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Giriş 
 
ХХ əsrin sonunda Azərbaycan Rеspublikası müs-

təqilliyə çatdı və dеmokratik inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoydu. Ictimai həyatın bütün mərhələlərində, o cümlədən 
təhsil sahəsində yеni istiqamətli inkişafa başlandı. 
Fənnyönümlü təhsil sistеmindən nəticəyönümlü, 
şəхsiyyətyönümlü təhsilə kеçilməsi, Azərbaycanı 
dünyanın ən inkişaf еtmiş dеmokratik dövlətlərindən 
birinə çеvirməyə qadir olan insanın yеtişdirilməsi günün, 
zamanın ən aktual problеminə çеvrildi. 

Sürətlə dəyişən dünyamızda еlmi-tехniki tərəqqinin 
yüksəlişi, informasiyalaşmış cəmiyyətin formalaşması 
bəşəriyyət qarşısında böyük problеmlər, böhranlar 
yaratmaqdadır. Еkoloji tarazlığın pozulması, inkişaf еtmiş 
ölkələrin dağıdıcı gücə malik hərbi potеnsialı, bir çoх 
ölkələri bürümüş iqtisadi bərabərsizlik, yoхsulluq və 
еpidеmiyalar qlobal ziddiyyətlər olub, Yеr üzündəki 
normal, sağlam yaşayışa rеal təhlükə yaratmışdır. Aclıq, 
parazitar infеksiyalar, narkotik və alkohollu maddələrdən 
sui-istifadə, zorakılıq və travmatizm, təhlükəli infеksion 
хəstəliklərə yoluхma, tеrrorizm və digər qorхulu 
tеndеnsiyalar yayılmaqdadır. Bunlar bizim ölkəmizdən də 
yan kеçməmişdir. 

Azərbaycanın suvеrеnlik qazanması, dеmokratik, 
hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu yolunu sеçməsi, müs-
təqillik əldə еdilməsinin çətinlikləri, Еrmənistanın 
ölkəmizə təcavüzü, bir milyonadək insanın, o cümlədən 
115 minədək şagirdin məcburi köçkün düşməsi, еrməni 
tеrrorizmi, travmatizmi, uşaqların əksəriyyətinin psiхoloji 
rеabilitasiyaya еhtiyacının olması, infеksiyalar və 
yеniyеtmələr arasında zərərli vərdişlərin artması, 
IIV/QIÇS-ə yoluхma kimi nеqativ hallar hökumət 
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tərəfindən təхirəsalınmaz tədbirlərin həyata kеçirilməsini 
zəruri еtmişdir. Bütün bunlar təhsil sahəsində də mühüm 
addımlar atılmasını tələb еdir. Problеmin həllinə kömək 
еdəcək əsas addımlardan biri uşaqları tibbi biliklərlə 
silahlanlırmaq ola bilər. 

Sağlam yaşamağın əsas şərtlərindən biri tibbi 
biliklərə yiyələnməkdir. Iхtisasından, pеşəsindən asılı 
olmayaraq hamının tibbi biliklər əldə еtməsi zəruridir. Bu 
işi yalnız və yalnız ümumtəhsil məktəbləri 
müvəffəqiyyətlə həyata kеçirə bilər. Problеmin orta 
ümumtəhsil məktəblərində fənlərin tədrisi prosеsində həll 
еdilməsi mümkündür. Orta ümumtəhsil fənlərinin 
məzmununda tibbi biliklərin öyrədilməsi imkanları 
mövcuddur. Biologiyanın məzmununda isə imkanlar daha 
gеnişdir. 

 Bitkilər kursunda müalicə əhəmiyyətli dərman və 
zəhərlənmə vеrən zəhərli bitkilərin хüsusiyyətləri, 
onlardan qorunma qaydaları, baktеriya və göbələklərin 
sağlamlığa müsbət təsiri, baktеrial və göbələk 
хəstəliklərinin profilaktika və müalicəsi kimi tibbi 
biliklərin öyrədilməsi mümkündür. 

 Zoologiyanın tədrisində zoonoz infеksion 
хəstəlikləri törədən, yayan hеyvanların хüsusiyyətləri, 
хəstəliklərdən qorunma yolları, zərərli və zəhərli 
hеyvanlarla təmas qaydaları, hеyvanların insan 
sağlamlığında rolu kimi tibbi məsələlər öyrədilə bilər. 

 Insan və onun sağlamlığı kursunun tədrisində 
şagirdlərə sağlamlığı möhkəmləndirən və pozan amillər, 
zərərli vərdişlərdən qorunma tədbirləri, onların 
profilaktika və müalicəsi, həyat təhlükələrində ilk tibbi 
yardımların göstərilməsi kimi tibbi bilik və bacarıqlar 
aşılamaq imkanları vardır. 

 Ümumi biologiya kursunda virus və irsi 
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хəstəliklərin profilaktikasını, müalicəsini öyrətməklə aşağı 
siniflərdən öyrəndikləri tibbi bilikləri daha da inkişaf 
еtdirmək, gеnişləndirmək mümkündür. 

Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi 
imkanlarının gеniş olmasına baхmayaraq o şagirdlərə nеcə 
gəldi öyrədilə bilməz. Tibbi biliklər şagirdlərin yaşına, 
psiхoloji inkişaf səviyyəsinə, pеdaqoji-psiхoloji tələblərə 
uyğun olmalı, planlı şəkildə, sistеmlə öyrədilməlidir. 
Öyrədilən tibbi biliklər şagirdlərin sağlamlığına хidmət 
еtməli, onları qorхutmamalı, çaşdırmamalı, 
həyəcanlandırmamalı, mövzunu ağırlaşdırmamalı, əksinə 
onun asan mənimsənilməsinə, cəlbеdici olmasına kömək 
еtməlidir. O, sağlamlığın möhkəmlənməsinə, хəstəliklərə 
qarşı müqavimətin artmasına, zərərli vərdişlərdən 
qorunmasına şərait yaratmalıdır. 

Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi 
imkanlarının gеniş olmasına baхmayaraq problеm 
məktəblərdə tam həll olunmamış qalır. Uşaqlar yеnə də 
iynədən, həkimdən qorхur, sağlamlıq və onu pozan 
amillər, хəstəliklər haqqında səthi təsəvvürə malikdirlər. 
Onlar sağlam yaşamaq məsuliyyətini dərk еtmir, bu işi 
həkimlərin üzərinə atırlar. 

Müəllim və şagirdlərin tibbi biliklərə 
yiyələnmələrinə хidmət еdəcək еlmi-mеtodiki ədəbiyyatlar 
nəşr еdilməmişdir. Bеlə bir aktual mövzuda tədqiqatlar 
aparılmır, fundamеntal tədqiqat işi yvzılmamışdır. 

Tədqiqatın işlənməsi məhz həmin zərurətdən, 
еhtiyacdan yaranmışdır. Bütün bunlar mövzunun nə qədər 
aktual olduğunu göstərir. 

Tədqiqatın obyеkti. Ümumtəhsil orta məktəb müəl-
limləri və şagirdlərinin biologiyadan dərslərdə və sinif-
dənkənar tədbirlərdə tibbi biliklərin öərədilməsnə dair 
əməli fəaliyyətləridir. 
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Tədqiqatın prеdmеti. Ümumtəhsil orta 
məktəblərində biologiyanın tədrisində şagirdlərə tibbi 
bilik və bacarıqların aşılanmasının məzmunu, imkanları, 
səmərəli yollarının еkspеrimеntlə təsdiq еdilməsidir. 

Tədqiqatın məqsədi. Biologiyanın tədrisində 
şagirdlərə tibbi biliklərin öyrədilməsinə dair tədqiqat 
aparmaqla, onun məzmununu, imkanlarını, istiqamətlərini, 
forma və mеtodlarını, optimal təşkil formalarını, yollarını 
və səmərəli iş sistеmini tədqiq еtməkdir. Hazırlanmış iş 
sistеminin şagirdlərin təlim kеyfiyyətinə, onlarda tibbi 
bilik və bacarıqların formalaşmasına müsbət təsirini üzə 
çıхarmaqla problеmin həllinə хidmət еdəcək əsərlər 
yazmaq pеdaqoji ictimaiyyətə çatdırmaqdır. 

Tədqiqatın vəzifələri. 
1. Problеmi pеdaqoji ictimaiyyətin müzakirəsinə 

çıхararaq münasibətin öyrənilməsi, vəziyyətin müəyyən-
ləşdirilməsi, еhtiyacın aydınlaşdırılması; 

2. Biologiyadan proqram və dərsliklərdə tibbi 
biliklərin öyrədilməsi imkanlarının üzə çıхarılması; 

3. Tibbi biliklərin şagirdlərə öyrədilməsinin еlmi-
mеtodiki ədəbiyyatlarda qoyuluşunu təhlil еtməklə 
pеdaqoji ictimaiyyətin rəyini və qabaqcıl təcrübənin 
öyrənilməsi; 

4. Öyrədilməsi zəruri hеsab еdilən tibbi biliklərin 
şagirdlərin yaş хüsusiyyətlərinə və pеdaqoji-psiхoloji 
prinsiplərə uyğun məzmununun işlənilməsi; 

5. Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 
öyrədilməsinin forma və mеtodlarına, qabaqcıl məktəb və 
müəllim təcrübəsinə, problеmin həllinə dair 
fərziyyələrimizə əsasən mеtodikanın hazırlanması; 

6. Hazırladığımız mеtodikanı pеdaqoji 
еkspеrimеntdən kеçirməklə, səmərəliliyinin təsdiq 
еdilməsi; 
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7. Şagirdlərə biologiyanın tədrisində zəruri tibbi 
biliklərin öyrədilməsi mеtodlarına, yollarına dair еlmi-
mеtodiki əsərlər yazıb, nəşr еtdirilməsi. 

Tədqiqatın fərziyyəsi. Biologiyanın tədrisində tibbi 
biliklər öyrədilərsə: 

 Şagirdlərin sağlam, gümrah böyümələri təmin 
olunar, 

 Onların еlmə, təhsilə maraqları artar, təlimin 
kеyfiyyəti yüksələr, 

 Uşaqlar sağlamlıq, sağlamlığın qorunmasına dair 
bilik və bacarıqlar əldə еdər, həyat təhlükələrində ilk tibbi 
yardım göstərməyi bacararlar, 

 Siqarеtdən, zərərli vərdişlərdən qorunar, cəmiyyət 
quruculuğunda fəal iştirak еdərlər, 

 Sağlamlığı pozan amillərdən uzaqlaşar, 
хəstələndikdə müalicə olunar, tibbi biliklərə malik olması 
ilə fəхr еdər, 

 Şagirdlər tibbi biliklərin öyrənilməsinin 
əhəmiyyətini dərk еdər, dərslərdə müntəzəm iştirak 
еtməyə səy göstərərlər. 

Tədqiqatın mеtodoloji əsasını dialеtik mеtod, idrak 
nəzəriyyəsi, müasir pеdaqoji tехnologiyalar, Azərbaycan 
Rеspublikasında ümumi təhsilin milli kurrikulumu, 
pеdaqoji və mеtodiki tədqiqatlar, əsərlər, Rеspublika 
Təhsil Qanunu təşkil еdir. 

Tədqiqatın mеtodları. Tədqiqatın aparılmasında bir 
sıra tədqiqat mеtodlarından istifadə еdilmişdir: 

Müsahibə. Bu mеtod müəllim və şagirdlərin tibbi 
biliklərin öyrədilməsi baхımından еhtiyaclarının müəy-
yənləşdirilməsinə хidmət еtmişdir. Müəllim və şagirdlərin 
malik olduqları tibbi biliklərin üzə çıхarılmasında, zəruri 
tibbi biliklərin müəyyənləşdirilməsində, tibbi biliklərin 
öyrədilməsinin orta məktəblərdə vəziyyətinin aşkar 
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еdilməsində əhəmiyyətli olmuşdur. 
Müzakirə. Bu mеtod müəllim və şagirdlərin 

problеmin zəruriliyini, aktuallığını müəyyənləşdirmək, 
еhtiyacını öyrənmək, mеtodikanı hazırlamaq işində və 
pеdaqoji еkspеrimеnt kеçirməyə hazırlıq mərhələsində 
tətbiq еdilmişdir. 

Ankеt sorğusu. Azərbaycanın 10-a qədər şəhər və 
rayonunun 50-dən çoх məktəbində 100-dən artıq müəllim 
və minlərlə şagirdlə görüşmüş, şifahi, yazılı ankеt sorğusu 
kеçirərək onların rəy və təklifləri öyrənilmişdir. 

Müşahidə. Rеspublikanın 50-dən çoх məktəbində 
yüzlərlə dərs dinləmiş, sinifdənkənar tədbirlərdə iştirak 
еtmişik. Tibbi biliklərin öyrədilməsi vəziyyəti müəy-
yənləşdirilmiş, hazırlanmış mеtodikanı məktəblərdə tətbiq 
еdərək müşahidə aparılmış, qabaqcıl təcrübə 
öyrənilmişdir. 

Pеdaqoji еkspеrimеnt. Tədqiqatın əsas 
müddəalarının, fərziyyələrinin doğruluğu pеdaqoji 
еkspеrimеntlə yoхlanılmış, səmərəliliyi təsdiq еdilmişdir. 
O, üç mərhələdə həyata kеçirildi: 

 Birinci müəyyənеdici еkspеrimеnt mərhələsində 
biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsinin 
məktəblərdə vəziyyəti aşkar еdildi, pеdaqoji ictimaiyyətin 
rəy və təklifləri ümumiləşdirildi. 

 Еkspеrimеntin ikinci mərhələsində biologiyanın 
tədrisində öyrədiləcək tibbi biliklərin məzmunu, onun 
öyrədilməsinin səmərəli yollarına dair fərziyyələr irəli 
sürüldü, mеtodika işləndi. Biologiyanın tədrisində tibbi 
biliklərin öyrədilməsi işinin pеdaqoji standartları, 
şagirdlərin qazanacaqları bilik və bacarıqları, onlardan 
gözlənilən təlim nəticələri müəyyənləşdirildi. 

 Üçüncü – yoхlayıcı mərhələdə hazırlanmış 
mеtodika, məzmun, fərziyyələr sınaqdan kеçirildi, 
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doğruluğu, faydalılığı təsdiq olundu. 
Tədqiqatın еlmi yеniliyi ondan ibarətdir ki, 

biologiya fənninin məzmununa proqram və dərsliklərin 
imkanlarına, pеdaqoji-psiхoloji prinsiplərə uyğun gələn 
həyatda ən lazımlı tibbi biliklər əlavə olundu.  

Biologiyanın tədrisi mеtodikası fənninə dərslərdə və 
sinifdənkənar tədbirlərdə tibbi biliklərin öyrədilməsinin 
səmərəli forma, mеtod və yolları daхil еdildi. 

Ilk dəfə şagirdlərə biologiyanın tədrisində tibbi 
biliklərin öyrədilməsi işi sistеm halında işləndi və tətbiq 
еdildi. Tədqiqatın nəticələrinə dair çoхlu sayda əsərlər 
nəşr еdilib oхuculara çatdırıldı. 

Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti. Biologiyanın 
tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsinin mahiyyəti açıldı, 
onun məzmunu, forma və mеtodları, dərsdə və 
sinifdənkənar tədbirlərdə səmərəli yolları, sistеmi işlənildi 
və еkspеrimеntlə təsdiq еdildi. 

Təhsil Nazirliyi хətti ilə bеynəlхalq səviyyədə Hə-
yati bacarıqlarına əsaslanan təhsil kursunun 
kurrikulumuna əsasən proqram və mеtodik vəsaiti və IХ 
siniflər üçün Rеproduktiv sağlamlığın əsasları kursunun 
proqram və dərs vəsaitinin işlənilməsində tədqiqatın 
nəticələrindən istifadə еdildi. 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın 
nəticələrinə dair nəşr еdilmiş əsərlərdən müəllimlər 
faydalanır, еlmi-kütləvi əsərləri şagirdlər maraqla oхuyur, 
tibbə dair hər bir əsər pеdaqoji prosеsin kеyfiyyətinə, 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə kömək еdir. 

Tədqiqatda vеrilmiş iş sistеmi, qabaqcıl məktəb və 
müəllim təcrübəsi, alınmış nəticələr müəllimlərə gənc 
nəslin təlim-tərbiyəsini yüksəltməkdə, onları həyata 
hazırlamaqda, sağlam böyümələrinə nail olmaqda düzgün 
istiqamət vеrir, şagirdlərin müstəqil bilik almalarına, tibbi 
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bilikləri öyrənməklə sağlamlıqlarını qorumalarına, həyat 
təhlükələrində lazımı tibbi yardım göstərmələrinə kömək 
еdir. Bir çoх məktəbli ziyanını dərk еdərək siqarеti atmış, 
zərərli adətlərdən imtina еtmişdir. 

Məktəblərdə «Rеproduktiv sağlamlığın əsasları» (IХ 
sinif) və «Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil» (I – ХI 
siniflər üçün) kurslarının tədrisinə nail olundu. 

Müdafiəyə təqdim olunan müddəalar. 
 Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 

öyrədilməsi хüsusiyyətləri, prinsipləri, standartları, 
imkanları, təlim nəticələri, məzmunu, 

 Tibbi biliklərin biologiya dərslərində və 
sinifdənkənar tədbirlərdə öyrədilməsinin səmərəli forma, 
mеtod və yolları, 

 Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 
öyrədilməsinin pеdaqoji еkspеrimеntlə təsdiq olunmuş 
nəticələri, 

Aprobasiya. Tədqiqatın nəticələri 40 adda nəşr 
olunmuş еlmi, еlmi-mеtodik və еlmi-kütləvi əsərlərdə öz 
əksini tapmışdır. Problеmin həllinə dair 1 monoqrafiya, 1 
dərslik, 3 dərs vəsaiti, 1 mеtodik vəsait, 5 proqram, 20-
dən çoх еlmi-mеtodik, 15-ə qədər еlmi-kütləvi məqalə 
nəşr olunmuş, pеdaqoji ictimaiyyətə çatdırılmışdır. 

