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3314.01 – Tibbi texnologiya ixtisası üzrə fəlsəfə
doktorluğuna qəbul imtahanının
PROQRAMI
Giriş
Tibbi texnologiya mühəndisliyi proqramı magistr səviyyəsində tədris olunan fənlər
əsasında tərtib olunmuşdur. Proqram aşağıdakı fənləri əhatə edir: tibbi müalicə metodları
və sistemləri; biotibbi cihazlar, aparatlar, sistemlər və komplekslər; biotibbi texnikanın
müasir problemləri; biotibbi tədqiqatlarda texniki ölçmələr; biotibbi sistemlərin texniki
vasitələri; biotibbi diaqnostikanın texniki metodları; sistem analizi;
diaqnostik
informasiyanın alınma vasitələri.
1. Biotibbi texnikanın müasir problemləri:
1.1 Biotibbi texniki vasitələr. Biotibbi texniki vasitələrin ekoloji və biotibbi
tədqiqatlarda tətbiqi imkanları. Müasir mikroskorlar və termostatlar. İşiq və
elektron mikroskopları. Tibbi texnika. Lazer texnikası.
2. Tibbin müasir problemləri
2.1 Tibbin aktual problemləri, virus xəstəlikləri, ürək-damar xəstəliklərinin
profilaktik problemləri, onkoloji xəstəliklərin artmasının sosial-psixoloji
səbəbləri, zərərli vərdişlər, sinir-psixi problemlərin profilaktikası.
3. Tibbi müalicə metodları
3.1 Ənənəvi və qeyri-ənənəvi müalicə metodları. Tibbi müalicə metodlarının müasir
istiqamətləri. İmplant orqanlar və orqan köçürülməsi prosesləri. Kliniki
cərrahiyyənin təkmilləşdirilməsi metodları. Kimyəvi və şüa terapiyası.
Fizioterapiya və reabilitasiya metodları.
3.2 Qeyri ənənəvi müalicə metodları. Naturotapiya. Akupunktura. Aferez.
4. Kliniki laborator müayinə metodları və sistemləri
4.1 Kliniki laborator hemotologiya, kliniki biokimya, kliniki mikrobiloji metod,
kliniki toksikologiya, ümumi kliniki müayinə metodu, qanın ümumi kliniki təhlili,
qan və sidiyin biokimyəvi təhlili. Biopsiya.
5. Tibbi müayinə metodlarının sistemləşdirilməsi
5.1 .İnvaziv və qeyri invaziv müayinə metodları
5.2 Orqanizmin müayinə metodlarının sistemləşdirilməsi. Sturuktur diaqnostika,
funksional diaqnostika, laborator diaqnostika.
6. Kardioloji müayinə və müalicə metodları
6.1 Ürək çatmazlığı, kəskin və xroniki ürək çatmazlığı. Artimiya. Arterial hipertenziya.
Stenokardiya. Miokard infarktı. Kardiodiaqnostika. Elektrokardioqrafiya metodu.
Kinetokardioqrfiya və Ballistokardioqrafiya metodları. Dinamokardioqrafiya
metodu. Aortakoronar şuntlama. Koronar angioqrafiya (koronaroqrafiya) metodu.
Angioqrafiya aparılmasına göstərişlər. Dopleroqrafiya. Elektrofizioloji
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diaqnostika metodu. EKQ-nin uzunmüddətli (kəsilməyən) qeydiyyatı – EKQ-nin
sutkalıq monitorlaşdırılması.
7. Tənəffüs sistemi orqanlarının müayinə və müalicə metodları
7.1 Yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının xəstəlikləri.Tənəffüs sistemi orqanlarının
xəstəlikləri. Faringit, laringit, rinit. Kəskin bronxit, bronxial astma
7.2 Tənəffüs yolları xəstəliklərinin müayinə metodları. Rentgenoskopiya metodu.
Flöroqrafiya.Tomoqrafiya.
