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 Nuru Yusifoğlu Bayramov
Cərrahiyyə Seminarları: Mədəaltı Vəzin Cərrahi Xəstəlikləri.
ISBN: 975-94665-7-0 Ankara 2002, 217 s
Dərslik şəklində hazırlanmış bu kitab ümumi cərrahiyyənin önəmli mövzularına
həsr edilən silsilə kitablardan biridir. Kitabda mədəaltı vəzin cərrani xəstəlikləri
haqqında həm qısa, həm geniş məlumatlar verilmiş, mövzunun asan qavranılması
üçün şəkillər, öyrədici və test sualları təqdim edilmişdir. Xüsusən, mədəaltı vəzin
anatomiyası, fiziologiyası, müayinə üsulları, anomaliyaları, kəskin və xronik
pankreatitlər, adenokarsinomalar, adacıq şişləri, travmaları, kistləri haqqında
müasir məlumatlar oxucunun daha asan mənimsəyəcəyi şəkildə təqdim edilmişdir.
Kitabda orjinal olan 104 şəkil, 142 test sualları, 88 öyrədici suallar verilmişdir
Kitab Tibb Universiteti tələbələri, cərrahiyyə üzrə ixtisas keçənlər, gənc
cərrahlar, müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Türkiyə Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 25.12.2001 tarixli qərarla
ISBN: 975-94665-7-0 saylı dərslik kitabı kimi nəşrinə icazə verilmişdir.

ÖN SÖZ
Bu kitab bir neçə cəhətdən diqqətəlayiqdir.
Birincisi, bütün bölümlərdə verilən biliklər həm geniş şəkildə, həm də
qısa - tezislər şəklində verilmişdir. Bu həm mövzunun
qavranılmasında, həm də yadda saxlanılmasında böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
İkincisi, mədəaltı vəzin ən çox rast gələn mövzuları üzrə öyrədici
sualların olmasıdır ki, bu da oxunan materialın dəqiq və əsaslı şəkildə
mənimsənilməsinə imkan verir.
Üçüncüsü, kitabda yer alan test sualları oxucunun özünü yoxlamasına,
aldıgı biliyi qiymətləndirməsinə imkan verir. Son vaxtlar ehtiyacımız
hesab etdiyimiz yeni tədris sisteminə keçməmizdə bu tipli test
suallarının böyük əhəmiyyəti vardır.
Hesab edirəm ki, nəhayət Azərbaycanın tibb tələbələri və gənc
cərrahları bənzərsiz bir dərsliyin şahidi oldular. Təqdim edilən kitab
IV, V, VI kurs tələbələrinə, həm gənc, həm də təcrübəli cərrahlarımıza
mədəaltı vəzi cərrahiyyəsi üzrə töhfə edilmiş ən yaxşı dərsliklərdən
biridir.
Azərbaycan tibb Universiteti
I cərrahi xəstəliklər
kafedrasının müdiri
Əməkdar Elm Xadimi,
Prof. H.A. Sultanov

ÖN SÖZ

Hızlı gelişen ve bilgilerin kısa bir zamanda geliştiği bir dönemde
derslik yapmak çok zor bir iştir. Çünki, derslik ilk önce tip alanında
standartlaşmış ve ekserleri tarafından kabullanmış bilgileri
içermelidir. Buna ulaşmak için modern dünya literatürünü izlemek ve
incelemek gerekir. Aynı zamanda bu bilgilerin bir genellemesi, ortak
noktaya getirilmesi önemlidir. Bu kitapta pankreasın cerrahi
hastalıkları ile ilgili modern bilgiler toplanmış ve iyi bir şekilde
sunulmuştur.
Konuları geniş şekilde okumadan sadece sunulan şemaları dikkatli
izlemekle pankreasın hastalıklarıyla ilgili önemli bilgilere sahip olmak
imkanı var ki, bu da kitabın önemli özelliyidir. Kitapta, bir çok
geleneksel terimlerin kullanılması ve yazı türüne göre bu kitap
Azerbaycan tip öğrencilerinin, asistanlarının yarısına , Türkiye
meslektaşları ve öğretmenleri için de çok iyi bir dersliktir. Dünyadaki
derslikler arasında konu özetirini, geniş bilgileri, test sorularını və
eğitici soruları bir arada sunan böyle bir kitabı hatırlamamaktayım.
Prof.Dr. Salim DEMİRCİ
Ankara Üniversitesi
Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı
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MÜƏLLİFDƏN

Son illər Azərbaycan tibbi təhsilinin Dünya tibbi təhsil sisteminə
inteqrasiyasına ciddi ehtiyac duyulmaqdadır. Bu nöqteyi-nəzərdən
yeni tipli dərsliklər də gərəkməkdədir. Geniş izahlara yer verməklə
yanaşı önəmli tibbi bilikləri qabarıq şəkildə təqdim etmək, mövzunun
yaxşı qavranılması üçün əyani vəsaitlərdən istifadə etmək və
oxucunun özünü yoxlamasını təmin etmək müasir dərsliklərə qoyulan
əsas tələblərdəndir. Dərslikdə bu tələblərə cavab verməyə çalışmışam,
nə qədər uğurlu olduğunu isə, oxuyucular qiymətləndirəcəklər.
Azərbaycanda yeni tibbi təhsil sistemini dəstəkləyənlərə, bu kitabın
çıxmasında kömək edənlərə, xüsusən, Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Naziri Akademik Ə.B.İnsanova və Birinci müavini
S.Kərimova,
Azərbaycan
Tibb
Universiteti
Rektoru
Ə.T.Əmiraslanova, I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri Prof.
H.A.Sultanova, Doss. S.F.Rəfiyevə, t.e.n. A.H.Abbasova, Ankara
Universiteti Cərrahi Onkologiya Bölümünün Professoru S.Demirciyə,
Mərkəzi
Klinik
Xəstəxananın
həkimləri
B.İbrahimova,
K.Əmiraslanovaya, həmkarlarıma, dostlarıma, tələbələrimə, ailəmə
dərin hörmətimi, sayğılarımı, təşəkkürlərimi bildirirəm.
Kitabda bəhs edilən mövzularla, kitabın quruluşu ilə, kitabda nəzərdən
qaçırdığımız orfoqrafik, qramatik və texniki səhvlərlə əlaqədar
oxuyucularımızın tənqidləri ehtiramla qarşılanacaq və bunlar müəllifi
sevindirəcəkdir.
Müəllif