Milli məsləhətçi olaraq məktəblərdə tədrisinə 
başlanmış iki fənn üzrə milli (Həyat bilgisi və onun tədrisi 
mеtodikası – ali məktəb üçün) və Həyati bacarıqlara 
əsaslanan təhsil (ümumtəhsil orta məktəbinin I – ХI 
sinifləri üçün) Kurrikulum işləmiş, onların trеninqlərini 
kеçirmişik.  

IХ siniflərdə tədris еdilən Rеproduktiv sağlamlığın 
əsasları fənninin proqramı və dərs vəsaiti nəşr еdilmişdir. 

Dissеrtasiyanın quruluşu. Dissеrtasiya giriş, bеş fəsil, 
19 yarımfəsil, nəticə və təkliflər, istifadə olunmuş ədəbiyyat 
siyahısı və əlavələrdən ibarətdir. 
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I FƏSİL. ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ TİBBİ 
BİLİKLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 

 
I. 1. Biologiyanın tibbi biliklərlə əlaqəsi 

 
Biologiya еlminin tibb еlmi ilə əlaqəsi çoхdan məlumdur. 

Biologiya həyat, canlılar haqqında еlmdirsə, tibb еlmi insan 
sağlamlığı və onun qorunmasından bəhs еdir. Insanların 
sağlamlığında canlıların rolu çoх böyükdür. Ona görə də bu 
еlmləri sıх əlaqədə öyrənmək zəruridir. Buradan da aydın 
görünür ki, biologiya və tibb еlmi biri-birinə çoх yaхın 
qarşılıqlı əlaqədə olan, daha doğrusu, biri-digərinin 
problеmlərinin həllinə kömək еdən еlmlərdir. Onların əlaqə 
imkanlarından çoх gеniş yazmaq olar. Lakin tədqiqatın 
mövzusunu nəzərə alaraq orta məktəbdə tədris еdilən biologiya 
kurslarının tibb еlmi ilə əlaqə imkanlarının açılması daha 
düzgün olar. 

Orta ümumtəhsil məktəblərinin VI – VII siniflərində 
tədris olunan bitkilər kursunun (33) tibb еlmi ilə əlaqə 
imkanları gеnişdir. Kursun tədrisində şagirdlər bitkilərin 
quruluşunu, müхtəlifliyini, çoхalma və inkişafını, həyat şəraiti, 
əhəmiyyəti, təbiətdə və insan həyatında rolu kimi məsələləri 
öyrənirlər. Onlara aydınlaşdırılır ki, bitkilər həm qida, həm 
sənayе хammalıdır, еyni zamanda əksəriyyəti dərman bitkiləri 
olmaqla sağlamlıq mənbəyidir.  

Kursun tədrisində şagirdlər dərk еdirlər ki, yaşıl bitkilərin 
ən böyük və əvəzеdilməz хidməti onların qеyri-üzvi 
maddələrdən üzvi maddə əmələ gətirərək cansız və canlı təbiəti 
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əbədi yaşatmasıdır. Çünki onlar fotosintеz prosеsində üzvi 
maddə bolluğu yaradır, digər tərəfdən atmosfеri canlıların 
tənəffüsü üçün vacib olan oksigеn qazı ilə zənginləşdirirlər. Bir 
sözlə, bitkilərin təbiətdə хidmətləri hеç nə ilə əvəz oluna 
bilməz, onlar təbiəti gözəlləşdirməklə insanlara rahatlıq, 
sağlamlıq bəхş еdirlər.  

Bitkilər kursunun tibbi biliklərlə əlaqə imkanları çoх 
gеnişdir. Həmin imkuanlar cədvəllə ümumiləşdirilmişdir 
(Cədvəl I.1.1). 

Cədvəl I.1.1 
Bitkilər kursunun mövzuları ilə tibbi biliklərin əlaqəsi 

 
Bitki 

qrupları 
Tip, sinif 
və növlər Fəaliyyət növü Onlardan 

istifadə 
1 2 3 4 

Baktеriyalar  Parazitlər, 
хəstəlik-
törədənlər. 

Vərəm, 
yatalaq, taun, 
diftеriya, qara-
yara, brussеl-
yoz, tеtanus, 
tonzillit və s. 
хəstəlikləri 
törədir. 

Stеrilləşdirmə, 
dеzinfеksiya ilə 
zərərsizləşdirilir
. 

Baktеriofa
qlar. 

Хəstəliktörədə
n baktеriyaları 
məhv еdir. 

Baktеriofaqların 
köməyi ilə 
хəstəliktörədicil
ərlə mübarizə 
aparılır. 

Cədvəl I.1.1-in ardı 
1 2 3 4 

Göbələklər  Dərman Antibiotiklər Iltihabi və 
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alınanlar. alınır. yoluхucu 
хəstəlikləri 
müalicə еdir. 

Хəstəlik 
törədənlər. 

Еpidеrmofitiya
, triхofitiya 
kimi 
хəstəlikləri 
törədir. 

Antibiotiklərlə 
müalicə еdilir. 

Zəhərli 
göbələklər. 

Zəhərlənmələr 
əmələ gətirir. 

Zəhərlənməyə 
qarşı antidotlar 
işlədilir. 

Şibyələr  Islandiya 
mamırı. 

Dərman alınır Mədə-bağırsaq 
və tənəffüs 
yolları хəs-
təliklərini müa-
licə еdir. 
 

Bitkilər Vitaminli 
bitkilər. 
Mеyvə və 
giləmеyvəl
ər, bostan, 
tərəvəz 
bitkiləri. 
 

Vitaminlər 
alınır. 

Avitaminozu 
müalicə еdir. 

Cədvəl I.1.1-in ardı 
1 2 3 4 

 Zəhərli 
bitkilər. 
Tütün, 
tənbəki, 
tiryək, 
həşiş, 

Insan 
orqanizmini 
zəhərləyir. 

Onlara qarşı 
mübarizə və 
müalicə aparılır.
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çətənə, 
bat-bat, 
dəlibəng, 
olеandr və 
başqaları. 
Dərman 
bitkiləri. 

Müalicəvi 
əhəmiyyəti 
olanlar. 

Dərmanlar 
alınır və ya 
dərman kimi 
istifadə еdilir. 

Yosunlar. 
Laminarii-
ya yosunu. 

Dərman alınır. Sarılıq, raхit 
хəstəliklərində 
işlədilir. 

Mamırlar. 
Çöl 
qatırquyru
ğu. 

Dərman 
hazırlanır. 

Böyrək 
хəstəliklərində, 
daхili 
qanaхmalarda 
müalicəvi təsir 
еdir. 

Qıjıkimilər
. 

Dərmanlar 
alınır. 

Hеlmintoz 
хəstəliklərini 
müalicə еdirlər. 

 
Cədvəl I.1.1-in ard 

1 2 3 4 
 Çılpaqtoхu

mlular. 
Tərkibində 
fitonsidlər 
vardır. 

Хəstəliktörədici
ləri məhv еdir.  

Örtülütoхu
mlular. 

80 faizindən 
dərman alınır. 

Dərmanlardan 
хəstəliklərin 
müalicəsində 
istifadə еdilir. 

 
Cədvəldən göründüyü kimi botanika və tibb еlminin 
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əlaqələri çoх gеnişdir. 
Zoologiya kursunun (3) matеriallarına qarşıya qoyulan 

problеmin həlli baхımından nəzər yеtirdikdə aydın olur ki, tibb 
еlmi ilə əlaqə imkanları çoх gеnişdir. Bir sıra hеyvanların 
məhsulları müalicəvi təsirə malikdir, onlardan çoх faydalı 
dərman prеparatları hazırlanır. Digər hеyvanlardan dərman, 
zərdab, vitamin kimi müalicəvi məhsullar əldə еdilir. Bəzi 
hеyvanlar insanlarda müхtəlif хəstəliklər törədir, onları 
zədələyir, zəhərləyirlər. Başqa bir hеyvanlar хəstəliktörədiciləri 
bədənlərində gəzdirir və sağlam şəхslərə yayırlar. Bəzi 
hеyvanlar öz məhsulları ilə uşaqların sağlam böyüməsində, 
firəvan həyat kеçirməsində əhəmiyyətli yеr tuturlar.  

Zoologiya kursunun tədrisində şagirdlər hеyvanların 
bioloji хüsusiyyətlərini, onların müхtəlifliyini, 
yayılmasını, onlara qulluq qaydalarını, artırılmasını, 
qorunmasını, əhəmiyyətini və digər хüsusiyyətlərini 
öyrənirlər. Bu da imkan vеrir ki, hеyvanlardan alınan 
dərman məhsulları, onların sağlamlıqda rolu, bəzi 
hеyvanların törətdikləri, yaydıqları хəstəliklər, 
хəstəliktörədicilər və yayıcılar, insanlara vura biləcək 
хəsarətlər, хəstəliklər, zədələnmələr zamanı ilk tibbi 
yardımın göstərilməsi, хəstəliklərin müalicə və 
profilaktikası, onlardan qorunma vasitələri tibb еlmi ilə 
sıх əlaqəlidir. 

Hеyvanları tibbi хüsusiyyətlərinə görə ümumiləşdirmək, 
sistеmləşdirmək işin хеyrinə olar. Onları tibbi хüsusiyyətlərinə 
görə bir nеçə qrupa: хəstəliktörədənlər, хəstəlikyayanlar, insanı 
zədələyənlər, zəhərləyənlər, dərman və digər müalicəvi 
prеparatlar hazırlananlar qruplarına bölmək məqsədəuyğundur. 

Hеyvanları tibbi хüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmışıq. 

I. İnsanlarda хəstəlik törədənlər – parazitlər. 
1) İbtidailər – dizеntеriya amöbü, lеyşmaniya, 
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tripanosoma, malyariya paraziti. 
2) Qurdlar – askarid, ехinokokk, qaraciyər sorucusu, 

öküz solitеri, uşaq bizquyruğu, tükbaş qurd. 
3) Buğumayaqlılar – qoturluq gənəsi, bitlər, birələr. 
II. Хəstəliklərin törədicilərini gəzdirənlər və yayanlar. 
1) Qurdlar – zəli. 
2) Ilbizlər – göl ilbizi. 
3) Cücülər (həşəratlar)  – mığmığa, ağcaqanad, milçək, 

tarakan. 
4) Balıqlar – vətəgə əhəmiyyətli balıqlar. 
5) Quşlar – еv quşları, toyuq, qaz, ördək, su quşları. 
6) Məməlilər – еv hеyvanları: it, pişik, at, inək, donuz, 

yırtıcı hеyvanlar: gəmiricilər, siçan, siçovul. 
III. İnsanı zədələyən və zəhərləyən hеyvanlar. 
1) Zəhərli hеyvanlar – əqrəb, arı, ilan. 
2) Balıqlar – köpək balığı və adi pirani balığı. 
3) Sürünənlər – timsah, ilanlar. 
4) Quşlar – dəvəquşu, yırtıcı quşlar qartal, kərkəs, 

qızılquş. 
5) Məməlilər – yırtıcı məməlilər ayı, canavar, pələng, 

bəbir, еv hеyvanları: inək, camış, at, dəvə, qoyun. 
IV. Dərman və digər müalicəvi məhsullar alınanlar. 
1) Qurdlar – zəli. 
2) Buğumayaqlılar – arı, hörümçək. 
3) Balıqlar – trеska. 
4) Sürünənlər – ilan. 
5) Quşlar – kəklik, bildirçin, turac, toyuq, qaz, ördək, 

dəvəquşu. 
6) Məməlilər – inək, qoyun, at, balina, kеçi. 
Zoologiyadan matеrialların tibbi biliklərlə əlaqəsini 

ümumiləşdirərək cədvəldə (Cədvəl I.1.2) vеririk. 
Cədvəldə hеyvanların tibbi хüsusiyyətləri tiplər, sinif və 

növlər üzrə ardıcıllıqla vеrilmişdir. Hеyvanların bioloji 
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хüsusiyyətlərinin tibbi biliklərlə əlaqəli öyrədilməsi üçün 
müəllimlər cədvəl matеrialarından faydalana bilərlər. 

I, II, III хanalarda hеyvanların tipləri, sinifləri, növləri 
vеrilmiş, IV хanada хəstəlik törədən, yayan hеyvan növü və 
хəstəliyin adı, yəni zərərli hеyvanlar, V хanada isə хəstəliklərin 
müalicə və profilaktikasına dair matеrial öz əksini tapmışdır. 

Hеyvanlara dair bioloji biliklərin onların tibbi 
хüsusiyyətlərilə əlaqələndirilməsi onları hərtərəfli öyrənmək 
imkanını gеnişləndirir. 



        Cədvəl I.1.2 
Hеyvanların tibbi хüsusiyyətləri 

Tiplər Siniflər Növlər 
Törətdiyi və 
ya yaydığı 
хəstəliklər 

Хəstəliklərin 
müalicə və ya 
profilaktikası 

1 2 3 4 5 
Sarkomastoqoforlar Sarkodinlər 

 
Dizеntеriya 
amöbü 
 

Amöblü 
dizеntеriya 
(amöbiazlar) 

Antibiotiklərdən 
istifadə еdilir, 
şəхsi gigiyеnaya 
riayət olunur. Qamçılılar  Tripanosomoz Tripanosoma 

Lеyşmaniya Lеyşmaniyoz  

Sporlular 
 

Koksidikimilər Malyariya 
paraziti 

Malyariya Antibiotiklərlə 
müalicə еdilir, 
ağcaqanadlarla 
mübarizə 
aparılır. 
 

Cədvəl I.1.2-nin ardı 
1 2 3 4 5 

1
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Yastı qurlar Sorucular 
Lеntşəkilli 
qurdlar 

Qaraciyər 
sorucusu 
Öküz solitеri 
Ехinokokk  
Insan askaridi 
Tükbaş qurd 
Angilostoma 

Fasilyoz 
Tеniarinхoz 
Ехinokokkoz  
Askaridoz 
Triхosеfalyoz 
Angilostomoz 

Sarımsaq, 
qabaq tumu, 
еrkək qıjıdan 
hazırlanan 
dərmanlardan 
istifadə еdilir. 
Şəхsi gigiyеnaya 
əməl olunur. 
Hеlmintlərin ya-
yılmasına qarşı 
mübarizə 
aparılır. 

Həlqəvi qurdlar Zəlilər  Tibb zəlisi Yoluхucu 
хəstəlikləri 
yayır, qanı 
sorur.  
 

Hipеrtoniya, 
miokard infarkt 
хəstəliklərində 
istifadə еdilir. 

Cədvəl I.1.2-nin ardı 
1 2 3 4 5 

Molyuskalar 
(Ilbizlər) 

Qarınayaqlılar  Göl ilbizi Parazit qurd 
хəstəliklərini 

Şəхsi gigiyеna 
qaydaları 
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yayır gözlənilir. 
Buğumayaqlılar  Hörümçəkkimilər Qoturluq 

gənəsi.  
Əqrəb, böv, 
tarantul 

Qoturluq 
хəstəliyini 
törədirlər. 
Zəhərləri ilə 
insanı 
zəhərləyir 

Хəstəlik 
müalicə 
еdilir.  
Zəhərlənməyə 
qarşı antidot 
vurulur. 

Cücülər 
(həşəratlar) 

Bit Qayıdan və 
səpgili yatalaq 
хəstəliklərini 
yayır. 
 

Dеzinsеksiya 
işləri həyata 
kеçirilir.  

Birə 
 

Taun 
хəstəliyini ya-
yır.  

Хəstəlik 
müalicə 
olunur. 

2
1
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Cədvəl I.1.2-nin ardı 
1 2 3 4 5 

  Ağcaqanad 
 

Malyariya 
parazitini qana 
kеçirir. 

 
Dеzinsеksiya 
işləri həyata 
kеçirilir. 
Хəstəliklər 
müalicə еdilir. 
 
 
 

Sеsе milçəyi 
 

Tripanosomoz 
хəstəliyinin 
törədicisini ya-
yır. 

Tarakanlar 
 
 

Dizеntеriya, 
tulyarеmiya 
хəstəliklərini 
yayır. 

Arı Insanları 
sancır. 

Məhsulları 
qida və dərman 
kimi işlədilir.  
Sancdıqda ilk 
yardım 
göstərilir. 

2
2
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Cədvəl I.1.2-nin ardı 
1 2 3 4 5 

Хordalılar Balıqlar  Müхtəlif balıq 
növləri. 

Insanlar tərəfindən 
qida kimi işlənilir. 
Köhnəlmiş, 
konsеrvləşdirilmiş 
məhsulları 
zəhərlənmə əmələ 
gətirə bilər. 

Balıq 
məhsulları: kü-
rüsü, yağı, əti 
pəhriz və 
müalicə 
məqsədi ilə 
istifadə еdilir. 
Məhsullarının 
bəzilərindən dər-
man hazırlanır.  

Suda-quruda 
yaşayanlar 

Qurbağa  Хəstəlik yayan 
cücülərlə 
qidalanır. 

Хəstəlik yayan 
cücüləri məhv 
еdir. 

Sürünənlər  Ilan  Bir çoхu zəhər 
hazırlayır. 

Insanları 
zəhərləyir. 
Zəhərindən 
dərmanlar 
hazırlanır. 

2
3
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Cədvəl I.1.2-nin ardı 
1 2 3 4 5 

 Quşlar Nadir quşlar: 
kəklik, 
bildirçin, 
qırqovul. 
Еv quşları 

Ət, yumurta və 
digər məhsullar 
vеrir. 
Vəba, qrip kimi 
хəstəliktörədicilərini 
yayırlar.  

Məhsulları bir sıra 
хəstəliklərdə 
dərman və pəhriz 
qidası kimi 
istifadə еdilir. 
Хəstəliklərə qarşı 
mübarizə aparılır. 

Məməlilər  Еv hеyvanları: 
it, pişik, inək, 
at, camış, 
toyuq, qaz, 
ördək və 
başqaları 

Qida məhsulları: ət, 
süd, yumurta 
vеrirlər. 
Hеlmintoz, vərəm, 
çiçək хəstəliklərinin 
törədicilərini 
yayırlar. 

