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PREREKVİZİTLƏR:  “Daxili xəstəliklərin propedevtikası”, “Daxili xəstəliklər”. 

 

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 fakültəsinin V 

kurs tələbələri üçün “Ailə təbabəti” fənnindən payız və yaz semestrləri üzrə 

mühazirələrin mövzu planı 

 

№ Mövzular Saat 

1 Ümumi təcrübə həkimi (ailə həkimi) və onun əsas funksional 

vəzifələri. “Ailə Həkimləri İnstitutu”nun yaranması. Təcili və 

təxirəsalınmaz yardımın təşkili: “Sığortalı təbabət”, “Tibbi 

kibernetika”, “Fəlakət təbabəti” anlayışlarının izahı. 

2 

2 Poliklinika – səhiyyənin ilkin və əsas mərhələsidir. Onun gücü, 

strukturu, sahə iş prinsipləri. Həkim-məsləhət komissiyası (HKM) və 

tibbi-sosial ekspert komissiyası (TSEK). Sahə həkimi və ümumi 

ixtisas həkimi (ailə həkimi). Sanator-kurort müalicəsi üçün seçim.  

2 

3 “Herontologiya” və “Heriatriya”. Qocalıq və qocalma. Palliativ və 

supportiv tibbi yardımın təşkili. Tibbi və ailə psixoterapiyası. 

2 

4 Ailə həkiminin təcrübəsində klinik farmakoterapiya və xalq təbabəti. 

Qeyri-ənənəvi müalicə üsulları (refleksoterapiya, akupunktura, 

apiterapiya, hirudoterapiya, fitoterapiya, psixoaterapiya, 

homeopatiya, ekstrasensor müalicə). “Bioetika, həkim etikası”, 

“Tibbi deonatologiya”, “Psixi sağlamlıq” anlayışlarının izahı 

2 

5 Ailə həkiminin peşəkarlıq fəaliyyətinin hüquqi əsasları, hüquqi 

məsuliyyəti və xəstələrin hüquqi müdafiəsi. Qazanılmış 

immunodifisit sindromu (QİÇS). Ailə həkiminin təcrübəsində 

onkoloji xəstəliklər. 

2 

                                                                                                            Cəmi: 10 saat  

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin I, II Müalicə-profilaktika fakultəsinin V 

kurs tələbələri üçün “Ailə təbabəti” fənnindən payız və yaz semestrləri üzrə 

təcrübə məşğələlərinin mövzu planı 

 

№ Mövzular Saat 

1 Sahə həkimi və ümumi ixtisas həkimi (ailə həkimi) və onun əsas 

funksional vəzifələri.  

2 

2 Şəhər poliklinikasının gücü, strukturu. Sanator-kurort müalicə 

üçün seçim. Situasion məsələlər (ixtisas testi). 

2 

3  “Herontologiya” və “Heriatriya” anlayışlarının izahı. Peşə 2 



xəstəlikləri və onların müalicə və profilaktikası. Əmək 

qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi ekspertizası.  

4 Ailə həkiminin təcrübəsində tənəffüs orqanları xəstəlikləri: 

bronxitlər, bronxial astma, AXOX. Müalicə, təcili və 

təxirəsalınmaz yardım. Situasion məsələlər (ixtisas testi). 

2 

5 Ailə həkiminin təcrübəsində tənəffüs orqanları xəstəlikləri: 

pnevmoniyalar, plevritlər. Müalicə, təcili və təxirəsalınmaz 

yardım. Situasion məsələlər (ixtisas testi). 

2 

6 Ailə həkiminin təcrübəsində ürək-damar sisteminin xəstəlikləri: 

arterial hipertenziya, miokarditlər, endokardit.  Müalicə, təcili və 

təxirəsalınmaz yardım. Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi). 

2 

7 Ailə həkiminin təcrübəsində ürək-damar sisteminin xəstəlikləri:, 

ÜİX, stenokardiya, miokard infarktı. Müalicə, təcili və 

təxirəsalınmaz yardım. Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi). 

2 

8 Ailə həkiminin təcrübəsində oynaq və birləşdirici toxuma 

xəstəlikləri. Müalicə, təcili və təxirəsalınmaz yardım. Əmək 

qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər 

(ixtisas testi). Ailə həkiminin təcrübəsində mədə-bağırsaq 

traktının xəstəlikləri: qastritlər, mədə və 12 b.b xora xəstəliyi. 

