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LAPAROSKOPİK CƏRRAHİYYƏ ÜZRƏ TREYNİNQLƏR
(individual və qrup halında olmaqla)

BAŞLANĞIC SƏVİYYƏ
(tələbələr və rezidentlər üçün)

ORTA SƏVİYYƏ
(rezidentlər və həkimlər üçün)

YÜKSƏK SƏVİYYƏ
(laparoskopik cərrahlar üçün)

ümumi vərdişlər

kameranın tutulması  
və yönləndirilməsi

əl-göz koordinasiyası

maqnifikasiyaya 
öyrəşmə

dərinliyin hiss 
edilməsi
portların qoyulması

heyvan orqanları 
üzərində toxuma 
disseksiyası 
vərdişləri

laparoskopik xole-
sistektomiya

laparoskopik fundo-
plikasiya

yırtıq plastikası

laparoskopik intrakor-
poral və ekstrakorporal 
tikişlərin qoyulması

laparoskopik kolon 
cərrahiyyəsi

laparoskopik bariatrik 
cərrahiyyə

tək port laparoskopik  
cərrahiyyə

Treyninq mərkəzi təklif edir

3 gün

10 saat 18 saat 48 saat

1-2 həftə 4-6 həftə
(həftəsonu) (həftədə 3 dəfə) (həftədə 3 dəfə)



Laparoskopik Toxuma Disseksiyası Kursları

Laparoskopik Fundoplikasiya üzrə treyninq kursları

Bu zaman laparoskopik əməliyyatlar zamanı aparılan 

disseksiya növləri video görüntülərdə iştirakçılarda 

ətraflı izah edildikdən sonra canlı toxuma və orqan-

lar üzərində müxtəlif elementlərin laparoskopik dis-

seksiyası və kəsmə prinsipləri izah edilməklə öyrə-

dilir. İştirakçılar POP treyner üzərində qanaxmanın 

dayandırılması, hansı alətlə hansi orqan və toxu-

manın əldə edilməsi, klipləmə texnikasına yiyələnirlər

Bu kurslar donuzdan götürülmüş qida borusunun distal 
hissəsi, diafraqma və mədədən ibarət orqan komplek-
si üzərində diafraqmal yırtıq modeli yaradıldıqdan sonra 
modellər üzərində həm krurorafiya həm də  müxtəlif üsul-
larla laparoskopik fundop-
likasiya vərdişləri öyrədilir.
Əməliyyat intrakorporal 
tikiş texnikasının istifadə 
etməklə aparılır. Treyninqlər 
zamanı LF əməliyyatının 
nəzəri aspektləri, baş verə 
biləcək ağırlaşmaların 
profilaktikası və müalicəsi 
təcrübəli mütəxəssislərin 
məşqçiliyi ilə iştirakçılara 
öyrədilir.



Laparoskopik Tikiş Kursları

Laparoskopik Xolesistektomiya üzrə treyninq kursları
(3 günlük)

Bu kurslarda ekstrakorporal və  intrakorporal düyün 

vurmaq və tikiş texnikasının özəlikləri təcrübə-

li mütəxəssislərin məşqçiliyi ilə iştirakçılara izah 

olunduqdan sonra hər bir iştirakçı xüsusi modellər 

üzərində tikiş və düyün texnikasını icra etmək 

imkanı qazanır, donuz orqanları üzərində düyün-

lü və fasiləsiz tikişlərlə enterorafiya icra edilir. 

Bu kurslar çərçivəsində təzə donuz orqanlarından hazır-
lanmış  xüsusi modellər üzərində aparılır. Kurs Av-
ropanın aparıcı treyninq mərkəzlərinin proqramları-
na əsasən keçirilir və canlı toxumalar üzrərində sadə 
vərdişlər (disseksiya, koaqulyasiya, kliplənmə və s.) 
məşq etdirildikdən sonra iştirakçılar bir neçə dəfə hey-
van orqanları üzərində tam Laparoskopik Xolesistek-
tomiya əməliyyatını icra edirlər. Treyninqlər zamanı 
LX əməliyyatının nəzəri aspektləri, baş verə biləcək 
ağırlaşmaların profilaktikası və mualicəsi təcrübə-
li mütəxəssislərin məşqçiliyi ilə istirakçılara öyrədilir.



˝ALMAZ˝ Almaniya-Azərbaycan Tibbi Treyninq 

Mərkəzi 2010-cu ildən təsis edilmiş və 2011-

ci ildə Azərbaycan-Almaniya Tibbi Əməkdaşlıq 

Cəmiyyətinin rəsmi qeydiyyatından sonra onun 

nəzdində fəaliyyətə başlamışdır.

Hazırda ˝ALMAZ˝ Tibbi Treyninq Mərkəzi Almani-

ya Cərrahlar Cəmiyyətinin və Davos Qastrointesti-

nal Cərrahiyyə Kurslarında mövcud olan texnikalar 

əsasında fəaliyyət göstərir. 2015-ci ilin aprel ayında 

keçiriləcək treyninqlərə davamlı tibb təhsili üzrə Av-

ropa institutları tərəfindən 21 CME balı verilmişdir.

ÜMUMİ CƏRRAHİYYƏ ÜZRƏ TREYNİNQLƏR
(individual və qrup halında olmaqla)

BAŞLANĞIC SƏVİYYƏ
(tələbələr və rezidentlər üçün)

ORTA SƏVİYYƏ
(rezidentlər və həkimlər üçün)

YÜKSƏK SƏVİYYƏ
(laparoskopik cərrahlar üçün)

Müxtəlif əməliyyat-
lar zamanı müvafiq 
alətlərin çeşidi və 
istifadə qaydaları

Cərrahiyyədə istifadə 
edilən düyün texni-
kaları

Müxtəlif  növ dəri 
tikişləri texnikaları

Canlı toxumada düyünlü 
və fasiləsiz tikişlərin 
qoyulma texnikası

Canlı toxumada anas-
tamozlarının qoyulma 
texnikası

Canlı toxumada damar 
tikişləri və damar anas-
tamozlarının qoyulma 
texnikası

Müxtəlif anastomoz 
texnikaları

Hepatikoyeyuno, və 
pankreatozezunoanas-
tomoz

Düz bağırsağın ön 
rezeksiyası və s. kimi 
mürəkkəb texnikalar



ALMANİYA - AZƏRBAYCAN 
TİBBİ TREYNİNQ MƏRKƏZİ

Həsənbəy Zərdabi küç. ev 77a, 
AZ1100, Bakı, Azərbaycan

(+99412) 533-06-34
(+99451) 738-98-14    
(+99412) 533-06-34   |  Faks

behbudovv@gmail.com

www.gamca.az