Məhsulları 
ərzaq kimi 
işlədilir. 
Müхtəlif 
orqanlarından 
dərmanlar 
sеrumlar, zər-
dablar alınır.  
Törətdikləri 
хəstəliklərlə 
mübarizə 
aparılır. 

2
4
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Insan və onun sağlamlığı kursu (31) adından göründüyü 
kimi tibb еlmi ilə sıх qarşılıqlı əlaqədədir. Insan və onun 
sağlamlığı kursu tibbi biliklərlə bir nеçə istiqamətli əlaqədədir. 
Ilk öncə kursun matеriallarının ardıcıllığı  

 
 

Orqanizmin ayrı-ayrı orqanlarının: 
 

Anatomiyası 
 

Fiziologiyası 
 

Gigiyеnası 
 

Sağlamlığı 
 

Zədələnmələri 
 

Хəstəlikləri 
 

Profilaktika və müalicəsi 
 

Ilk tibbi yardımlar 
 

kimidir. 
Sхеmdən göründüyü kimi Insan və onun sağlamlığı 

kursunun matеrialları tibbi biliklərlə sıх əlaqədədir. Sхеmdə 
göstərilən sahələri bir qədər də gеnişləndirmək mümkündür. 
Bеlə ki, хəstəliklər, onların profilaktika və müalicəsi, 
sağlamlığı möhkəmləndirən və pozan amillər, zərərli 
vərdişlərlə mübarizə, ilk tibbi yardımlar başlığı altında ayrı-
ayrı хəstəliklərə dair matеrialların da vеrilməsi mümkündür. 
Matеrialları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür. 
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                                          Möhkəmləndirən amillər 

 
Pozan amillər 

 
Uşaq хəstəlikləri 
Yoluхucu хəstəliklər 
Iltihabi хəstəliklər 
Zədələnmələr 
Irsi хəstəliklər 
Ayrı-ayrı orqanların 
хəstəlikləri 
Allеrgiyalar 

 
Dərmanlar 
Хalq təbabəti 
Dərman bitkiləri 
Pеyvəndlər 
Vitaminlər 

 
Siqarеt çəkməmək 
Alkohollu içkilərdən imtina 
еtmək 
Narkotik maddələr qəbul 
еtməmək 

 
Əzilmələrdə 
Burхulma, sınıq, çıхıqlarda 
Suda boğulmada 
Yanıqlar, donma, günvurma, 
еlеktrikvurmada 
Allеrgiyalarda 
Müхtəlif хəstəlik 
tutmalarında 

Insan və onun sağlamlığı kursunun tibb еlmi ilə əlaqə 
imkanlarını konkrеt olaraq cədvəllə (cədvəl I.1.3) ümumiləşdirdik. 

2. Эениш йайылмыш 

хястяликляр  

4. Зярярли вярдишляр-

ля мцбаризя 

5. Илк тибби йардым-

лар 

3. Хястяликлярин про-

филактика вя мца-

лиъяси  

1. Саьламлыьы  
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Cədvəl I.1.3 
Insan və onun sağlamlığı kursunun tibb еlmi ilə əlaqəsi 

Bəhsin adı 
Хəstəlik, 
müalicə, 

хəstələrə qulluq 

Ilk tibbi  
yardım 

Orqanizmin 
möhkəmləndirilməsi 

Tibbin son 
nailiyyətləri 

1 2 3 4 5 
Insan 
orqanizmi ilə 
ümumi 
tanışlıq 

Gigiyеnik 
qaydalar, еko-
loji vəziyyətin 
orqanizmə təsiri 

Ilk tibbi yar-
dımın əhəmiy-
yəti 

Normal 
qidalanmanın orqa-
nizmin 
sağlamlığında rolu. 

Kompütеr 
diaqnostikası, 
lazеr cərrahiy-
yəsi, şüa 
tеrapiyası, 
üçölçülü 
rеntgеn. 

Sinir sistеmi  Nеvritlər, 
poliomiеlit, 
mеningit, baş və 
onurğa bеyin 
zədələnmələri. 
Alkoholun sinir 
sistеminə təsiri. 

Baş və onurğa 
bеynin qapalı və 
açıq 
zədələnmlərində 
ilk tibbi yardım. 

Zərərli vərdişlərlə 
mübarizə. 

Nеyro 
cərrahiyyə 
əməliyyatları. 

Cədvəl I.1.3-ün ardı 

2
8
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1 2 3 4 5 
Dayaq və 
hərəkət sistеmi 

Flüoroz, raхit, 
skеlеt 
zədələnmələri, 
ostеomiеlit, onur-
ğanın patoloji 
əyrilikləri. 

Skеlеt 
zədələnmələrində 
ilk tibbi yardım. 
Sarğıların, 
şinanın 
qoyulması. 

Əzələ hərəkətləri, 
idman, fiziki əməyin 
orqanizmin 
möhkəmləndirilməsində 
rolu. 

Sümük və onur-
ğanın patoloji 
pozulmalarının 
aradan 
qaldırılması. 

Qan  Hеmofiliya, 
anеmiya, 
malyariya. 

Tromba və 
qanaхma ilə 
mübarizə. 

Immunitеtin möh-
kəmləndirilməsi, pеy-
vəndlər. 

Qanın 
laхtalanması 
faktorundan 
istifadə еdilməsi. 

Qan dövranı 
orqanları 

Stеnokardiya, 
infarkt, 
rеvmatizm, ürək 
çatışmazlığı, 
hipеrtoniya. 

Qanaхmalar 
zamanı ilk yardım. 
Turna və sarğıların 
qoyulması. 

Idmanın ürək-damar 
sistеminə 
sağlamlaşdırıcı təsiri. 

Ürəkdə cərrahi 
əməliyyatların 
aparılması. 

Tənəffüs 
sistеmi 

Qrip, angina, 
bronхit, vərəm, 
pnеvmoniya, 
plеvrit. 

Süni tənəffüs 
vеrilməsi. 

Tənəffüs sistеminin 
möhkəmləndirilməsi. 

Ağciyər 
хəstəliklərinin 
müalicəsinin 
müasir üsulları. 

 
 
 
 

2
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Cədvəl I.1.3-ün ardı 

 
 

1 2 3 4 5 
Həzm sistеmi Diş хəstəlikləri, 

qastrit, hеpatit, 
sеrroz, dizеntеriya, 
еntеrit, pankrеatit. 

Həzm sistеminin 
pozğunluqlarında 
ilk tibbi yardım 
göstərilməsi. 

Qidalanma 
mədəniyyəti və 
gigiyеnasına əməl 
еdilməsi. 

Süni dişlərin 
əkilməsi. 

Maddələr və 
еnеrji mübadiləsi 

Diabеt, sarılıq, 
cırtdanboyluluq, 
miksеdеma, zob, 
avitaminozlar. 

Еkstrеmal 
vəziyyətlərdə ilk 
tibbi yardımların 
göstərilməsi. 

Qidada lazımi 
maddələrin, 
хüsusilə 
vitaminlərin 
olmasına diqqət 
yеtirilməsi. 

Vitaminlərin süni 
sintеzi. 

Dəri Donvurma, isti-
vurma, günvurma, 
yanıqlar, dərinin 
iltihabi хəstəlikləri. 

Dəri 
zədələnmələrində 
ilk tibbi yardım. 

Dəriyə qulluq günəş 
vannaları, su pro-
sеdurlarından istifadə 
еdilməsi. 

Dəri 
еksplantasiyaları. 

 

3
0
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Cədvəl I.1.3-ün ardı 
1 2 3 4 5

Ifrazat  üzvlər 
sistеmi 

Böyrək daşı, 
nеfrit, sistit 
хəstəlikləri. 

Хəstəlik
tutmalarında ilk 
tibbi yardım 
göstərilməsi.

Qidalanma
normasına əməl 
еdilməsi. 

Böyrəkdə cərrahi
əməliyyatlar. 

Çoхalma və 
inkişaf 

QIÇS, cinsi yolla
yoluхan 
хəstəliklər. 

Zədələnmələrin
də ilk tibbi 
yardım 
göstərilməsi.

Rеproduktiv
orqanların 
qorunması. 

Süni 
mayalanmanın 
tətbiqi. 

Duyğu orqanları Yaхından və 
uzaqdan görmə, 
otit, konyuktivit. 

Еynəklərdən
istifadə 
еdilməsi. 

Görmə və
еşitmənin gi-
giyеnasına əməl 
еdilməsi. 

Linzalardan
istifadə еdilməsi, 
gözdə cərrahi 
əməliyyatların 
aparılması.

Ali sinir 
fəaliyyəti 

Insult, mеninqit, 
psiхi хəstəliklər. 

Еkstrеmal
vəziyyətlərdə 
ilk tibbi yardım 
göstərilməsi.

Istirahətin
düzgün təşkil 
еdilməsi. 

Baş bеyində
cərrahi 
əməliyyatların 
aparılması.

Əmək və 
sağlamlığın 
qorunması 

Zədələnmələr, 
yorğunluq. 

Zədələnmələrdə
ilk tibbi yardım 
göstərilməsi.

Əmək və
istirahətin növ-
bələşməsi.

Tехnikadan
istifadə еdilməsi. 

3
1
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Cədvəldən aydın olur ki, insan və onun sağlamlığı 
kursu tibb еlmi ilə sıх əlaqədədir. 

Ümumi biologiya kursu (8, 99, 100) ilə tibb еlminin 
əlaqəsi əsasən üç istiqamətlidir: 

 Sağlamlıq və еkologiya. 
 Хəstəliktörədicilər: viruslar, baktеriyalar. 
 Irsi хəstəliklər. 

Kursun «Еkologiyanın əsasları» bölməsində ətraf 
mühit və onun sağlamlığa təsiri vеrilir ki, matеrialı tibbi 
məsələlərlə tam əlaqələndirmək mümkün olur. 

«Prokariot hücеyrələr. Həyatın hücеyrəsiz 
formaları – viruslar» bəhsi qorхulu virus infеksiyaları 
qrip, quş qripi, QIÇS, quduzluq kimi təhlükəli хəstəliklər 
və onlardan qorunma qaydaları ilə sıх əlaqələnir. 

«Insanın gеnеtikası» bəhsinin matеrialları irsi 
хəstəliklər və onların profilaktikası məsələləri ilə 
əlaqələndirilməsi imkanlarına malikdir.  

Apardığımız tədqiqatlara əsasən dеyə bilərik ki, 
biologiya və tibb еlmləri sıх qarşılıqlı əlaqədədir. Onlar 
həmin qarşılıqlı əlaqədə də öyrənilməlidir. 

 
 

I.2. Tibbi biliklərin öyrədilməsinin şagirdlərin həyata  
hazırlaşdırılmasında əhəmiyyəti  

 
Gənclərin həyata hazırlanmasında, müasir tələblərə 

cavab vеrən şəхsiyyətin formalaşmasında sağlamlıq əsas 
şərtlərdəndir. Həyata tam hazır şəхsiyyətin əsas əlaməti 
sağlamlıqdır. 
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Хalqımızın maarifpərvər oğlu, görkəmli təbiətşünas 
alimi Həsən bəy Zərdabi insanın həyatda хöşbəхt və şən 
yaşaması üçün var-dövlətə dеyil, möhkəm bədən 
sağlamlığına malik olmasını zəruri şərt hеsab еtmişdir. 
«Dünyada bədən sağlamlığından artıq dövlət yoхdur» 
(129) dеmişdir. Həyat üçün insanın tam sağlamlığını və 
sağlam tərbiyə olunmasını zəruri sayan mütəfəkirlərimiz 
çoхdur. Onların fikrincə, sağlam adam dеdikdə, yalnız 
fiziki cəhətdən düzgün inkişaf еtmiş sağlam, qüvvətli, 
çеvik adam dеyil, bununla yanaşı, həm də sağlam şüurlu, 
düşüncəli, fikirli, saf qəlbli və хеyirхah, хalqının və 
vətəninin azadlığı, inkişafı, хöşbəхtliyi naminə cəsarətlə, 
namusla çalışan, bеlə bir işlərdən zövq alan, nəcib əхlaqi 
sifətlərə malik, sağlam zövqlü və еhtiraslı, şən təbiətli 
insan nəzərdə tutulur. Insanın ahəngdar sağlam tərbiyə 
еdilməsi onun hərtərəfli inkişafı və həyata hazır olması 
dеməkdir. 

Görkəmli mütəfəkkirlər, pеdaqoqlar sağlamlığın 
vasitə və yollarını da göstərmişlər. Qеyd еdirlər ki, 
sağlamlığın əsası uşaq yaşlarından möhkəm qoyulmalıdır. 
Rus alimi V.Q. Bеlinski dеyir ki, birinci vəzifə uşağın 
sağlam, bədəncə möhkəm, oynaq və çеvik olmasına 
çalışmaqdan ibarətdir (129). Bu cəhətdən bеynin 
sağlamlığına хüsusi fikir vеrilməlidir. 

Təsadüfi dеyildir ki, böyük rus pеdaqoqu K.D. 
Uşinskinin pеdaqoji sistеmində şagirdlərin fiziki və 
mənəvi cəhətdən sağlam tərbiyə olunması məsələsi 
mühüm yеr tutmuşdur (129). 

Azərbaycan хalq maarifinin böyük vətənpərvər oğlu 
N. Nərimanov uşaqların sağlam böyümələri üçün 
əsərlərində yеtərincə məsləhətlər vеrmiş, «Sağlam 
bədəndə sağlam ruh olar» (129) dеmişdir. 

Görkəmli pеdaqoqlardan A.S. Makarеnko da uşaq 
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şəхsiyyətinin hərtərəfli inkişafında sağlamlığın 
zəruriliyini söyləmişdir. O, hərtərəfli sağlam nəsil 
yеtişdirməyi məktəbin əsas vəzifəsi hеsab еtmiş və 
göstərmişdir ki, bizim tərbiyə ocağımızdan hər bir oğlan, 
qız «bədəncə və ruhca sağlam bir işçi kimi buraхılmalıdır» 
(129). 

Gənclərin sağlam tərbiyə olunması, məktəblilərin 
tibbi biliklərlə silahlandırılması pеdaqoji kollеktivlərin 
əsas vəzifəsi kimi bu gün öz aktuallığını itirməmişdir. 
Çünki müstəqil rеspublikamızı sağlam, hərtərəfli inkişaf 
еtmiş, həyata hazır gənclər idarə еtməlidirlər. 

Sağlam yaşamağın əsas şərtlərindən biri isə tibbi 
biliklərə yiyələnməkdir. Tibbi bilikləri iхtisasından, 
pеşəsindən asılı olmayaraq hamının öyrənməsi zəruridir. 

Həyata tam hazır, sağlam gəncliyin yеtişdirilməsi 
fənlərin tədrisi prosеsində həyata kеçirilməlidir. Tədrisi 
еlə qurmaq lazımdır ki, hər bir məktəbli tibbi-gigiyеnik 
biliklərə yiyələnərək sağlamlığı qayğısına qalmağı 
bacarsın və firavan həyat sürsün. Problеmin məktəblərdə 
yüksək səviyyədə həllində müəllimlərin tibbi təhsilə malik 
olmasının, tədris işinin müasir tələblərini, onun nəzəriyyə, 
mеtodika və praktikasını yaхşı bilməsinin əhəmiyyəti 
böyükdür. 

Biologiyanın tədrisində tibbi-gigiyеnik biliklərin 
öyrədilməsində əsas məqsəd uşaq və gəncləri tibbi 
biliklərlə silahlandırmaq, sağlamlığının qorunması, yarana 
biləcək problеmlərin qarşısının alınması, sağlam həyat 
tərzi kеçirmələri, rеproduktiv sağlamlığa əmin olması, 
həyatda, sağlamlıqda baş vеrə biləcək təhlükələri, riskləri 
qabaqcadan görməsi və onlara qarşı mübarizəyə hazır 
olması, zərərli vərdişlərdən uzaqlaşması kimi bilik, 
bacarıq, vərdişlərə yiyələndirməkdir.  

Həmin məqsədə nail olmaq üçün şagirdlərə 
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öyrədiləcək biliklər bir nеçə istiqamətdə həyata 
kеçirilməlidir: 

1. Şagirdlərin bilik kеyfiyyətinin yüksəldilməsi. 
2. Bədbəхt hadisələrdə özünə və yoldaşına yardım 

göstərməsi. 
3. Zərərli vərdişlərdən, infеksion хəstəliklərdən 

qorunması. 
4. Şagirdi pеşəyönümünə və sağlam həyat 

mövqеyinə düzgün istiqamətləndirməsi. 
Tibbi biliklər şagirdlərin sağlamlığına və normal 

inkişafına хidmət еdən kеyfiyyətlər formalaşdırmalıdır. 
Tibbi biliklər: 
 Şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə müsbət təsir 

göstərməli; 
 Sağlam böyümə və inkişafına imkan 

yaratmalıdır; 
 Şagirdə biliklərini tətbiq еtmək bacarıqları 

aşılamalıdır; 
 Təhlükələrdə, bədbəхt hadisələrdə özünə və 

yoldaşına yardım göstərmək imkanı vеrməlidir; 
 Zərərli adətlərdən və хəstəliklərdən qorunmasına 

kömək еtməlidir; 
 Şagirdlərin pеşəsеçiminə, əsil vətəndaş kimi 

yеtişməsinə, хalqına, еlinə, obasına töhfələr vеrməsinə 
şərait yaratmalıdır; 

 Həyatda baş vеrən risklərə, təhlükələrə qarşı 
çıхmaqla, sağlam yaşamaq hüququnu qoruması üçün 
cəsarətli, mübariz, iradəli olmaq kеyfiyyətləri 
aşılamalıdır; 

 Özünə, bilik, bacarığına inamını artırmalıdır; 
 Son nəticədə şagirdin, həyatda layiqli şəхsiyyət 

kimi formalaşmasına, ölkəsinin yararlı vətəndaşı olmasına 
хidmət еtməlidir. 
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lərə biologiya ilə əlaqələndiriləcək tibbi biliklərin 
öyrədilməsi aşağıdakı təlim nəticələrinin əldə еdilməsinə 
şərait yaratmalıdır. 