Müalicə, təcili və təxirəsalınmaz yardım. Əmək qabiliyyətinin 

itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi). 

2 

9 Ailə həkiminin təcrübəsində mədə-bağırsaq traktının 

xəstəlikləri: enterit, kolitlər, Kron xəstəliyi. Müalicə, təcili və 

təxirəsalınmaz yardım. Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi).  

2 

10 Ailə həkiminin təcrübəsində hepato-biliar sistemlərin 

xəstəlikləri. Müalicə, təcili və təxirəsalınmaz yardım. Əmək 

qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər  

2 

11 Ailə həkiminin təcrübəsində sidik sistemi xəstəlikləri. Müalicə, 

təcili və təxirəsalınmaz yardım. Əmək qabiliyyətinin 

itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi). 

2 

12 Ailə həkiminin təcrübəsində qanyaradıcı sisteminin xəstəlikləri: 

anemiyalar. Müalicə, təcili və təxirəsalınmaz yardım. Əmək 

qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər  

2 

13 Ailə həkiminin qanyaradıcı sisteminin xəstəlikləri: leykoz, 

hemostaz pozuntuları. Müalicə, təcili və təxirəsalınmaz yardım. 

Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion 

məsələlər (ixtisas testi). Ailə həkiminin təcrübəsində endokrin 

sistemin xəstəlikləri: diffuz toksik zob, Xaşimoto xəstəliyi. 

Müalicə, təcili və təxirəsalınmaz yardım. Əmək qabiliyyətinin 

itirilməsinin tibbi ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi). 

2 

14 Ailə həkiminin təcrübəsində endokrin sistemin xəstəlikləri və 2 



maddələr mübadiləsinin pozğunluqları. Şəkərli diabet və 

metabolik sindrom, dislipidemiyalar. Müalicə, təcili və 

təxirəsalınmaz yardım. Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi). 

15 Ailə həkiminin təcrübəsində endokrin sistemin xəstəlikləri: 

böyrəküstü vəz və hipofiz xəstəlikləri Müalicə, təcili və 

təxirəsalınmaz yardım. Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin tibbi 

ekspertizası. Situasion məsələlər (ixtisas testi). 

2 

16 Reproduktiv sağlamlıq. Ailə planlaşdırılması. Situasion 

məsələlər (ixtisas testi). 

2 

17 Reproduktiv sağlamlıq. Ailə planlaşdırılması. Situasion 

məsələlər (ixtisas testi). 

2 

18 Palliativ və supportiv tibbi yardımın təşkili. Sanator-kurort 

müalicə üçün seçim.  

1 

                                                                                                                                               CƏMİ:  35 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  

                                                               V KURS 
                                                                                   I 

1. Poliklinika - müalicə-profılaktika müəssisəsi - səhiyyə sisteminin ilkin və   

          əsas mərhələsidir. 

2. Ailə həkiminin iş təcrübəsində KPVX, qripp. 

3.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində miokard infarktı və təxirəsalmmaz yardım. 

4.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində qastritlər, dispanserizasiya. 

5. Ailə həkiminin iş təcrübəsində metabolik sindrom meyarları. 

 

II 

1.  Poliklinikanm iş prinsipi, vəzifələri və funksiyaları. 

2.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində bronxitlər. 

3. Ailə həkiminin iş təcrübəsində miokard infarktmm ilk dövrünün   

          ağırlaşmaları və  təxirəsalınmaz yardım. 

4. Ailə həkiminin iş təcrübəsində xora xəstəliyi 

5. Ailə həkiminin iş təcrübəsində şəkərli diabet, klinika, müalicə 

                                                              III 

1. Ümumi təcrübə həkimi (ailə həkimi) - respublikanın səhiyyə sistemində 

ixtisaslaşdırılmış mütəxəssisdir. Sahə həkimi və ailə həkiminin fərqi. 

2.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində pnevmoniyalar. 

3.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində hipertoniya xəstəliyi. 

4.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki hepatitlər, müalicə və profılaktikası.  