8. Həzm sistemi orqanlarının müayinə və müalicə metodları
8.1 Həzm sistemi xəstəlikləri. Qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi.
Öd yolları və öd daşı xəstəlikləri. Xolesistit.
8.2 Rentgen müayinə metodu. Kolonoskopiya. Rektoromanoskopiya metodu.
Xolesistoqrafiya, xolangioqrafiya, xoleoqrafiya metodları. Kompyuter
tomoqrafiyası. MRT diaqnostika.
9. Onkoloji müayinə və müalicə metodları
9.1 Xoş və bəd xassəli şişlər. Biopsiya metodu, kimyəvi terapiya və şüa
terapiyası.Onkomarkerlərin aparılması metodları.
10. Biotibbi siqnalların mənşəyinin fiziki-kimyəvi əsasları
Biotibbi siqnalların informativ parametrləri
11. Biotibbi potensialların ölçülməsi metodları
Bilavasitə, dolayı və birqə metodlar
12. Biotibbi potensialları ölçən vasitələr
Ölçmə əməliyyatlarının texniki vasitələri
Biotibbi potensialların ölçülməsində yaranan xətalar, küylər və tərəddüdlər
13. Ölçü siqnallarının süzgəclənməsi metodları
Analoq metodlarıyla süzgəclənmə
Rəqəmli metodlarla süzgəclənmə
14. Siqnalların çeviriciləri
Analoq-Rəqəm çeviriciləri, iş prinsipi, sxemotexnikası
Rəqəm- Analoq çeviriciləri, iş prinsipi, sxemotexnikası
15. Biotibbi informasiyasının rəqəmli emalı
Biotibbi siqnallarının spektral, korrelyasiya analizi
Vizuallaşdırma və biotibbi ölçü informasiyasının sənədləşdirilməsi
Biotibbi təsvirlərin tanınması və qiymətləndirilməsi
16. Elektrokardioqrafiyanın əsasları, EKQ siqnalları
Elektrokardioqrafın iş prinsipi
Kardiologiya və ürək cərrahiyəsində vizuallaşdırma
Arterial qan təzyiqinin ölçüməsi üsulları və cihazları
17. Elektroensefaloqrafiya əsasları, EEF siqnalları
Elektroensefaloqrafın iş prinsipi
18. Biostimulyatorlar, biostimulyasiya siqnalları.
Elektrokardiostimulyatorlar, intellektual elektrokardiostimulyatorlar
19. Bioloji obyektlərə elektrik siqnallarıyla təsir
Aşağı tezlikli tibbi terapevtik aparatlar
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Yüksək tezlikli tibbi terapevtik aparatlar
Bioloji aktiv nöqtələr, BAN-rin aşkar edilməsi və onlara təsir etmə metodları
20. Ultrasəs, onun bioloji ob'ektlərə təsiri və tibbi diaqnostikada istifadəsi
Ultrasəsin terapiya və cərrahiyyədə tətbiqi
21. Audiometrik tədqiqatlar
Audiometrik tədqiqatlar üsulları və cihazları.
22. Nəfəsalma sisteminin xarakteristikaları
Nəfəsalma sisteminin miqdar və keyfiyyət parametrlərini ölçən cihazlar
23. Tibbi təcrübələrdə mayelərin sərfi və miqdarının ölçülməsi üsulları
24. Temperaturun ölçülməsi metodları və aparatları
Əlaqəli və əlaqəsiz (kontaktsız) metodlar, cihazların sxemotexnikası
25. Teletəbəbət sistemləri
26. Endoskop texnikası, zondlar
27. Bioloji obyektlərdə sistem analiz məsələləri
28. Biotibbi sistemlərdə avtomatik tənzimləmə
Süni nəfəsalma, intellektual kardiostimulyatorlar və s.
29. Süni neyron şəbəkələri və neyrokompyuterlər
30. Biotibbi informasiya ölçmə sistemləri
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