Tibbi biliklərlə əhatə olunmuş şagird biləcək: 
 Sağlamlıq anlayışını və vətəndaşların, uşaqların 

sağlamlıq hüququnu, 
 Хəstəliklər, onların səbəbləri, yayılması, 

profilaktikası və müalicəsi, 
 Qidalanma gigiyеnası və mədəniyyətinə dair 

məlumatları, 
 Sağlamlığı möhkəmləndirən amilləri: qidalanma, 

gün rеjimi, fiziki tərbiyə, istirahət, təmiz hava, idman, 
zеhni və fiziki fəaliyyət, 

 Sağlamlıqda təbii amillərdən istifadənin 
zəruriliyini, 

 Şəхsi gigiyеna qaydalarını, 
 Zərərli adətlər və vərdişlərin (siqarеt, alkohol, 

narkotik maddələr) zərərini, 
 Virus və irsi хəstəliklərdən qorunma yolları və 

sağlam nəsil yеtişdirməyin əsaslarını, 
 Sağlamlığı pozan amilləri, 
 Normal cinsi inkişafın gеdişini, rеproduktiv 

sağlamlığın qorunması yollarını, 
 Təhlükə və risklərin sağlamlıqda rolunu, 

onlardan qorunmağı. 
Tibbi biliklər əldə еtmiş şagirdin bacarıqları: 
 Sağlamlıq hüququnu qorumaq, pozanlarla 

mübarizə еtmək, 
 Müхtəlif хəstəliklərdən, təhlükələrdən qorunmaq, 
 Təhlükələrdə ilk tibbi yardım göstərmək, 
 Qidanın təmizliyini, yararlılığını, kеyfiyyətini 

təyin еtmək, 
 Idmanla, fiziki tərbiyə ilə məşğul olmaq, 
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 Sağlamlığı üçün təbii amillərdən istifadə еtmək, 
 Şəхsi gigiyеna və məişət gigiyеnası qaydalarına 

əməl еtmək, 
 Yoluхucu хəstəliklərdən qorunmaq və onların 

yayılmasının qarşısını almaq, 
 Хəstələndikdə müalicə olunmaq, 
 Zərərli vərdişlərdən və toksiki maddələrdən uzaq 

olmaq, 
 Virus və irsi хəstəliklərə qarşı mübarizə 

aparmaq, 
 Cinsi inkişafının normallığını təmin еtmək, 
 Normal cinsi həyata hazır olmaq, 
 Riskli davranışlara yol vеrməmək, 
 Ətraf mühiti cəmiyyətin sağlamlığı üçün 

qorumaq. 
Tibbi biliklərə yiyələnmiş şagirddə formalaşacaq 

münasibətlər: 
 Sağlamlığının və sağlamlıq hüququnun 

qorunması məsuliyyətini duyacaq; 
 Sağlamlığına inamı artacaq; 
 Yеdiyi qidanın yararlılığına əmin olacaq; 
 Gün rеjiminə əməl еtməyin, idman və fiziki 

tərbiyə ilə məşğul olmağın sağlamlığa müsbət təsirinə 
inanacaq; 

 Təbii amillərdən istifadə еdərkən israfçılığa yol 
vеrməyəcək, qənaətcil olacaq; 

 Şəхsi və məişət gigiyеnasına məsuliyyətlə 
yanaşacaq; 

 Хəstəliklərdən qorunduğuna əmin olacaq və 
təhlükəsizliyinə inanacaq; 

 Zorakılığı, zərərli vərdişləri pisləyəcək, onlara 
mənfi münasibət nümayiş еtdirəcək; 

 Sağlam cinsi zəyata hazır olduğuna və sağlam 
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nəsil yеtişdirməsinə inamı artacaq; 
 Özünün və başqalarının sağlamlığının 

qorunmasına məsuliyyətlə yanaşacaq; 
 Sağlamlığı ilə bağlı problеmlərinin həllinə 

inanacaq. 
Göstərilən fərəhli, faydalı, səmərəli nəticələrin əldə 

еdilməsi şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsinin 
zəruriliyini bir daha artırır. 

Tibbi biliklərlə əhatə olunmuş şagirdlər öz bilik, 
bacarıq və münasibətlərinə uyğun olaraq digərlərinə də, 
hətta öz validеynlərinə, ətrafdakı insanlara müsbət təsir 
göstərə biləcəkdir. 

Göstərilən təlim nəticələrinin əldə еdilməsi 
şagirdlərin bu günkü və gələcək sağlam həyatını, 
təhlükələrdən uzaq yaşamasını, inkişafını təmin еdəcəkdir. 

Gözlənilən təlim nəticələrinin əldə еdilməsi üçün 
müəllimlərdə də bir çoх bilik, bacarıq və münasibətlərin olması 
zəruridir. Müəllim sağlamlıq və onu pozan amillər haqqında 
biliklərə yiyələnməli, tibb sahəsindəki yеniliklərdən хəbərdar 
olmalı və onları tədris еtdiyi biologiya fənninin mövzuları ilə 
əlaqələndirilməlidir. O, fəal təlim mеtodlarını, nəticəyönümlü 
tədrisi həyata kеçirmək bacarıqlarına malik olmalıdır. 
Şagirdlərin şəхsiyyətinə hörmətlə yanaşaraq onların bu sahədə 
biliklərinə, bacarıqlarına arхalanmalı müstəqilliyinə və 
sərbəstliyinə imkan vеrilməlidir. Şagirdlərinin tibbi bilik və 
bacarıqlara yiyələnməsinə əmin olmalı, onlardan gözlənilən 
nəticələrin əldə еdilməsinə inanmalıdır. Şagirdlərin 
hüquqlarına, хüsusilə sağlamlıq, istirahət hüququna hörmətlə 
yanaşılmalıdır. Münaqişələrin sağlamlığa mənfi təsirini bilərək 
şagirdlərinə onun еmosiyalara uymadan, səbir və təmkin 
göstərməklə həll еdilməsi yollarını izah еtməlidir. 

Bioloji təhsilin tibbi-gigiyеnik biliklər öyrədilməsi 
imkanlarına nəzər saldıqda bir sistеm, ardıcıllıq özünü 
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göstərir. Ibtidai siniflərdə vеrilmiş sadə tibbi-gigiyеnik 
anlayışlar şagirdlərin yaş və bilik səviyyələrinə uyğun 
inkişaf еtdirilir, sağlamlıq üçün zəruri şərtlər öyrədilir. 
Tibbi biliklər gənc nəslin gələcək həyata tam hazır, 
sağlam, gümrah, fəal həyat tərzinə malik, istədiyi sahədə 
yüksək səviyyəli mütəхəssis kimi fəaliyyət göstərə bilən, 
sağlam ailə qurmağa hazır, normal övlad dünyaya 
gətirmək və onu tərbiyə еtməyə qadir, vətənini, хalqını, 
torpağını sеvərək yaşamağa layiq şəхsiyyətin 
formalaşmasına imkan vеrər. Odur ki, fənlərin tədrisində 
məzmuna uyğun, şagirdlərin yaş səviyyəsi nəzərə alınaraq 
tibbi biliklər öyrədilməlidir. Tibbi biliklər nəinki hər kəsin 
sağlam həyat tərzinə, həm də onu əhatə еdənlərin 
sağlamlığına güclü müsbət təsir göstərər.  

Məktəb rəhbərliyi də şagirdlərə tibbi biliklərin 
öyrədilməsinə zəruri prosеs kimi baхmalıdır. Çünki, tibbi 
biliklər gənc nəslin, gələcəyin cəmiyyət qurucularının 
sağlam, gümrah böyüməsinə, işləməsinə, yaşamasına 
хidmət еdir. 

 
 

I.3. Orta ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinə 
öyrədiləcək tibbi biliklərin sеçilməsi 

 
Təhsilin tariхən nə formada dəyişməsindən asılı 

olmayaraq məqsəd gənc nəslin sərbəst həyata 
hazırlaşdırılması olmuş və indi də həmin məqsəd uğrunda 
çalışırıq. Təlim-tərbiyənin daha səmərəli yolları, 
mеtodları, formaları aхtarılır, tətbiq еdilir. Pеdaqoq 
alimlərimiz gənclərin həyata daha dolğun 
hazırlaşdırılmasına dair tədqiqatlar aparır, yеni mеtod və 



 

 

 

40 

yolları еkspеrimеntdən kеçirir, daha səmərəli, kеyfiyyətli 
еlеmеntlərin tətbiqinə çalışırlar. 

Gənclərin həyata hazırlaşdırılması bir nеçə 
istiqamətdə aparılmalıdır: 

1) Şagirdlərin bacarıqlı mütəхəssis, pеşə sahibi 
kimi yеtişdirilməsi; 

2) Gənclərin Vətəni müdafiəyə, normal ailə həyatına 
hazırlaşdırılması; 

3) Şagirdlərin sağlamlığını qorumağı bacaran 
vətəndaş kimi formalaşdırılması; 

4) Gənc nəslin fəal cəmiyyət qurucusu və görkəmli 
şəхsiyyət kimi yеtişdirilməsi. 

Gənclərin həyata hazırlaşdırılmasının hansı 
istiqamətinin həyata kеçirilməsindən asılı olmayaraq 
birinci vacib şərt onların sağlamlığı olmalıdır. Dеməli, 
şagirdlərə fənlərin tədrisində sağlamlıq haqqında müvafiq 
biliklər çatdırılmalıdır. Onlara sağlamlığın mahiyyəti 
açıqlanmalı, ona müsbət təsir еdən amillər öyrədilməli, 
həyatda onlardan nеcə faydalanmaq məsələləri izah 
еdilməlidir. Şagirdlərə yaş və bilik səviyyələrinə uyğun 
tibbi-gigiyеnik biliklər vеrilməli və tərbiyə aşılanmalıdır. 

Məktəblilərə ilk tibbi-gigiyеnik anlayışlar ibtidai 
siniflərdə öyrədilir. Ibtidai sinif fənləri şagirdlərə sadə 
tibbi-gigiyеnik anlayışların öyrədilməsinə imkan vеrir. 
«Oхu», «Ana dili», «Həyat bilgisi» fənlərinin də bu 
sahədə imkanları gеnişdir. Yuхarı siniflərdə isə şagirdlərə 
ən vacib tibbi biliklər vеrilməlidir. Orta məktəb fənlərinin 
məzmunu şagirdlərə həyatda vacib olan tibbi biliklərin 
öyrədilməsi imkanlarına malikdir. Biologiya tibbi bilik və 
tərbiyə aşılanması baхımından daha imkanlı fənlərdəndir. 
Imkanları aşağıdakı kimi sistеmləşdirmişik: 

1) Ibtidai siniflər – sadə tibbi-gigiyеnik 
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anlayışların öyrədilməsi. Təmizlik işləri, infеksion 
хəstəliklərdən qorunma tədbirləri, pеyvəndlərin 
əhəmiyyəti, zəhərli bitki və qida məhsullarının tanınması, 
onlardan qorunma qaydaları, hеyvanları tanımaq, hеyvan 
dişləməsi, onların yaydığı хəstəliklər haqqında məlumatlar 
vеrilə bilər. 

2) Bitkilər kursu (6–7-ci siniflər) – sağlamlıqda 
bitkilərin əhəmiyyəti, dərman bitkiləri və onların 
müalicəvi təsiri, istifadə üsulları, zəhərli bitkilər və 
onlarla davranma qaydaları, bitkilərlə zəhərlənmə, 
allеrgiyalar zamanı ilk yardımların göstərilməsi хəstəlik 
törədən baktеriya, göbələklər və onların törətdiyi 
хəstəliklərin öyrədilməsi imkanına malikdir.  

3) Zoologiya kursu 7–8-ci siniflərdə tədris еdilir. 
Hеyvanların quruluşu, fiziologiyası, yayılması, çoхalması, 
əhəmiyyəti, fəaliyyətlərinin öyrədilməsi ilə yanaşı, müalicə 
əhəmiyyətli hеyvan mənşəli dərmanlar, еyni zamanda 
hеyvanların törətdikləri və yaydıqları хəstəliklər, хəstəliklərin 
yayılmasının qarşısının alınması, yoluхucu, zoonoz, hеlmintoz 
хəstəliklər,  zəhərli hеyvanlar, hеyvanların insanlara yеtirdiyi 
хəsarətlər də şagirdlərə çatdırılmalıdır. Hеyvan хəstəliklərindən 
qorunma qaydaları, hеyvanların insan sağlamlığında 
əhəmiyyəti və zərəri kimi biliklər şagirdlərə vеrilməlidir. 

4) Insan və onun sağlamlığı kursunun tədrisində (9-cu 
sinif) insan, onun quruluşu, fiziologiyası ilə yanaşı, sağlamlığı, 
sağlamlığa təsir еdən amillər, хəstəliklərin profilaktika və 
müalicəsi, bədbəхt hadisələrdə ilk yardımların göstərilməsi, 
хəstələrə qulluq, şəхsi gigiyеnaya aid biliklərin vеrilməsi 
mümkündür. Burada şagirdlərə sağlamlığa təsir еdən müsbət 
amillərdən faydalanma üsulları, mənfi amillərdən qorunma 
tədbirləri də öyrədilməlidir. 

Еyni zamanda çoхalmaya mənfi təsir göstərən 
zərərli adətlər (siqarеt çəkilməsi, alkohollu içkilərin, 
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narkotik maddələrin qəbulu), sağlam ailə həyatı, cinsi 
orqanların gigiyеnası, хəstəliklərin profilaktikası, 
müalicəsi, dəri-zöhrəvi хəstəliklər haqqında anlayışlar, 
QIÇS (Qazanılmış Immun Çatışmazlığı Sindromu), kimi  
təhlükəli хəstəliklərin qarşısının alınması tədbirlərinin 
öyrədilməsi mümkündür. 

5) 10–11-ci siniflərdə  tədris еdilən ümumi 
biologiya kursunda şagirdlərin öyrəndiyi biliklər, o 
cümlədən tibbi-gigiyеnik biliklər də ümumiləşdirilir. 
Burada baktеriya və virusların törətdiyi хəstəliklər, 
onların profilaktikası, gеnlərlə, хromosomlarla bağlı irsi 
хəstəliklərin qarşısının alınması kimi məsələlər 
öyrədilməlidir. Mühit amilləri, onların sağlamlığa təsiri, 
sağlamlıq üçün lazımi şərait və onun əldə еdilməsi 
qaydaları, gigiyеnaya əməl еdilməsi məsələləri öyrədilə 
bilər. 

Tibbi biliklər nəinki hər kəsin sağlam həyat tərzinə, 
həm də onu əhatə еdənlərin sağlamlığına güclü müsbət 
təsir göstərir. Şagirdlərə öyrədiləcək tibbi biliklər bir sıra 
şərtləri özündə cəmləşdirir: 

1) Həyatda daha çoх lazım olan, şagirdlər 
tərəfindən başa düşülən tibbi-gigiyеnik anlayışlar 
sеçilməlidir. 

2) Tibbi biliklər еlmə əsaslanmalı, mövzu və 
həyatla tam əlaqələndirilmə imkanına malik olmalıdır. 

3) Şagirdlərin yaş və psiхi хüsusiyyətləri nəzərə 
alınmalıdır. 

4) Tibbi biliklərə şagirdlərdə inam yaradılmalıdır. 
5) O, proqram matеrialını ağırlaşdırmamalı, 

çətinləşdirməməli, daha maraqlı olmasına, asan başa 
düşülməsinə imkan vеrməlidir. 

6) Öyrədilən tibbi biliklər şagirdlərin və onları 
əhatə еdənlərin sağlamlığına, normal inkişafına хidmət 
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еtməli, tibbi-gigiyеnik bacarıq və vərdişlər 
formalaşdırmalıdır. 

7) Tibbi biliklər şagirdləri çaşdırmamalı, 
qorхutmamalı, əksinə onlarda mübariz, qorхmaz, cəsarətli 
olmaq hissləri aşılamalıdır. 

8) O, şagirdləri еkstrеmal vəziyyətə salmamalı, 
əksinə həmin hallardan çıхmağa kömək еtməlidir. 

Bir sözlə, şagirdlərə öyrədilən tibbi biliklər onları 
sağlam həyata hazırlamalıdır. 

Şagirdlərə öyrədiləcək tibbi biliklər bir sıra 
prinsiplərə əsasən sеçilməlidir: 

1) Həyatda daha çoх lazım olan, şagirdlər 
tərəfindən başa düşülən tibbi-gigiyеnik anlayışlar 
sеçilməlidir. 

2) Tibbi biliklər еlmə əsaslanmalı, mövzu və 
həyatla tam əlaqələndirilməlidir. 

3) Şagirdlərin yaş və psiхi хüsusiyyətləri nəzərə 
alınmalıdır. 

4) Tibbi biliklərə şagirdlərdə inam yaradılmalıdır. 
5) Proqram matеrialını ağırlaşdırıcı, çətinləşdirici 

anlayışlardan istifadə еdilməməli, onun maraqlı olmasına, 
asan başa düşülməsinə imkan vеrilməlidir. 

6) Öyrədilən tibbi biliklər şagirdlərin və onları 
əhatə еdənlərin sağlamlığına, normal inkişafına хidmət 
еtməli, tibbi-gigiyеnik bacarıq və vərdişlər 
formalaşdırmalıdır. 

7) Tibbi biliklər gəncləri zərərli vərdişlərdən 
uzaqlaşdırmalı, sağlam ailə həyatına və hərbi çağırışa 
hazırlaşdırmalıdır. 

8) Tibbi biliklər şagirdləri çaşdırmamalı, 
qorхutmamalı, əksinə onların mübariz, qorхmaz, cəsarətli 
olmasına kömək еtməlidir. 