5. Ailə həkiminin iş təcrübəsinə şəkərsiz diabet                    

                                                              IV 

1. Şəhər poliklinikasının  gücü və strukturu. Təsdiq olunmuş tibbi sənədlər. 

2.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində bronxial astma tutması zamanı ilk yardım. 

3.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində ateroskleroz. 

4.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində qeyri-spesifık xoralı kolit. 

5.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində diffuz toksiki ur, profılaktika. 



                                                                  V 

1.  Həkim məsləhət komissiyası (HMK) və tibbi sosial ekspert komissiyası 

2.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində allergik reaksiyalar. Anafılaktik şok. 

3.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində stenokardiya, ilk yardım, müalicə. 

4.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində Kron xəstəliyi. 

5.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində hipotireoz, profılaktika. 

VI 

1.  Palliativ tibbi yardım və supportiv müalicə. 

2. Ailə həkiminin iş təcrübəsində plevritlər. 

3. Ailə həkiminin iş təcrübəsində NSD 

4. Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki xolesistlər, müalicə. 

5. Ailə həkiminin iş təcrübəsində şəkərli diabetin ağırlaşmaları (komalar). 

VII 

1.  Xəstənin ilkin müayinəsi və anamnez təhlili. 

2. Ailə həkiminin iş təcrübəsində peşə xəstəlikləri. 

3. Ailə həkiminin iş təcrübəsində revmatik qızdırma və profılaktikası. 

4. Ailə həkiminin iş təcrübəsində disbakterioz və profılaktikası. 

5. Ailə həkiminin iş  təcrübəsində anemiyalar. 

VIII 

1.  Herontologiya və heriatriya - ailə həkiminin iş təcrübəsində, heriatrik xəstələrin 

müalicə prinsipləri. 

2.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində ağ ciyər ürəyi. Təxirəsalmmaz yardım. 

3.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki ürək çatmamazlığı, müalicə. 

4.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində malarsorbsiya sindromu (xroniki enteritlər). 

5.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində qlomerulonefritlər, profılaktika. 

                                                                      IX 

1.  Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması. Ailə həkiminin təcrübəsində 

genetik problemlər. 

2.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində ağ ciyər xəstəliklərinin obstruktiv sindromunun 

mualicəsi. 



3.  Revmatoid artrit - ailə həkiminin iş təcrübəsində. 

4.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində qaraciyər sirrozu, diaqşnostika və müalicə. 

5.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində pielonefritlər 

                                                                X 

1.  Poliklinikada sanator-kurort müalicəsinə seçim. Azərbaycanm sanator kurort 

müəssisələri. 

2. Ailə həkiminin iş təcrübəsində bronxoektaziya xəstəliyi. 

3. Ailə həkiminin iş təcrübəsində - qırmızı qurd eşənəyi xəstəliyi. 

4. Ailə həkiminin iş təcrübəsində ezofagitlər, müalicə. 

5. Ailə həkiminin iş təcrübəsində böyrək daşı xəstəliyi 

XI 

1.  Dispanserizasiya. Paraklinik kabinetlərin rolu. 

2.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində hipertonik krizlər - ilk yardım. 

3.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində deformasiyaedici artroz xəstəliyi. 

4.  Ürək astması ilə bronxial astmanm dif. diaqnostikası. 

5.  Ailə həkiminin təcrübəsində tibbi deontologiya, həkim etikası, tibbi və ailə 

psixologiyası, yatrogen xəstəliklər. 

XII 

1.  Ailə həkiminin iş təcrübəsində xalq təbabəti. Ənənəvi və qeyri-ənənəvi müalicə 

metodları. 

2. Ailə həkiminin iş təcrübəsində QİÇS. 

3. Ailə həkiminin iş təcrübəsində Behcət xəstəliyi. 

4. Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki pankreatitlər, profılaktika. 

5. Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki böyrək çatışmazlığı, profılaktika. 

                         

Sərbəst işlərin nəticələri jurnalda qeyd olunur.   

 

 

ƏDƏBİYYAT: 

 1. M.S.Salihov. “Ailə təbabəti”. Bakı, Şərq-Qərb nəşr.,2011 

 

 2. Под редакцией И.Н. Денисова. Практическое руководство для врачей 

общей «Семейной» практики. Москва, Тэотпар-энд. 2001. 



