaşdırıcı tədbirlər. 

Müvəqqəti və daimi əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın təşkili. Situasion 

məsələlər.    

2 

10 Ailə həkiminin iş təcrübəsində qanyaradıcı sisteminin xəstəlikləri. 

Klinika, diaqnostika, müalicə və profilaktika,sağlamlaşdırıcı tədbirlər. 

Müvəqqəti və daimi əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın təşkili. Situasion 

məsələlər.    

2 

                                                                                                  CƏMI: 20 SAAT 



 

 

                               QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ:    

 

Fənn üzrə kredit toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi 

olacaq: 

50 bal – imtahana qədər 

O cümlədən: 

10 bal – dərsə davamiyyət 

10 bal – sərbəst işlər 

30 bal – təcrübə dərslərindən toplanacaq ballardır 

50 bal – imtahanda toplanacaq  

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 suallardan ibarət olacaqdır. Hər 

bir sual 1 baldır. Səf cavablanan suallar düzgün cavablanan sualların ballarını silir.  

 

QEYD: İmtahanda min 17 bal toplanmasa, imtahana qədər yığılan ballar 

toplanılmayacaq. İmtahanda və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun 

miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir: 

A – “Əla”  - 91-100 

B – “Çox yaxşı” – 81-90 

C – “Yaxşı” – 71-80 

D – “Kafi” – 61-70 

E – “Qənaətbəxş” – 51-60 

F – “Qeyri kafi” – 51 baldan aşağı 

 

SƏRBƏST İŞ:  

Semestr ərzində 5 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 2 

balla qiymətləndirilir. Sərbəst iş yazılı formada, həcmi 1-2 səhifə olmalıdır. Hər bir 

sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plaqiat yol verilməzdir.  

 

 

                                 SƏRBƏST  İŞLƏRİN MÖVZULARI  

                                                         

                                                                      I 

1.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində doş dəfəsi nahiyəsində ağrılar. 

2.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində aritmiyalar 

3.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində disfaqiya 

4.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində komatoz vəziyyətlər 

5.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində QİÇS. 

 

                                                                        II 

1.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində öskurək 

2.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində kardiomeqaliya 



3.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində qusma 

4.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində sidik sindromu 

5.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində peşə xəstəlikiəri 

 

                                                                       III 

1.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində boğuma tutmaları 

2.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində ürək nahiyəsində olan ağrılar 

3.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində qusma 

4.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində onurğa sütunu ağrıları 

5.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində təcili və taxirəsalınmaz yardım 

 

                                                                      IV 

1.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində tənginəfəslik 

2.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində böyrək və serebral mənşəli arterial hipertenziya. 

3.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində diareya 

4.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində qısa müddətli huşun itməsi 

5.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində reproduktiv sağlamlıq və ailə planmaşdırılması 

 

                                                                       V 

1.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində sianoz. 

2.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində endokrin və damar mənşəli arterial hipertenziya. 

3.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində qəbzlik. 

4.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində ödemlər 

5.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində palliativ yardım 

 

 

                                                                        VI 

1.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində ağciyər infiltratı sindromu. 

2.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində baş ağrıları. 

3.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində sarılıq 

4.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində anemiyalar 

5.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində xalq təbabəti  

 

                                                                        VII 

1.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində plevrai boşluqda maye halı 

2.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində periferik vazospazm halı 

3.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində oynaq ağrıları 

4.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində splenomeqaliya 

5.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində kaxeksiya 

 

                                                                

   VIII 

1.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində hərarətli xəstələr 



2.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində birləşdirici toxuma xəstəlikləri 

3.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində assit. 

4.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində trombozlar 

5.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində tibbi kibernetika 

 

                                                                      

                                                                        IX 

1.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində kataral sindromlu xəstələr 

2.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində həkimin əzələ ağrıları 

3.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində qaren nahiyəsində olan ağrılar 

4.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində piylənmə 

5.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində qanitirmə 

 

 

                                                                         X 

1.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində boğaz ağrıları 

2.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində ürekdöyünmə 

3.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində hepatomeqaliya 

4.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində limfoadenopatiyalar 

5.  Ailə həkiminin iş təcrubəsində poliuriya. 

 

 

Sərbəst işlərin nəticələri jurnalda qeyd olunur.   
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