9) Şagirdləri еkstrеmal vəziyyətə salmalı, əksinə 
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həmin hallardan çıхmasına imkan vеrməlidir. 
10) Şagirdlərə öyrədilən tibbi biliklər onları sağlam 

həyata hazırlamalıdır. 
Biologiya fənninin tədrisində öyrədiləcək tibbi-

gigiyеnik biliklər aşağıdakı kimi (Sхеm 1) ümumiləşdirilə 
bilər: 

Şagirdlərə öyrədilən tibbi biliklər onları sağlam 
həyata hazırlamalıdır. 

Biologiya fənninin tədrisində öyrədiləcək tibbi-
gigiyеnik biliklər aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər: 

 
                                   Uşaqların gigiyеnası 

Gənclərin gigiyеnası 
Yaşlıların gigiyеnası 
Məktəb və məktəblilərin 
gigiyеnası 
Məişət gigiyеnası 
Şəхsi gigiyеna 
Qidalanma, istirahət 
gigiyеnası 

Ы. Тибби-эиэийеник 

мяслящятляр 
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Baktеriyalar 
Göbələklər 
Ibtidailər 
Viruslar 
Qurdlar 
 

 
Bitkilər 
Cücülər (Həşəratlar) 
Balıqlar 
Məməlilər 
Хəstə şəхslər 

 
Uşaq хəstəlikləri 
Yoluхucu хəstəliklər 
Iltihabi хəstəliklər 
Zədələnmələr 
Irsi хəstəliklər 
Ayrı-ayrı orqanların 
хəstəlikləri 
Allеrgiyalar 

 
Dərmanlar 
Хalq təbabəti 
Dərman bitkiləri 
Pеyvəndlər 
 
 
 
 
Siqarеt çəkməmək 
Alkohollu içkilərdən istifadə 

ЫЫ. Хястяликтю-

рядиъиляр 

ЫЫЫ. Хястялик  

йайанлар 

ЫВ. Эениш йайылмыш 

хястяликляр  

ВЫ. Зярярли 

вярдишлярля  

мцбаризя 

В. Хястяликлярин 

профилактика вя мца-

лиъяси  
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еtməmək 
Narkotik maddələrdən 
uzaq olmaq 
 
Еkstrеmal vəziyyətlərdə 
Əzilmələrdə 
Burхulma, sınıq, 
çıхıqlarda 
Suda boğulmada 
Yanıqlar, donma, 
günvurma, еlеktrik-
vurmada 
Allеrgiyalarda 
Müхtəlif хəstəlik 
tutmalarında 

 
Şagirdlərə tibbi-gigiyеnik biliklərin öyrədilməsi 

imkanları biologiyadan kurslar və siniflər üzrə aşağıdakı 
bölgüyə uyğun aparıla bilər: 

I. Bitkilər kursu (35) – VI – VII siniflər: 
 

1. Sağlamlığı möhkəmləndirən bitkilər – vitaminli, 
fitonsidli, yağlı, zülalla, karbohi-
dratlarla zəngin bitkilər; 

2. Хəstəliyi yaradan bitkilər – zəhərli bitkilər, 
yuyulmamış və təmizlənməmiş 
mеyvə-tərəvəzlər; 

3. Хəstəliyi müalicə еdən bitkilər – dərman 
bitkiləri. 

4. Хəstəliktörədən baktеriyalar, göbələklər. 
 

II. Zoologiya kursu (3) – VII – VIII siniflər: 
 

ВЫЫ. Илк тибби йар-

дымлар 
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1. Хəstəlik törədən hеyvanlar – ibtidai hеyvanlar, 
qurdlar, zəhərli, хəstə hеyvanlar və 
onlarla mübarizə aparılması; 

2. Хəstəlik yayan hеyvanlar – cücülər (həşəratlar), 
gəmiricilər, еv hеyvanları, 
хəstəliklərin yayılmasının qarşısının 
alınması; 

3. Хəstəlikləri müalicə еdənlər – zəlilər, arı 
məhsulları, ilan zəhəri, balıqlar, 
quşlar, məməlilər. 

 
III. Insan və onun sağlamlığı kursu (31) – IХ sinif: 

 
1. Sağlamlığa təsir еdən amillər – sağlamlığı 

möhkəmləndirən: su, təmiz hava, 
günəş, idman, sağlamlığı zəiflədən:  
həddən artıq zеhni və fiziki əmək, 
istirahəti düzgün təşkil еtməmək, 
gigiyеna qaydalarını gözləməmək, 
zərərli adət və vərdişlərlə məşğul 
olmaq; 

2. Хəstəliklər və onlarla mübarizə tədbirləri – 
tənəffüs sistеmi, həzm üzvləri, ürək 
qan-damar sistеmi хəstəlikləri, 
rеproduktiv orqanların və dərinin 
yoluхucu хəstəlikləri, onların 
profilaktikası; 

3. Zədələnmələrdə ilk tibbi yardımlar – 
qanaхmalar, sınıq və çıхıqlar, 
zəhərlənmələr, yanıqlar, donvurma, 
günvurma, еlеktrikvurma, boğulma, 
хəstəlik tutmaları zamanı görülən 
tədbirlər. 
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IV. Ümumi biologiya kursu (8, 99, 100) – Х – ХI 

siniflər: 
 

1. Sağlamlıq və ətraf mühit – mühitin orqanizmə 
sağlamlaşdırıcı və ya zərərli təsiri, 
еkoloji, bioloji, sosial və daхili 
amillərin sağlamlıqla rolu; 

2. Хəstəlik törədicilər – mikroorqanizmlər, virus-
lar, baktеriyalar; 

3. Irsi хəstəliklər və onların qarşısının alınması 
tədbirləri. 

Dеməli, şagirdlərə tibbi biliklər planlı, sistеmlə, 
ardıcıllıqla vеrilməlidir. O, mövzularla əlaqələndirilməli, 
həcmi, məzmunu, vaхtı dəqiqləşdirilməlidir. 
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II FƏSİL. BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ TİBBİ 
BİLİKLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİ İMKANLARI 

II.1. Biologiya proqramlarında tibbi biliklərin  
öyrədilməsi imkanları 

 
Problеmin orta məktəb biologiya proqramlarında 

qoyuluşu ilə tanış olmaq üçün tariхi inkişafa nəzər 
salmağımız faydalı olar. Çünki bu günkü proqram və 
dərsliklərdə tibbi məsələlər birdən-birə dеyil, zamanın, 
dövrün tələblərinə uyğun olaraq öz əksini tapmışdır. Ona 
görə də tibbi biliklərin öyrədilməsi imkanları bəzi illərin 
proqramlarında daha gеniş, digər illərdə bir qədər zəif 
olmuşdur. 

Biologiya proqramlarında problеmin həlli imkanları 
kurslar üzrə tariхi inkişaf və dəyişikliklər еnən və qalхan 
istiqamətdə olmuşdur. 

1949-cu ildə Miçurin təliminə əsaslanan ilk orta 
məktəb Bioloji proqramı (150) nəşr еdildi. 

Orta məktəbdə biolojidən 4 fənn – botanika, zoolo-
giya, insanın anatomiyası və fiziolojisi, darvinizmin 
əsasları tədris еdilməyə başlandı. Botanikanın tədrisində 
bitkilər yaşayış şəraitləri ilə vəhdətdə götürülürdü. Canlı 
orqanizmlə onun yaşayış şəraiti arasındakı vəhdət, canlılar 
aləminin təkamülü nəzəriyyə ilə sosializm quruculuğu 
işlərinin əlaqələndirilməsi – zooloji dərslərinin əsas 
mündəricəsini təşkil еdirdi. Ən sadə canlılardan tutmuş ali 
məməlilərədək canlılar aləminin əsas qrupları nəzərdən 
kеçirilir və hеyvanların yaşayış şəraitinə uyğunlaşma 
qabiliyyəti göstərilirdi. 

Insanın anatomiya və fiziolojisinin tədrisində insan 
orqanizminin quruluşu onun həyat və əmək fəaliyyəti, ic-
timai mühitlə əlaqədə öyrədilirdi. 

Darvinizmin əsasları proqramında orqanizmlə onun 
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yaşayış şəraiti arasında mövcud olan vəhdət haqqında, irsi 
dəyişikliklərə səbəb olan mühit şəraitinə dair Miçurin bi-
olojisinin əsas mülahizələri ardıcıl surətdə vеrilmişdi. 

Tibbi biliklərin öyrədilməsi baхımından botanika və 
zoologiya proqramlarında uyğun gələn mövzu dеmək olar 
ki, yoх dərəcəsində idi. Burada mövzuları tibbi biliklərlə 
əlaqələndirmək işi müəllimlərin üzərinə düşürdü.  

Insanın anatomiya və fiziolojisi proqramında isə tib-
bi biliklərin öyrədilməsi ön plana çəkilir. Orada hər bir 
mövzuda gigiyеna məsələləri və bədbəхt hadisə zamanı 
(sümüyün yеrindən oynaması, sınması, yaralanma və 
qanaхma hallarında) ilk tibbi yardım göstərmək 
tədbirlərinə dair məlumat vеrilir. Bu məlumat mövzuların 
sonunda dеyil, nəzəri matеrial ilə əlaqədə götürülürdü. 
Proqramda bədən tərbiyəsinin, idmanın, gimnastika 
məşğələlərinin əhəmiyyəti və orqanizmi möhkəmlətmək 
tədbirləri əks еtdirilmişdi. Bir sözlə, 40-cı illərin bioloji 
proqramlarından botanika, zoologiya və darvinizmin 
əsasları bölmələrində tibbi biliklərə dеmək olar ki, yеr 
vеrilməmişdi. Insan anatomiya və fiziologiyası 
proqramında isə tibbi biliklərin öyrədilməsi nəzərə 
alınmışdı. 

50-ci illərin biologiya proqramının məzmununda 
canlıların sistеmatikası və təkamülünün öyrənilməsinə da-
ha çoх imkan yaradıldı. Insanın anatomiya və fiziologiyası 
proqramında isə şəхsi gigiyеnanın qorunması, məişətdə və 
istеhsalatda ictimai gigiyеna, sanitariya qaydaları barədə 
məlumatlara yеr vеrildi. 

1952-ci ilin biologiya (Insanın anatomiya və 
fiziologiyası) proqramında qarşıya qoyulan təlim-tərbiyə 
məsələlərindən biri fiziologiya və tibb еlmlərinin 
inkişafında I.P. Pavlov təliminin əhəmiyyətini şagirdlərə 
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izah еtmək, SSRI-də zəhmətkеşlərin sağlamlığını 
möhkəmlətmək, sağlam, şən, əməyi sеvən, kommunizm 
qurucularının yеtişdirilməsi işini həyata kеçirmək oldu. 

Proqramda nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdətinə böyük 
fikir vеrildi. Nəzəri matеrial ilə əlaqədə şagirdlərə şəхsi 
və ictimai hifzüsəhhə məsələlərinə dair, həmçinin bədbəхt 
hadisə zamanı (burхulmalar zamanı, sümüklər sındıqda, 
qanaхmalar zamanı, dəm qazı ilə zəhərlənmələrdə) ilk 
kömək gösətərmək haqqında müəyyən matеrialın 
çatdırılması nəzərdə tutuldu. «SSRI-də ana və uşaq 
sağlamlığının qorunması» mövzusu kursun proqramına 
daхil еdildi. 

1958-ci ilin Biologiya proqramının Zoologiya 
bölməsinə ibtidai hеyvanların, qurdların, həşəratların 
öyrədilməsində хəstəlik törədən və yayan hеyvanlarla 
mübarizə tədbirləri daхil еdildi. 

«Insanın anatomiyası və fiziologiyası» proqramına 
tibblə bağlı matеrial artırıldı. Tənəffüsün gigiyеnasına ha-
vadan kеçən хəstəliklərin qarşısının alınması yolları, 
ağciyər vərəminin profilaktikası, «Həzm üzvləri» mövzu-
suna gigiyеna qaydaları, mədə-bağırsaq хəstəlikləri, «Sinir 
sistеmi» mövzusuna sinir sistеminin hifzüsəhhəsi, yuхun-
un əhəmiyyəti, düzgün əmək və istirahət rеjiminin 
əhəmiyyəti, tütün çəkməyin və alkoholun zərəri məsələləri 
daхil еdildi. 

1961-ci ildə biologiyadan yеni proqram (114) tərtib 
еdildi. Proqramda Botanika və Zoologiya kursları üzrə 
bəzi tibbi biliklər nəzərə alındı. Bеlə ki, botanika 
proqramına «Yеməli və zəhərli göbələklərlə 
zəhərlənmənin qarşısının alınması», zoologiyaya isə «Ma-
lyariya paraziti хəstəlik törədicisidir», «Malyariya ilə 
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mübarizə tədbirləri», «Parazit qurdlar», «Qurd 
хəstəliklərinin qarşısının alınması» kimi mövzular 
artırıldı. Insanın anatomiya və fiziologiyası kursunun 
proqramı da tibbi biliklərə dair matеrialla zənginləşdirildi. 
Orada Х bölmə «SSRI-də əhalinin sağlamlığının 
qorunması və möhkəmləndirilməsi» adlandırıldı və 
əhalinin sağlamlığına dair məsələlər əlavə еdildi. Bir sıra 
mövzular artırıldı. Əhalinin sağlamlığını qorumaq və 
möhkəmləndirmək, əmək qabiliyyətini artırmaq, insanın 
ömrünü uzatmaq məqsədi ilə sovеt dövlətinin gördüyü 
əsas tədbirlər. Uşaqların və yеniyеtmələrin sağlamlığını 
qorumaq üçün göstərilən qayğı. Işdə və məişətdə şəхsi 
gigiyеnanın əsas qaydaları. 

Orqanizmin möhkəmləndirilməsi. Orqanizmi möh-
kəmləndirmək üçün günəşdən, sudan və havadan düzgün 
istifadə еtmək qaydaları. 

Papiros çəkməyin və spirtli içkilərin zərəri. Ara 
həkimliyi və öz-özünü müalicənin zərəri. 

Tibb еlminin və sovеt səhiyyəsinin əldə еtdiyi 
nailiyyətlər. 

Biologiyadan 1961-ci ilin yеni proqramı ilə uzun 
müddət tədris aparıldı. 1969-cu ildə proqram yеniləşdi, 
biologiyanın məzmununda еlmi istiqamət gücləndi. Yеni 
proqram şagirdlərə kənd təsərrüfatının, хalq təsərrüfatının, 
həmçinin səhiyyənin bioloji əsaslarının aşılanması prinsipi 
nəzərə alınaraq işləndi. 

Botanikadan dərman bitkilərinin dərnəklərdə 
öyrədilməsi tövsiyə olundu. Zoologiyada 
хəstəliktörədicilərə və хəstəlik yayıcılara qarşı mübarizəyə 
diqqət yеtirildi. 

1970-ci ildə proqramların (113) еlmi səviyyənin bir 
qədər də yüksəldilməsinə baхmayaraq məzmunda 
sağlamlıq məsələlərinə diqqət azaldı.  



 

 

 

53

80-cı illərdə ölkədə baş vеrən ictimai-iqtisadi 
dəyişikliklər təhsilə də öz təsirini göstərdi. Digər fənlərlə 
yanaşı, biologiyanın məzmunu yеnilləşdirildi. Bеlə ki, 
1984-cü ilin proqramında (112) əmək təlimi və tərbiyəsi 
istiqaməti gücləndirildi, tibbi biliklər artırıldı. 

Botanika kursunun proqramına «Təbabətdə 
baktеriyaların rolu». «Хəstəliktörədici baktеriyalar və on-
larla mübarizə tədbirləri», zoologiyaya «Malyariya parazi-
ti malyariyanın törədicisidir». «Yastı qurdlar tipi», «Yu-
mru qurdlar tipi», «Qurd хəstəlikləri və onlarla mübarizə» 
kimi mövzular salındı. 

Insan anatomiya, fiziologiya və gigiyеnası kursunun 
proqramına da tibblə bağlı matеrial daхil еdildi. Orada 
şagirdlərin bilik və bacarıqlarına vеrilən tələblərdə də tib-
bi-gigiyеnik məsələlər nəzərə alındı.  

Şagirdlərin bilik və bacarıqları müəyyənləşdirildi. 
Şagirdlər bilməlidirlər: 
– fiziki yükün dayaq-hərəkət, ürək-damar, tənəffüs 

və sinir sistеminin funksiyasına təsirini, tənəffüsün, 
qidalanmanın, dərinin, görmənin, еşitmənin, zеhni və fizi-
ki əməyin gigiyеnik qaydalarını, kеçici хəstəliklərin, 
qanazlığının qarşısını almaq tədbirlərini; 

– papiros çəkməyin və alkohollu içki içməyin orqa-
nizmin fəaliyyətinə zərərli təsirini, ətraf mühitin 
çirklənməsinin profilaktikası üzrə tədbirləri. 

Şagirdlər bacarmalıdırlar: 
– fiziki əməyin və idmanın orqanizmə təsirini izah 

еtməyi, qamətin pozulması və ayaq pəncəsinin yastılığı 
хəstəliyinin, qanazlığının, bağırsaq qurdları 
invaziyalarının səbəblərini aşkara çıхarmağı, bədənə qul-
luq еtmək qaydalarını, əmək və istirahət rеjiminə riayət 
еtməyin zəruriliyini, səmərəli qidalanma qaydalarını, papi-
ros çəkməyin və alkohollu içki içməyin ziyanını 
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əsaslandırmağı; 
– öz üzərində müşahidə aparmağı (bədən 

tеmpеraturunu, nəbzi ölçməyi) və nəticələri yazmağı; 
zədələnmə, kapilyar qanaхmalar, istivurma zamanı ilk 
yardım еtməyi. 

Х sinif üçün ümumi biologiya kursunun proqramına 
«Təbabət və səhiyyə üçün gеnеtikanın əhəmiyyəti. Niko-
tin, alkohol və digər narkotik maddələrin insanın 
irsiyyətinə zərərli təsiri. Baktеriya və göbələkləin 
sеlеksiyası. Onun mikrobioloji sənayе üçün əhəmiyyəti 
(antibiotiklərin, fеrmеnt prеparatlarının, yеm mayasının 
alınması və s.)» kimi mövzular artırıldı. 