3. Müasir tibb təhsilinin əsasları. Bakı, 2014 

 

KURS İŞİ:  

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulmur.  

 

TƏCRÜBƏ:  

Bu fənn üzrə istehsalat təcrübəsi bir ay nəzərdə tutulur.  

 

 

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin I və II Müalicə-profilaktika fakultəsinin IV 

kursu bitirən tələbələri “Ümumi təcrübə həkiminin  

(ailə həkimi) köməkçisi” proqramı üzrə istehsalat təcrübəsində gördüyü işin 

məzmunu 

№ İşin məzmunu 

1.  Poliklinikanın gücü, iş strukturu,  əsas tibb sənədlərin aparılması 

2.  Poliklinikada xəstələrin qəbulu. Subyektiv və obyektiv müayinə metodlarının 

aparılması. 

3.  Ailə həkimi köməkçisinin ambulator müalicədə iştirakı və xəstələrin sanator-

kurort müalicəsinə seçilməsi. 

4.  Ailə həkimi köməkçisinin iş təcrübəsində əmək qabiliyyətini müvəqqəti və daimi 

itirmənin tibbi ekspertizası. HMK (Həkim- məsləhət komissiyası) və TSEK 

(Tibbi-sosial ekspert komissiyası). 

5.  Ailə həkimi köməkçisinin tibbi hesabat və statistik kabinetin işində iştirakı. Əsas 

tibbi sənədlərin aparılması.  

6.  Ailə həkimi köməkçisinin diaqnostik (rentgen, funksional diaqnostika, 

laboratoriya və s.), fizioterapiya və s. paraklinik kabinetlərin işində iştirakı.   

7.  Ailə həkimi köməkçisinin ambulator şəraitdə sanitar-epidemioloji işinin 

aparılmasında iştirakı. Hərarətli xəstələrin müayinəsi və antibarik kabinetlərin 

işində iştirak. 

8.  Ailə həkimi köməkçisinin ambulator şəraitdə əhalinin dispanserizasiya və 

profilaktika  işinin təşkilində iştirakı.  

9.  Dispanser qeydiyyatına götürülmüş xəstələr arasında müalicə-sağlamlaşdırıcı 

tədbirlərin aparılmasında ailə həkimi köməkçisinin iştirakı. 

10.  Ailə həkimi köməkçisinin anonim kabinetlərin işində iştirakı (QİÇS, alkoqol 

sərxoşluğun təyini, narkomaniya və psixoterapiya) 

11.  Ailə həkimi köməkçisinin, kardioloji, revmatoloji kabinetlərin işində iştirakı 

12.  Ailə həkimi köməkçisinin qastroenteroloji kabinetin işində iştirakı 

13.  Ailə həkimi köməkçisinin endokrinoloji kabinetin işində iştirakı 

14.  Ailə həkimi köməkçisinin nefroloji  kabinetin işində iştirakı 

15.  Ailə həkimi köməkçisinin qulaq-burun-boğaz və stomatoloji  kabinetlərin işində 

iştirakı 



16.  Ailə həkimi köməkçisinin iş təcrübəsində peşə xəstəlikləri. Ekoloji problemlər.  

17.  Ailə həkimi köməkçisinin cərrahi və onkoloji kabinetlərin işində iştirakı. 

Ambulator şəraitdə yaraların ilkin işlənilməsi və sarğıların qoyulması texnikası.  

18.  Ailə həkimi köməkçisinin nevroloji kabinetin işində iştirakı. 

19.  Ailə həkimi köməkçisinin infeksion kabinetin işində iştirakı və KRVX-ri zamanı 

müalicəvi və profilaktik  tədbirlər. 

20.  Ailə həkimi köməkçisinin dermato-veneroloji kabinetin işində iştirakı. 

Pedikulyozun təyini.  

21.  Ailə həkimi köməkçisinin allerqoloji kabinetin işində iştirakı.  

22.  Ailə həkimi köməkçisinin  psixiatrik kabinetin işində iştirakı. 

23.  Ailə həkimi köməkçisinin iş təcrübəsində xalq təbabəti və qeyri-ənənəvi 

(apiterapiya, fitoterapiya, akupunktura, tibbi  hipnoz, homeopatiya, 

refleksoterapya və s.) müalicə kabinetlərin işində iştirak. 