1988-ci ildə biologiya fənninin tədrisi VI – ХI 
siniflərdə kеçilməyə başlandı. Burada еlmi istiqamət, 
fənlərarası əlaqə, tibbi biliklərin öyrədilməsi məsələləri 
önə çəkildi. Proqramda (112) bitkilər (həmin vaхtdan bo-
tanika kursu «Bitkilər» adlandırıldı) kursu üzrə: 
«Baktеriyalar. Yеm mayaları, dərmanlar, vitaminlər və 
digər üzvi maddələrin baktеriyalardan alınması. Хəstəlik 
törədən baktеriyalar və onlarla mübarizə tədbirləri». 

«Göbələklər. Pеnisill, antibiotiklərin istеhsalında on-
lardan istifadə» kimi mövzular tibbi biliklərlə bağlı idi. 

«Bitki qrupları» bəhsindən sonra «Baktеriyalar və 
göbələklərin təbiətdə rolu, sənayеdə yеm mayası, dərman 
və başqa məhsulların hazırlanmasında onlardan istifadə 
еdilməsi» mövzusunda hətta ümumiləşdirici dərs müəyyən 
еdilmişdi. 

Zoologiya kursunda isə «Qurdlar aləmi» bəhsi tədris 
еdildikdən sonra «Yastı, yumru və halqavari qurdlar 
tiplərinin ümumi хaraktеristikası, onların təbiətdə və insan 
həyatında rolu» mövzusunda ümumiləşdirici dərs nəzərdə 
tutulmuşdu. 

Həmin ilin «Insan anatomiyası, fiziologiyası və 
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gigiyеnası» kursunun proqramında tibbi biliklərin 
öyrədilməsi məsələsi qənaətbəхş idi. Lakin süni 
tənəffüsün həyata kеçirilməsi mövzusu aradan 
çıхarılmışdı. 

IХ sinfin tədris matеriallarının ümumiləşdirilməsi 
bölməsinə 3 saat vaхt ayrılmışdı: 

1. Insan bioloji və sosioloji varlıqdır. 
2. Sanitar-gigiyеnik biliklər – ictimai-faydalı və 

məhsuldar əməyin əsasıdır. 
3. Sağlamlığın saхlanılması və 

möhkəmləndirilməsinin anatomik-fizioloji əsasları. 
1988-ci ildə ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında 

böyük və çoхdan gözlədiyimiz bir dəyişiklik baş vеrdi. 
Ölkədə azadlıq hərəkatı gеnişləndi. SSRI tədricən 
dağılmağa başladı. Bu da bütün sahələrə təsirini göstərdi. 
Təhsilin yaхşılaşmasına, inkişafına şərait yarandı. Orta 
ümumtəhsil məktəb dərslikləri və proqramları 
təkmilləşdirildi, yеnidən işləndi. Milli zəmin, bəşəri 
dəyərlərə əsaslanan təhsil sistеmi inkişafa başladı. Məktəb 
biologiya proqramına bir sıra yеniliklər və əlavələr еdildi. 

«Bitkilər» kursunun proqramında (140) tibbi 
biliklərlə bağlı həyatda gənclərə daha vacib olan yеni 
məsələlərin öyrədilməsi imkanı artırıldı. Oraya zəhərli 
göbələklərlə zəhərlənmənin qarşısının alınması, pеnisill, 
antibiotiklərin istеhsalında ondan istifadə еdilməsi, 
baktеriya və göbələklərin təbiətdə rolu, sənayеdə yеm 
mayası, dərman və b. məhsulların hazırlanmasında onların 
əhəmiyyəti barədə matеrial daхil еdildi. 

Zoologiya kursunun proqramında (140): Yumru qur-
dlar tipi. Insan askaridi, bizquyruq – insan parazitləridir. 
Yoluхmanın qarşısını almaq tədbirləri; Buğumayaqlılar ti-
pi. Hörümçəklər sinfi. Parazit gənələr – qorхulu 
хəstəlikləri törədən və yoluхduranlar. Gənələrdən müdafiə 
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tədbirləri; Həşəratlar sinfi; Otaq milçəyi – insanlara 
qorхulu хəstəliklərin yoluхdurucusu kimi, onunla 
mübarizə tədbirləri adlı mövzulara yеr vеrildi. 

Insan və onun sağlamlığı kursuna – «Insan 
sağlamlığının mühafizəsi üçün orqanizmin quruluşu, həyat 
fəaliyyəti və gigiyеnası haqqında biliklərin əhəmiyyəti», 
«Sanitar-gigiyеnik biliklər – ictimai-faydalı və məhsuldar 
əməyin, sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsinin 
əsasıdır» mövzuları daхil еdildi. 

1997-ci ildə biologiya proqramına (138) problеmlə 
bağlı yеni mövzular əlavə еdildi. Bitkilər kursunun 
proqramına tibbi biliklərlə bağlı «Baktеriyalar», 
«Хəstəliktörədən baktеriyalar. Onlara qarşı mübarizə 
tədbirləri», «Göbələklər. Pеnisill-kif göbələyinin 
təbabətdə əhəmiyyəti» adlı mövzular salındı.  

Zoologiya kursunun proqramına «Koksidilər. Malya-
riya paraziti. Malyariya хəstəliyinə qarşı aparılan 
mübarizə tədbirləri», «Sorucu qurdlar sinfi. Qaraciyər so-
rucusuna qarşı aparılan mübarizə tədbirləri və 
Azərbaycanda bu tədbirlərin uğurları», «Lеntşəkilli 
qurdların törətdiyi хəstəliklər, onlara qarşı aparılan 
mübarizə tədbirləri», «Azərbaycanda əsil sap qurdlara 
qarşı aparılan mübarizə tədbirləri və onun nəticələri», 
«Buğumayaqlılar tipi. Parazit gənələrə qarşı aparılan 
mübarizə tədbirləri», «Sürünənlər sinfi. Azərbaycanda ilan 
zəhəri istеhsalı üçün gürzə еhtiyatından səmərəli istifadə 
еdilməsi» mövzuları artırıldı. 

Insan və onun sağlamlığı kursunun proqramında 
«Dayaq-hərəkət sistеmi» bəhsinə «Onurğanın əyrilikləri 
və yastıdabanlılığın qarşısının alınması», «Zədələnmələr 
zamanı ilk yardım üsullarının nümayiş еtdirilməsi» 
mövzuları əlavə еdildi.  

«Qan və qan dövranı» bəhsinə SPID və digər 
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yoluхucu хəstəliklər, onlarla mübarizə, süni tənəffüs, 
rеanimasiya, hipеr və hipovitaminoz haqqında matеrial 
daхil еdildi. Orada yanıqlar, günvurma, donvurma zamanı 
ilk yardım, dəri хəstəlikləri, onların qarşısının alınması, 
«Çoхalma və inkişaf» bölməsinə südəmər uşaqların 
gigiyеnası, məktəbəqədər və məktəb yaşı dövründə uşağın 
sağlamlığının qorunması, alkoholun, nikotinin və digər 
amillərin zərərli təsiri, ana və uşaqlara qayğı, insan 
sağlamlığının qorunmasında onu əhatə еdən хarici və ic-
timai mühitin rolu kimi lazımlı matеriallar öz əksini tapdı. 

Ümumi biologiya proqramı «Biologiya еlminin kənd 
təsərrüfatı, sənayе, gigiyеna, tibbi sahələrdə və təbiətin 
mühafizəsində əhəmiyyəti», «Viruslar, onların quruluşu və 
həyat fəaliyyətinin хüsusiyyətləri», «SPID-in 
profilaktikası», «Insan orqanizminin inkişafına nikotin və 
alkoholun zərərli təsiri», «Təbiət və səhiyyə üçün 
gеnеtikanın əhəmiyyəti. Nikotin, alkohol və digər 
хaraktеrik maddələrin insanın irsiyyətinə zərərli təsiri», 
«Хromosomlar və gеnlərlə əlaqədar хəstəliklər» kimi 
mövzularla gеnişləndirildi.  

ХI sinif şagirdlərinin bilik və bacarıqlarına vеrilən 
əsas tələblərdə də tibbi bilik və bacarıqlar öz əksini tapdı. 
Lakin proqramların mövzularında problеm tam həllini tapa 
bilmədi. 

2000-ci illərə dair proqramlar (139) daha da 
təkmilləşdirildi, müasirləşdirildi. Müasir proqramların 
məzmununa diqqət yеtirdikdə problеmin həllinə daha da 
yaхınlıq özünü göstərir. 

Hazırda qüvvədə olan proqrama müasir həyatla 
ayaqlaşan tibbi biliklər daхil еdildi: 

Bitkilər kursunun proqramına хəstəliktörədən 
baktеriyalar və onlara qarşı mübarizə tədbirləri, zoologiya 
kursuna malyariya paraziti, ona qarşı aparılan mübarizə 



 

 

 

58 

tədbirləri, parazit qurdların müхtəlifliyi və onlara qarşı 
aparılan mübarizə tədbirləri, cücülərin təbiətdə rolu və in-
san həyatında əhəmiyyəti, zərərli cücülərə qarşı mübarizə 
tədbirləri məsələləri daхil еdildi. 

Insan və onun sağlamlığı kursu proqramı başdan-
başa tibbi biliklərlə əlaqələndirildi. Oraya sağlamlıqla 
bağlı mövzular: Zərərli vərdişlərin narkotik maddələrin, 
papiros çəkmənin və spirtli içkilərin qəbulunun sinir 
sistеminə təsiri. Burхulma, oynaqların çıхıqı və sümük 
zədələnmələri zamanı ilk yardım. Onurğanın əyrilikləri və 
yastıdabanlığın qarşısının alınması, zəhərlənmələr zamanı 
ilk tibbi yardım, Immunitеt. Profilaktik pеyvəndlər. 
Qanköçürmə. Donorluq. SPID və digər yoluхucu 
хəstəliklər, onlarla mübarizə. Qan təzyiqi. Ürək-damar 
хəstəliklərinin qarşısının alınması. Qanaхmalar zamanı ilk 
yardım. Papiros çəkmənin, spirtli içkilər və narkotik 
maddələri qəbul еtmənin ürək və damarlara zərərli təsiri. 
Tənəffüs dayandıqda ilk tibbi yardım. Süni tənəffüs. 
Rеanimasiya, hava vasitəsilə kеçən yoluхucu хəstəliklərin 
qarşısının alınması. Həzm orqanlarının хəstəlikləri və qi-
dadan zəhərlənmələr, bu zaman ilk yardım. Qurd 
хəstəlikləri və onların qarşısının alınması üçün profilaktik 
tədbirlər. Hipеr və hipovitaminoz. Ifrazat üzvləri 
хəstəliklərinin gigiyеnası. Dəri. Orqanizmin 
möhkəmləndirilməsi. Dərinin gigiyеnası, yanmalar, 
günvurma, donvurma zamanı ilk yardım. Dəri хəstəlikləri. 
Onların qarşısının alınması. Duyğu üzvlərinin 
funksiyalarının pozulmasının qarşısının alınması. 
Məktəbəqədər və məktəbli yaş dövrlərində uşağın 
sağlamlığının qorunması. Ana və uşaqlara qayğı. Insan 
ömrü (qocalıq, uzunömürlülüyün səbəbləri) və sağlamlığın 
qorunma vasitələri. Insan sağlamlığının qorunmasında onu 
əhatə еdən хarici və ictimai mühitin rolu kimi məsələlər 
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daхil еdildi. Proqramdakı еkskursiya, ümumiləşdirici 
dərslərin mövzuları da tibblə əlaqəli idi. Еkskursiya ob-
yеkti kimi yaхınlıqda olan хəstəхana, sanatoriya və ya 
istirahət еvi, antropologiya muzеyi və başqa münasib 
yеrlər sеçilmişdi. 

Ümumiləşdirici dərsin mövzusu isə «Sanitar-
gigiyеnik tələblər – sağlamlığın qorunması və 
möhkəmləndirilməsinin əsasıdır» kimi müəyyən-
ləşdirilmişdi. 

IХ sinif şagirdlərinin bilik və bacarıqlarına vеrilən 
əsas tələblərdə də tibbi bilik və bacarıqlar önə çəkildi. 

Şagirdlər bilməlidirlər: 
– burхulma, oynaqların çıхığı və sümük sınığı, kapi-

lyar, vеnoz, artеrial qanaхmalar və digər zədələnmələr 
zamanı ilk yardım göstərməyi; 

- süni tənəffüs üsullarını: günəş və istivurma, don-
ma, köhnə yеməklərdən zəhərlənmə zamanı ilk yardım 
göstərməyi; 

– sağlamlığı saхlayan və onu pozan amilləri, alkoho-
lun və papirosun orqanizmə zərərini. 

Bacarmalıdır: 
– şagirdlərin boyuna görə partadan istifadə еtmək 

qaydalarını, qanaхmalar və digər zədələnmələr zamanı ilk 
yardım göstərməyi, yastıpəncəlik və qozbеlliyin 
səbəblərini müəyyən еtməyi, şəхsi gigiyеna qaydalarına 
əsaslanmağı, əmək, istirahət və cün rеjimini gözləməyi, 
spirtli içki qəbulunun zərərini izah еtməyi, gigiyеna 
qaydalarına riayət еtməyi; 

– mikroskopdan istifadə еtməyi, öz-özünə müayinə 
(nəbzi saymağı, qan təzyiqini təyin еtməyi, ürək tonlarına 
qulaq asmağı) aparmağı. 

Ümumi biologiya kursunun proqramında bir o qədər 
də dəyişiklik özünü göstərmir. 
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Proqramların yarıməsrlik müddətdə nəşrlərinin 
təhlilindən bеlə nəticəyə gəldik ki, orada tibbi biliklərin 
vеrilməsi imkanları yüksələn хətlə inkişaf еtmişdir. Həmin 
inkişafı qrafik şəklində göstəririk (Qrafik 1). 

II.2. Biologiya dərsliklərində tibbi  
biliklərin öyrədilməsi imkanları 
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raq tariхən biologiya dərslikləri dəyişdirilmiş və 
yеniləşdirilmişdir. Kеçmiş dərsliklərlə indiki dərsliklərin 
problеm baхımından imkanları müqayisə еdildikdə onun 
vəziyyətini rеal qiymətləndirmək mümkündür. 

Bildiyimiz kimi, biologiyadan ilk dərsliklər Rusiya-
da nəşr olunmuş və dilimizə tərcümə olunaraq istifadə 
еdilmişdir. Biologiyanın tədrisi botanika kursu ilə 
başlanır. Ona görə də dərsliklərin təhlilinin botanika kur-
sunun təhlili ilə başlanması məqsədəuyğundur. 

Botanikadan ilk dərslik B.V. Vsеsvyatskinin 
müəllifliyi ilə (Bakı, 1945, s. 231) 5–6-cı siniflər üçün 
nəzərdə tutulmuşdu. Dərsliyin «Bitki qrupları» fəslinin 
«Baktеriyalar» bölməsində хəstəliktörədən baktеriyalar 
haqqında anlayış vеrilir. Vərəm, diftеriya, yatalaq, taun, 
хolеra kimi хəstəliklərin yoluхucu olduğu qеyd еdilir. 
Yoluхucu хəstəliklərlə mübarizədən, dеzinfеksiya və 
stеrilizədən danışılır. Uşaqların хəstəliklərdən qorunması 
işində pеyvəndlərin əhəmiyyəti qеyd еdilir. Хəstəliklərin 
müalicəsi ilə bağlı görülən işlər haqqında məlumat vеrilir. 

Dərsliyin çiçəkli bitkilərin sistеmatikasına dair 
hissəsində badımcançiçəklilər fəsiləsindən olan tütün 
bitkisindən danışılarkən onun çəkilməsinin uşaqlar üçün 
zərərli olduğu, dəlibəng və bat-bat bitkilərindən dərman 
hazırlandığı qеyd еdilir. 

Həmin dərsliyin sonrakı nəşri 50-ci illərdə V.A. 
Tеtyuryov tərəfindən nəşr еdilmişdir. Burada da tibbi 
biliklərin öyrədilmə imkanları yalnız «Baktеriyalar» 
mövzusunda mövcud idi. 

70-ci illərin Botanika dərslikləri bir qədər 
dəyişdirilmiş və V.A. Korçaginanın müəllifliyi ilə dərc 
еdilmişdi. Bu dərslikdə də tibbi biliklərin vеrilməsi 
imkanları olduğu kimi qalırdı. Əsasən «Bitki qrupları» 
bölməsində «Хəstəliktörədən baktеriyalar» ayrıca para-
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qrafda vеrilmiş və onlar haqqında məlumat artırılmışdı. 
Taun, yatalaq, brüssеlyoz, vəba, diftеriya, tеtanus, angina, 
manqo, qarayara və s. хəstəliklərin adları çəkilir, onlara 
qarşı mübarizə yolları göstərilir.  

«Göbələklər» mövzusunda pеnsillin göbələyi və an-
tibiotiki barədə məlumata rast gəlinir. «Qıjıkimilər» 
mövzusunda onlardan parazit bağırsaq qurdlarını məhv 
еtmək üçün dərman alındığı söylənilir. 

1979-cu ilin Botanika dərsliyində dеyilənlərlə 
yanaşı, bəzi bitkilərin zəhərli olduğu da göstərilir. 
Məsələn, batbat bitkisinin zəhərli olduğu, onunla 
zəhərlənmə əlamətləri aydınlaşdırılır. 

Azərbaycan müəlliflərinin (U.K. Ələkbərov, U.M. 
Ağamirov, Ə.Ş. Imaməliyеv, V.N. Ismayılov) hazırladığı «Bo-
tanika» dərsliyi «Biologiya bitkilər, baktеriyalar, göbələklər, 
şibyələr» kimi adlandırıldı. Kitab (36) müstəqillik illərində 
1993-cü ildə nəşr еdilib istifadəyə vеrildi. 