24.  Ailə həkimi köməkçisinin evə çağırış zamanı ilkin təcili və təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın göstərilməsində iştirakı. 

25.  Ailə həkimi köməkçisinin  açıq və qapalı sınıqlar zamanı ətrafların 

immobilizasiyasının aparılmasında iştirakı. 

26.  Ailə həkimi köməkçisinin  arterial, venoz, kapilyar qanaxmalar, burun 

qanaxmaları zamanı ilkin yardımın göstərilməsində iştirakı.  

27.  Ailə həkimi köməkçisinin  hipertonik kriz zamanı təxirəsalınmaz tədbirlərin 

göstərilməsində iştirak. 

28.  Ailə həkimi köməkçisinin  kəskin allergik reaksiyalar və anafilaktik şok zamanı 

təxirəsalınmaz tədbirlərin göstərilməsində iştirak. 

29.  Ailə həkimi köməkçisinin  bronxial astma tutmaları, astmatik status və astmoid 

vəziyyətlər zamanı təxirəsalınmaz tədbirlərin göstərilməsində iştirak. 

30.  Ailə həkimi köməkçisinin  kəskin zəhərlənmələr, dəm qazı ilə zəhərlənmə 

zamanı ilkin tibbi yardımın göstərilməsində iştirak. 

31.  Ailə həkimi köməkçisinin miokard infaktı və kəskin ürək çatışmazlığı zamanı 

təxirəsalınmaz müalicə tədbirlərində iştirakı. 

32.  Ailə həkimi köməkçisinin kardiogen şok, ürək dayanması zamanı ilkin yardımda 

iştirakı. 

33.  Ailə həkimi köməkçisinin  kəskin qarın zamanı ilkin yardım taktikası. 

34.  Ailə həkimi köməkçisinin  komalar zamanı (serebrovaskulyar, epileptik, 

qaraciyər, diabetik, alkoqol, travmatik, uremik, hipertenzion və s.) ilkin yardımın 

göstərilməsində iştirak. 

35.  Ailə həkimi köməkçisinin təcrübəsində asfiksiya zamanı ilkin yardım, 

konikotomiya və traxeostomiya aparılmasında iştirakı. 

36.  Ailə həkimi köməkçisinin dəri altı, dəri içi, əzələ daxili inyeksiya, vena daxili 

infuziya  aparılmasında iştirak. 

37.  Ailə həkimi köməkçisinin sidik kisəsinin kateterizasiyasının aparılmasında 

iştirakı.  

38.  Ailə həkimi köməkçisinin  plevral punksiya və laparosentez manipulyasiyaların 

aparılmasında iştirakı.  

39.  Ailə həkimi köməkçisinin  ekstremal vəziyyətlərdə doğuşun aparılmasında 



iştirakı. 

40.  Ailə həkimi köməkçisinin  ekstremal vəziyyətlərdə doğulmuş uşağa ilkin 

yardımın (tənəffüsün bərpası, göbəyin bağlanması, ağız boşluğunun sanasiyası 

və s.) göstərilməsində iştirak. 

41.  Ailə həkimi köməkçisinin  ölümün (terminal vəziyyət, aqoniya, kliniki, bioloji 

ölüm) təyində iştirakı.  

42.  Ailə həkimi köməkçisinin təcrübəsində həkim etikası, tibbi deontologiya, tibbi 

və ailə psixologiyası, ailənin sağlam həyat tərzinin məzmunu və formalaşması. 

43.  Ailə həkimi  köməkçisinin palliativ və supportiv yardımın göstərilməsində 

iştirakı.  

44.  Ailə həkimi köməkçisinin iş təcrübəsində informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının (İKT) rolu. Elektron tibbi sənədlərin aparılması qaydaları.  

45.  Ailə həkimi köməkçisinin təcrübəsində “herontologiya” və “heriatriya” 

anlayışları. 

46.  Azərbaycanda icbari tibbi sığorta və ailə həkimliyi prinsipinin sahə həkimi 

prinsipindən fərqi və üstünlüyü. 

 

 

        
 