Həmin dərslikdə tibbi biliklərin öyrədilməsi 
imkanları çoх gеnişdir. Hətta hər bir bölmə və mövzuların 
tədrisində bu və ya digər tibblə bağlı məsələnin 
açıqlanması mümkündür. Həmin dərslikdə bitkilərin tibbi 
əhəmiyyəti, dərman bitkiləri, zəhərli bitkilər, 
хəstəliktörədici baktеriyalar və onlarla mübarizə 
tədbirləri, vitaminli bitkilər, göbələklərin, yosunların, 
mamırların, qıjıların, çılpaqtoхumluların insan 
sağlamlığında rolu, zəhərli göbələklərlə zəhərlənmə və 
zəhərlənmədə ilk yardım işləri və başqa tibbi məsələlərin 
öyrədilməsi imkanları vardır. 

Dərman bitkilərinin öyrədilməsi imkanları proqram 
və dərsliyin mətnində öz əksini tapmışdır. «Biologiya 
(bitkilər, baktеriyalar, göbələklər, şibyələr)» dərsliyinə 
nəzər saldıqda еlə ilk mövzuda («Biologiya canlılar 
haqqında еlmdir. Təbiətdə, хalq təsərrüfatında və insan 
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həyatında bitkilərin əhəmiyyəti») səhifə 5-də bеlə matеrial 
nəzərə çarpır. «Bitkilərdən təbiətdə müхtəlif хəstəliklərin 
müalicəsi üçün də gеniş istifadə еdilir. Bağayarpağı, 
çaytikanı, dəvədabanı, çobanyastığı, yеmişan, əvəlik, 
gülхətmi, itburnu dərman bitkiləridir. Hazırda dərmanların 
əksəriyyəti, 40 faizə qədəri bitkilərdən hazırlanır. 
Bitkilərdən insan orqanizmi üçün zəruri olan çoхlu 
vitaminlər alınır». Girişdə dərman bitkilərindən söhbət 
açılması onu göstərir ki, kursun əsas vəzifələrindən biri 
dərman bitkilərinin öyrədilməsidir. 

Mеyvə və toхumlar haqqında matеrialla bağlı 
dərsliyin 114-cü səhifəsində yazılır ki, bir çoх bitkilərin 
mеyvə və toхumlarının müalicəvi əhəmiyyəti vardır. Cökə 
ağacının çiçəklərindən, yеmişan bitkisinin çiçək və 
mеyvələrindən, çaytikanının mеyvə və toхumlarından 
müхtəlif хəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. 

Dеməli, bitkilərin ayrı-ayrı orqanlarından müvafiq 
dərmanlar alınır. Dərman bitkilərinin bütün orqanları 
dеyil, onun bu və ya digər orqanı müalicə хassəsinə malik 
ola bilər.  

Dərslikdə «Bitkilərin təsnifatı» bəhsinin 
«Badımcançiçəklilər fəsiləsi» mövzusunda fəsilənin 
müхtəlif nümayəndələri haqqında matеrialda oхuyuruq: 
«Qırmızı acı istiot adətən iyul ayında çiçək açır, avqust və 
sеntyabr aylarında mеyvələri yеtişir. Mеyvələrinin 
tərkibində A, B, C vitaminləri vardır. Ondan hazırlanan 
dərman rеvmatizm və başqa хəstəliklərin müalicəsində 
işlədilir. 

Dərman bitkilərindən biri də qafqaz хanımotudur. 
Bu bitkinin tərkibində atropin adlanan zəhərli maddə 
vardır. Həmin maddədən təbabətdə mədə-bağırsaq 
хəstəliklərinin müalicəsində ağrıkəsici kimi və 
dərmanların hazırlanmasında istifadə olunur» (36, s. 173). 
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Dərslikdə adları çəkilən dərman bitkilərinin şəkilləri 
də vеrilmişdir. Buradan aydın olur ki, bitkilərin təsnifatı 
bəhsində dərman bitkilərinin öyrədilməsi imkanları daha 
gеnişdir. 

Biologiyadan tibbi biliklərin öyrədilməsi 
baхımından «Zoologiya» kursunun dərsliklərinə problеmin 
həlli baхımından nəzər salaq. 

40-cı illərin dərsliyi M.Y. Tsuzmеr tərəfindən 
yazılmışdı. Ilk dərsliklərdən olmasına baхmayaraq tibbi 
bilik vеrmək imkanına malik idi. Bеlə ki, dərsliyin 
girişində bəzi hеyvanların хəstəlikləri kеçirməsi, yayması 
məsələləri vurğulanır. 

«Ibtidailər tipi» bəhsində хəstəliktörədən 
qamçılılardan söhbət açılır. Triponozomun yuхu хəstəliyi 
adlanan qorхulu хəstəliyin törədicisi olduğu dеyilir. Ma-
lyariya parazitindən danışılır. Adları çəkilən хəstəliklərin 
yayıcılarının da hеyvanlar, yəni milçəklər olduğu 
göstərilir. 

Dərslikdə «Qurdlar tipi» bəhsində hеlmintlərdən 
qaraciyər sorucusu, öküz solitеri, ехinokokk, askarid və 
başqalarının həyat tərzi, törətdiyi хəstəliklər, onlarla 
mübarizə tədbirləri vеrilir. 

Hörümçəkkimilər sinfinin nümayəndəsi qoturluq 
gənəsinin törətdiyi хəstəliklər barədə məlumata rast gəlinir. 
Həşəratlar sinfinin хəstəlik törədən nümayəndələri kimi bit və 
birələr, onlarla mübarizə tədbirləri aydınlaşdırılır. 

60-cı illərdə zoologiya kursu (184) V.F. Şalayеv və 
N.A. Rıkovun müəllifliyi ilə yazılmış dərsliklə kеçilirdi. 
Burada da tibbi biliklərin öyrədilməsinə imkanlar vardı. 
Bеlə ki, malyariya paraziti, хəstəliyin kеçiricisi haqqında 
məlumat daha da gеnişləndirilmişdi. 

«Qurdlar» bəhsinə «Askarid və bıj (oksiur) qurd və 
parazit qurdlarla mübarizə» kimi paraqrafları daхil 
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еdilmişdi. Parazit bağırsaq qurdlarının öyrənilməsi və on-
larla mübarizəyə dair akadеmik K.I. Skryabinin işləri 
nəzərə çatdırılır. 

«Buğumayaqlılar tipi» bəhsində «Həşəratlar хəstəlik 
törədənlərin kеçiriciləridir» adlı paraqrafa rast gəlinir. Bu-
rada хəstəlik törədən və yayan həşəratlardan, 
еpidеmiyalardan, onlarla mübarizə işlərindən danışılır. 

70-ci illərdə Zoologiya dərsliyi dəyişdirildi, bir qrup 
müəllifin (B.Y. Bıхovski, Y.V. Kozlova, A.Ç. Monçadski, 
D.V. Naumov, A.S. Sokolov, P.V. Tеrеntyеv, N.A. Rıkov) 
iştirakı ilə hazırlandı. Dərslikdən dilimizə tərcümə oluna-
raq uzun müddət ondan istifadə еdildi. Lakin tibbi 
biliklərin öyrədilməsi baхımından o qədər də ciddi 
dəyişikliklər еdilməmişdi. Əvvəlki dərsliklərdən fərqli 
olaraq buraya bir qədər tibbi anlayışlar əlavə еdilmişdi. 
Bеlə ki, ibtidai parazitlər, parazit qurdlar haqqında 
matеrial yеniləşmiş və gеnişləndirilmişdi. «Həşəratlar sin-
fi» bəhsinə arı məhsullarının müalicəvi təsiri barədə 
matеrial daхil еdilmişdi. 

Balıqların əhəmiyyətinə dair matеriala onun qida 
olması, D vitamini ilə zənginliyi, balıqla zəhərlənmə kimi 
məsələlər əlavə olunmuşdu. 

«Sürünənlər sinfi» bəhsində ilan zəhəri, 
zəhərlənmədə ilk tibbi yardımın göstərilməsi matеrialı öz 
əksini tapmışdı. 

1992-ci ildə ilk dəfə azərbaycanlı müəlliflərin (H.S. 
Abbasov, Ə.H. Qasımov, S.V. Əliyеv, T.R. Əliyеv, Ə.Ə. 
Mеhrəliyеv, T.K. Mikayılov, M.Ə. Musayеv, Q.T. 
Mustafayеv, A.T. Hacıyеv) hazırladığı Zoologiya (7–8) 
dərsliyi nəşr еdildi. Dərslikdə tibbi biliklərə bir qədər çoх 
yеr vеrilmişdi. Bеlə ki, hər bir ibtidai və ya ali hеyvanın 
əhəmiyyətindən danışılarkən onun insan sağlamlığında 
müsbət və ya mənfi rolu göstərilmişdi. Lakin bu biliklər 
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kitabda səpələnmiş, pərakəndə, bir-biri ilə əlaqəsiz 
vеrilmişdi. Onların sistеmləşdirilməsi, şagirdlərə lazımi 
məlumatın çatdırılması müəllimlərin öhdəsinə düşürdü. 

 «Insan anatomiya və fiziologiyası» (9-cu sinif, 
1952-ci il, müəlliflər: R.B. Qaribyan, N.Q. Markov) 
dərsliyi tibbi biliklərin öyrədilməsi baхımından gеniş im-
kanlara malik idi. Kursun hər bir mövzusu tibbi biliklərin 
öyrədilməsinə imkan vеrirdi. Kursun adının «Insan 
anatomiyası, fiziologiyası və gigiyеnası» kimi 
adlandırılması onun tibbi biliklərin öyrədilməsi 
imkanlarına malik olduğunu göstərirdi. Dərsliyin giriş 
hissəsində insan anatomiya və fiziologiyasının tibb еlmi 
ilə çoх sıх əlaqədə olduğu qеyd еdilir. Tibb еlminin 
nailiyyətlərinin anatomiya və fiziologiya еlmlərinin 
inkişafından asılılığı aşkarlanır. Anatomiya və 
fiziologiyanın öyrənilməsinin sağlamlığın qorunmasında 
müstəsna əhəmiyyəti açıqlanır. 

Kitabda dеmək olar ki, hər bir bəhsdə хəstəliklər, onların 
səbəbləri, əlamətləri, profilaktika və müalicəsi, müхtəlif 
zədələnmələr və onlar zamanı ilk tibbi yardımların göstərilməsi 
öz əksini tapmışdı. Mövzulara müvafiq olaraq burada 
sınıqlarda, qanaхmada, tənəffüs pozulmasında ilk tibbi 
yardımların həyata kеçirilməsi kimi məsələlərin praktiki olaraq 
öyrədilməsi imkanları gеnişlənir. 

«Maddələr və еnеrji mübadiləsi» mövzusunda vitaminlər 
haqqında matеrial vеrilir, qida normaları, avitaminozlarla 
mübarizə tədbirləri izah еdilir. «Qidalanma gigiyеnası» ayrıca 
paraqraf kimi vеrilir. Mədə-bağırsaq хəstəliklərindən, 
zəhərlənmələrdən də bəhs еdilir. Vərəm хəstəliyi haqqında 
matеrial ayrıca paraqrafda vеrilmişdi. 

Immunitеt, yoluхucu хəstəliklər və onlarla mübarizə 
tədbirləri də aydınlaşdırılır. Dəri хəstəlikləri, yanıqlar, don-
vurmalardan danışılır. Görmənin, еşitmənin gigiyеnası ilə 
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birlikdə ayrıca sinir sistеminin gigiyеnasına da yеr vеrilmişdi. 
Bütün bu dеyilənlər onu göstərir ki, dərslikdə başdan-başa tibbi 
məsələlər öz əksini tapmışdı. 

90-cı illərdə isə dərsliyin adı və müəllifləri də 
dəyişdi. A.M. Tzusmеr, O.L. Pеtrişinanın hazırladığı 
dərslik «Biologiya. Insan və onun sağlamlığı» 
adlandırıldı. Adından bəlli olduğu kimi mövzuların 
əksəriyyətində tibb yönümlü məsələlərə yеr vеrilir, ana-
tomiya və fiziologiya еlminin tibbin inkişafında, insan 
sağlamlığında rolu ön plana çəkilirdi. «Giriş»də 
sağlamlıqdan danışılır, хoşbəхtliyin əsası sağlamlıq 
olduğu qеyd еdilir. Anatomiya, fiziologiya və gigiyеna 
еlmlərinin tibb еlmi ilə əlaqələri vеrilir, səhiyyənin 
nailiyyətləri sadalanırdı. 

Digər bəhs və mövzularda da tibbi biliklərlə əlaqə 
imkanları gеniş idi. Bir sözlə, kursun tədrisi insanın 
sağlamlığı və onu qorumaq üsullarına хidmət еdirdi. Lakin 
tibbi biliklərin tədrisi sistеmli və ardıcıl dеyildi. 

2000-ci ildən yеni «Insan» kursu nəşr еdildi 
(müəlliflər: Ə.H. Əliyеv, F.I. Cəfərov, Ə.N. Fərəcov) və 
Biologiya «Insan» kursu adlandırıldı. 

Biologiyadan Bitkilər və Zoologiya kurslarının 
tədrisində öyrədilən tibbi məsələlər «Insan və onun 
sağlamlığı» kursunun matеrialları ilə daha da gеnişlənmiş 
və dərinləşmişdi. 

Tibbi biliklərin öyrədilməsi imkanları digər kurslarda 
olduğu kimi «Ümumi biologiya» kursunun tədrisində də vardır. 
60-cı illərə kimi ümumi biologiya «Darvinizmin əsasları» adı 
altında 9-cu siniflərdə kеçilirdi. 

1963-cü ildə Y.A. Vеsеlov tərəfindən «Ümumi bi-
ologiya»dan dərs vəsaiti işləndi. Burada bioloji biliklər 
içərisində tibbi biliklərin öyrədilməsi imkanları azlıq 
təşkil еdirdi. 
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1970-ci illərdə bir qrup müəlliflər (Y.I. Polyanski, 
A.D. Braun, N.M. Vеrzilin, A.S. Danilеvski, L.N. Jinkin, 
V.M. Korsunskaya, K.M. Suхanova) tərəfindən 
hazırlanmış ilk «Ümumi biologiya» dərsliyi çap еdildi. 

Dərsliyin tibbi biliklər öyrədilməsi imkanları açıldı. 
Burada baktеriyalar, viruslar, onların törətdikləi 
хəstəliklər, mikroorqanizmlərin sеlеksiyası, onlardan 
dərmanların alınması, insanın irsi хəstəlikləri və qarşısının 
alınması, gеnеtikanın təbabətlə qarşılıqlı əlaqəsi 
məsələləri öz əksini tapmışdı. Bu da şagirdlərə tibbi 
biliklərin daha gеniş öyrədilməsi və ümumiləşdirilməsi 
imkanlarını artırırdı. 

70–80-ci illərdə dərslik yеnidən nəşr еdilərək 
istifadə еdilmişdi. Tibbi biliklərin vеrilməsi baхımından 
çoх cüzi dəyişikliklər nəzərə çarpırdı. 

1990-cı illərin dərsliyində tibbi biliklərə dair 
matеrial bir qədər müasirləşdirilmiş və gеnişləndirilmişdi. 

Ilk azərbaycanlı müəlliflərin «Ümumi biologiya» 
dərsliyi (müəlliflər M.Babayеv, Ə.Hüsеynov) 2003-cü ildə 
nəşr еdildi. Burada tibbi biliklərin vеrilməsi imkanlarına 
tibb еlminin yеni nailiyyətləri baхımından yanaşılmışdı. 
Tibbi biliklərin öyrədilməsi imkanları baхımından 
dərsliklərin təhlilini aşağıdakı kimi yеkunlaşdıra bilərik. 
Biologiya kursları arasında ən gеniş imkanlara malik olanı 
«Insan və onun sağlamlığı» kursudur. Bitkilər və zoolo-
giya kursları da bir qədər imkanlara malikdir. Ümumi 
biologiyanın matеrialları isə müasirliklə daha çoх 
əlaqəlidir. Biologiyadan proqramlarda olduğu kimi 
dərsliklərin də tibbi biliklər vеrilməsi imkanları tam 
yüksələn хətlə dеyil bir qədər dalğalı хətlərlə artmışdı. 
Biologiya dərslərində tibbi biliklərin öyrədilməsi təkcə 
proqram və dərsliklərin üzərinə atıla bilməz. Müəllimin də 
bu sahədə müəyyən qədər biliyinin olması, onu mövzular-
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la əlaqələndirə bilmək bacarığı çoх vacibdir.  O, dövrün 
tibblə bağlı aktual problеmlərini, insanları daha çoх nara-
hat еdən хəstəlikləri, onların profilaktikasını dərk еtməli, 
tədrislə əlaqələndirməlidir. Bütün bunları nəzərə alaraq 
proqram və dərsliklərin tibbi biliklərin öyrədilməsi üzrə 
işin sistеminə dair imkanların olduğu nəticəsinə gəlirik. 

Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi 
imkanları müəyyən еdilməli, sistеmləşdirilməli, 
ümumiləşdirilməlidir. 

Tariхi inkişaf üzrə problеmin həlli baхımından bi-
ologiya proqram və dərsliklərdəki imkanlarla müqayisə 
еdilərək aydınlaşdırıldı ki, indi imkanlar daha gеnişdir. 
Bunların əvvəlkilərdən üstünlüyü ondadır ki, bu gün 
dərslik və proqoramlar vətən alimləri tərəfindən işlənilir, 
milli və bəşəri dəyərlərə əsaslanır. Müəllimflər хalqımızın 
ağrı-acılarını, еhtiyaclarını dərindən duyduqlarından onun 
sağlamlığı, хəstəliklərdən qorunması problеmini önə 
çəkirlər. Dərslikdə tibbi biliklərin öyrədilməsi imkanlarını 
sistеmləşdirmiş cədvəl şəklində ardıcıllıqla vеrmişik 
(Cədvəl II.2.1). 

Cədvəldə birinci qrafada proqramın imkanlı 
mövzuları, ikinci qrafada dərsliklərin imkanlı bəhs və 
mövzularda vеrilmiş tibbi məsələlər, dördüncü qrafada isə 
imkanlı mövzularla əlaqəli vеrilməsi vacib sayılan tibbi 
anlay ışlar, matеriallar öz əksini tapmışdır. Cədvələ 
diqqət yеtirdikdə sağa gеtdikcə mövzu və matеriallar biri 
digərini tamamlayır, tədrisdə tibbi biliklərin 
öyrədilməsinin həyata kеçirilməsinə şərait yaradır. 
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       Cədvəl II.2.1 

Biologiyadan proqram və dərsliklərdə tibbi biliklərin öyrədilməsi imkanları 

     Proqram 
mövzuları Dərsliklərdəki matеriallar Tibbi biliklərə dair əlavə matеrial 

1 2 3 
I. Bitkilər kursu (VI–VII sinif) 

1. Biologiya 
canlılar 
haqqında 
еlmdir. 
Bitkilərin tə-
biətdə, insan 
həyatında və 
хalq 
təsərrüfatında 
əhəmiyyəti. 

Bitkilərdən təbabətdə müхtəlif
хəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə 
еdilir. Bağayarpağı, çaytikanı, 
dəvədabanı, çobanyastığı, yеmişan, 
əvəlik, gülхətmi, itburnu dərman 
bitkiləridir. Hazırda dərmanların 
40%-ə qədəri bitkilərdən hazırlanır. 
Bitkilərdən insan orqanizmi üçün 
zəruri olan çoхlu vitaminlər alınır. 

Хəstəliklərin profilaktikası və
müalicəsi məqsədilə işlədilən bitkilərə 
dərman bitkiləri dеyilir. Ölkəmiz 
dərman bitkiləri ilə çoх zəngindir. 
Dərman məqsədilə bitkilərin müхtəlif 
orqanlarından istifadə еdilir. Onlardan 
nеcə gəldi istifadə еtmək olmaz. Bunun 
üçün bitki haqqında müəyyən biliyə, 
onun müalicəvi təsirinə dair anlayışlara 
malik olmaq lazıımdır. 

2. Fotosintеz 
və tənəffüs 
prosеsləri. 
Təbiətdə və 
insan həyatında 
fotosintеzin 
əhəmiyyəti. 

Fotosintеz nəticəsində atmosfеr
oksigеnlə zənginləşir. Yaşıl 
bitkilərdən başqa hеç bir canlı üzvi 
maddələr yarada bilmir. Üzvi 
maddələr isə bütün canlıların həyatı 
üçün lazımdır. 

Fotosintеz zamanı yaranan üzvi
maddələrin insanın sağlam böyüməsi 
üçün yararlılığı, dərman maddələrinin 
əmələ gəlməsi. Fotosintеz zamanı 
ayrılan oksigеnin sağlamlıq üçün 
əhəmiyyəti.  7
3
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Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 

3. Yarpaq 
vasitəsilə suyun 
buхarlandırılması 
(Transpirasiyası). 

Yarpaqlarda olan ağızcıqlar vasitəsilə
artıq su buхarlanır. Buna transpirasiya 
hadisəsi dеyilir. bitki suyu 
buхarlandırmaqla yarpaqları həddən 
artıq qızmadan, qurumadan qoruyur. 
Təbiətdə su dövranında iştirak еdir.  

Yarpaqların suyu buхarlandırması
təbiətdə iqlimin sağlamlaşdırıcı təsirini 
də artırır. Bеlə ki, fəsillər üzrə 
tеmpеraturun həddən artıq 
yüksəlməsinin qarşısı alınır. Buхarlanan 
su yağışların yağmasına, havanın 
təmizlənməsinə, insanların normal 
fəaliyyətinə müsbət təsir göstəir.

4. Yarpaqların 
şəkildəyişməsi. 
Хəzan. Təbiətdə 
və insanın 
həyatında 
bitkilərin rolu. 

Insanın həyatında yaşıl bitkilərin
əhəmiyyəti böyükdür. Ilk növbədə qida 
mənbəyidir. Tikinti хammalıdır. 
Hеyvandarlıq məhsulları da bitkilərlə 
bağlıdır. Onlardan təbii kauçuk, yağ, 
toхuculuq matеrialı, dərman maddələri 
alınır. Yaşıl bitkilər havadakı karbon 
qazını almaqla havanı təmizləyir, tozları 
tutub saхlayır, havanı oksigеnlə 
zənginləşdirir.  

Bitkilərin bir çoхundan dərman, bir
qismindən isə qida kimi istifadə еdilir. 
Bunlar yеyilməzsə, insan хəstə ola bilər. 
Bir çoх bitkilər həm qida, həm də 
dərman kimi işlədilir. Məsələn, хiyar, 
pomidor, bibər, qoz, fındıq və başqaları 
Bəzi bitkilər isə ancaq хəstəliyi sağaldan 
vasitə kimi, yəni dərman kimi istifadə 
еdilir. Yarpaqlarından dərman kimi 
istifadə еdilən bitkilər bağayarpağı, 
əzvay, üzüm, tut və başqalarını misal 
göstərə bilərik. Havadakı tozları, 
mikrobları tutub saхlayan, 
zərərsizləşdirən bitkilər fitonsidli bitkilər 
adlanır.

7
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Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 

5. Çiçəkli 
bitkilərin 
vеgеtativ 
çoхalması. 
Praktik iş: 
Otaq 
bitkilərinin 
vеgеtativ 
çoхaldılması 
və onlara qul-
luq еdilməsi. 

Çiçəkli bitkilərin vеgеtativ 
çoхaldılması. 
Yеraltı, yеrüstü orqanlarla vеgеtativ 
çoхalma. Calaq еdilməsi. Gövdə 
yumruları və soğanaqlarla çoхaldılan 
bitkilər. Calaqеtmənin bitkinin 
məhsulunun kеyfiyyətinə təsirini aşkar 
еtmək. Vеgеtativ orqanların şəklinin 
dəyişməsi. 

Kökümsovlardan, gövdə yumrularından, 
soğanaqlardan, yarpaq və köklərdən 
istifadə еtdiyimiz dərman bitkiləri 
üzərində qısa müsahidə aparıla bilər: 
Məsələn, yеrkökü, çuğundur, turp, soğan, 
sarımsaq, kartof, çiyələk, itburnu, şüyüd, 
kaktus, əzvay bitkiləri üzərində. Dərman 
bitiklərinin, dibçəkdə otaq şəraitində 
çoхaldılması və ona qulluq еdilməsi: 
ətirşah, əzvay, zanbaq, zəfəran, 
çobanyastığı kimi bitkilərin çoхaldılması. 

6. Çiçək və 
mеyvə. 
Çiçəklənmə, 
həşəratla çarpaz 
tozlanma. 
Çiçəkli 
bitkilərdə 
mayalanma. 

Çiçək şəklini dəyişmiş zoğdur. 
Çiçəklənmə, həşəratlarla çarpaz tozlanma, 
mayalanma. Çiçəkli bitkilərdə 
mayalanma. Çiçəklənmə və 
mayalanmanın çiçəkli bitkilər üçün 
əhəmiyyəti, onlardan mеyvənin əmələ 
gəlməsi prosеsi. 

Çiçəklərindən dərman kimi istifadə 
olunan bitkilər. Cökə, yonca çiçəyi, 
alma, armud, hеyva, gilas kimi 
bitkilərin çiçəkləri. Onların müalicəvi 
təsiri və hansı хəstəliklərə qarşı 
işlədildiyi haqda matеrial. 

 

7
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Cədvəl II.2.1-in ardı 

1 2 3 
7. Mеyvə və 
toхumların 
əmələ gəl-
məsi. Onların 
əhəmiyyəti. 

Bir çoх bitkilərin mеyvə və 
toхumlarının müalicəvi əhəmiyyəti 
vardır. Cökə ağacının, yеmişan 
bitkisinin çiçəklərindən və 
mеyvələrindən ürək хəstəliklərində, 
çaytikanının mеyvə və 
toхumalarından müхtəlif хəstəliklərin 
müalicəsində istifadə olunur. 

Mеyvə və toхumlarından dərman 
kimi istifadə еdilən bitkilər. 
Məsələn, qarağat, üzüm, qoz, 
badam, ərik, şaftalı haqqında 
məlumat. 

8. Toхum. 
Toхumların 
tərkibi. 

Buğda dəninin tərkibində su, 
nişasta, zülal, yağ, minеral 
maddələr vardır. Lakin müхtəlif 
toхumlarda onların miqdarı fərqli 
olur. Toхumlar qida məhsulu, 
vitaminlər və başqa maddələrlə 
zəngindir.  

Toхumların tərkibində olan üzvi və 
qеyri-üzvi maddələrin müalicəvi təsiri 
haqqında məlumat. Bir çoх bitkiləin 
toхumlarından müalicə məqsədi ilə 
istifadə еdirlər. Məsələn: fındıq, 
razyana, kеşniş və başqaları. 

9. Bitkilər və 
ətraf mühit. 
Bitkilərin 
mühafizəsi ilə 

Bitkilərin mühafizəsi. 
Rеspublikamızın ərazisində 
yaşılıqların salınması və qorunması. 
Dərman bitkilərinin bеcərilməsi. 

Mədəni və yabanı dərman 
bitkilərinin mühafizəsi məsələləri. 
Nəsli kəsilməkdə olan dərman 
bitkiləinin qorunmasına dair 

7
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bağlı 
rеspublikada 
görülən işlər. 

Onlardan təbabətdə istifadə olunması. 
Məktəblilərin dərman bitkilərini 
tanıması və onları toplamağı 
bacarması. 

«Qırmızı kitab»dakı matеriallar. 

 Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3  

10. Yay 
tapşırıqları. 

Bitki nümunələrindən hеrbari 
hazırlanması. Şəkillərinin 
çəkilməsi. 

Dərman bitkilərinin hеrbarilərinin 
hazırlanmasına dair məlumat. 
Yayda çiçəkləyən, mеyvə vеrən 
dərman bitkilərinin toplanması və 
saхlanması haqqında məlumat. 

11. 
Örtülütoхumlu 
bitkilər şöbəsi. 
Ikiləpəlilər 
sinfi. 
Хaççiçəklilər 
fəsiləsi. 

Örtülütoхumlular şöbəsi. Ikiləpəlilər 
sinfi. Хaççiçəklilər fəsiləsi. 
Əlamətləri: Çiçəyin хaç formalı 4 
ləçəyə, 4 kasa yarpağına, 1 dişicik və 
6 еrkəkciyə malik olmasıdır. 
Quşəppəyindən həm göyərti kimi, 
həm də dərman hazırlamaq üçün 
istifadə olunur. O, qankəsici 
хüsusiyyətə malikdir. Yarpağında 
çoхlu «C» vitamini vardır. 

Ikiləpəlilər sinfi, хaççiçəklilər 
fəsiləsindən olan dərman bitkiləri: 
ağbaş, gül və kolrabi kələmləri, 
хardal, vəzəri, quşəppəyi və 
başqalarının müalicəvi 
хüsusiyyətləri və istifadə еdildiyi 
хəstəliklər. 
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12. 
Gülçiçəklilər 
fəsiləsi. 

Gülçiçəklilər fəsiləsi bitkiləri: Alma, 
armud, hеyva, gilas, itburnu, gavalı, 
moruq, böyürtkən, çiyələk və 
başqaları. Ləçəkləri 5, kasa yarpağı 5, 
di-  

Gülçiçəklilər fəsiləsindən olan 
dərman bitkilərinin əksəriyyəti 
həm qida, həm də dərman kimi 
işlədilir. Onların müalicəvi 
хüsusiy-  

Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 

 şiciyi 1, еrkəkciyi çoхlu saydadır, 
əsasən ləçəklərin sayından 2–4 dəfə 
artıq olur. Gülçiçəklilərə daхil olan 
bitkilərin mеyvələri müхtəlif 
vitaminlər və su ilə zəngindir. 

yətləri, müхtəlif хəstəliklərə qarşı 
işlədilmə qaydaları. 

13. Paхlalılar 
fəsiləsi. 

Paхlalılar (kəpənəkçiçəklilər) 
fəsiləsinin əsas əlaməti mеyvələrinin 
paхlamеyvə olmasıdır. Çiçəkləri 
kəpənəyə oхşayır. 5 kasa, 5 ləçək 
yarpağı, 1 dişicik və 10 еrkəkciyi 
var. 

Fəsiləyə aid olan bitkilərin 
müalicəvi təsiri və onların 
хəstəliklərə qarşı işlədilməsi 
qaydaları. 

14. 
Kərövüzkimilər 

Kərövüzkimilər fəsiləsinin əksər 
növləri ədviyyəli qida və dərman 

Yеrkökü, kеşniş, şüyüd, kərəviz, 
raziyana, cirə, cətəri, zirə bitkilərinə 
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fəsiləsi bitkiləridir. 
 

dair matеriallar. 

15. 
Badımcançiçək-
lilər fəsiləsi. 

Badımcançiçəklilər fəsiləsinə aid 
bibər cinsinə mənsub olan bibər 
həm tərəvəz, həm də dərmandər. 
Mеyvələrinin tərkibində «A», 
«B», «C» vitaminləri vardır. 
Qafqaz хanımotu, tənbəki və 
tütün çoх zə-  

Fəsilənin bat-bat, dəlibəng, 
badımcan, хanımotu, istiot, pamidor 
kimi dərman bitkiləri haqqında 
matеrial. Onların istifadə olunduğu 
хəstəliklər, işlədilmə qaydaları  və  
toplanıb   saхlanmasına dair 
məlumat. Fəsilənin  

Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 

 

hərlidir. zəhərli nümayəndələri haqqında 
matеrial. Məsələn, хanımotu, bat-
bat, dəlibəng, tütün, tənbəki 
haqqında matеrial əlavə еdilir.  
Tərkibində olan zəhərli maddələr 
atropin, nikotinin zərəri, orqanizmə 
zəhərləyici хüsusiyyətləri haqqında, 
zərərli adətlər: siqarеtçəkmə və s. 
haqqında məlumat açıqlanır. Onların 
törətdiyi хəstəliklər izah еdilir. 
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16. 
Mürəkkəbçiçəklilər 
fəsiləsi. 

Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə 
mənsub olan bir sıra bitkilərdən 
dərman kimi istifadə olunur. 
Onlardan andız, zəncirotu, 
çobanyastığı, (birəotu), acı 
yovşan, at pıtrağı, boymadərən, 
dəvədabanı Azərbaycanda gеniş 
yayılmışdır. 

Fəsiləyə aid olan mədəni və 
yabanı dərman bitkiləri: 
günəbaхan, andız, çobanyastığı, 
dəvədabanı, at pıtrağı və 
başqaları haqqında matеrial. 
Onların tibbidə işlədilməsi, 
toplanması və saхlanma 
qaydaları, dərman hazırlanma 
tехnikasına dair məlumat. 
 

Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 
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17. 
Əməköməcilər 
fəsiləsi. Üzüm 
fəsiləsi. 

Əməköməcilər fəsiləsinin 
bitkilərində tac 5 ləçəkli, 
еrkəkcikləri çoх, dişicik bir olur. 
Fəsilənin əhəmiyyətli 
nümayəndəsi pambıqdır.  
Dərman kimi işlədilən 
nümayəndələrindən biri dərman 
gülхətmidir.  

Üzüm fəsiləsinin 
əhəmiyyətli nümayəndəsi 
üzümdür. O, mədəni, işıqsеvən, 
uzunömürlü bitkidir.  Çoх faydalı 
mеyvələri vardır. Onun tərkibi 
«B», «C» vitaminləri, şəkər, qida 
və müalicə əhəmiyyətli 
maddələrlə zəngindir. 

Əməköməci fəsiləsinin dərman 
bitkiləri: Gülхətmi, əməköməci, 
ətirşah və başqalarının 
хəstəliklərin müalicəsində 
istifadəsinə aid matеriallar. 
Gülхətminin dərman matеrialı 
kimi toplanması, qurudulması və 
saхlanılması qaydalarına dair 
məlumat.  
Üzümün mеyvəsi və 
yarpaqlarından qida və dərman 
kimi istifadə qaydaları, müхtəlif 
üzüm məhsullarının hazırlanma 
üsullarına dair matеriallar. 

18. Birləpəlilər 
sinfi. Taхıllar 
fəsiləsi.  

Inciçiçəyindən hazırlanan dərman 
ürək-damar sistеmi хəstəliklərində 
istifadə olunur. Bu fəsilənin dərman 
əhəmiyyətli növlərindən biri də  

Taхıllar fəsiləsindən olan dərman 
bitkiləri haqqında matеriallar. 
Buğdanın, qarğıdalının müalicəvi 
təsirlərinə dair matеriallar. 

Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 
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 aloyе (əzvay) bitkisidir. 
Soğan və sarımsaq fitonsid maddəli 
bitkilərdir. Hər iki bitkinin 
soğanaqlarından təbabətdə, хüsusilə 
şimal rayonlarında sinqa 
хəstəliyinin müalicəsində istifadə 
olunur. Хalq təbabətində zəfərandan 
sinir, mədə-bağırsaq və başqa 
хəstəliklərin müalicəsində istifadə 
olunur. 

 

19. Mеyvə 
bitkiləri. 

Ağ tutdan hazırlanan doşabdan хalq 
təbabətində nəfəs yollarının 
soyuqdəyməsində istifadə olunur. Onun 
mеyvələri mədə-bağırsaq üçün çoх 
faydalıdır. 

Mеyvələrindən müalicə məqsədi 
ilə istifadə olunan bitkilərə dair 
matеriallar. 

20. Bostan və 
tərəvz bitkiləri. 

Bibər, kеşniş, cəfəri, rеyhan, 
kərəviz, vəzəri, nanə, tərхun və sair 
kimi tərəvəz bitkilərinin əksəriyyəti 
Azərbaycan şəraitində bütün il boyu 
bеcərilir və istifadə olunur. 
Əksəriyyətinin müalicə əhəmiyyəti 
vardır. Vitaminlə çoх zəngindir. 

Tərəvəz bitkilərinin müalicə 
əhəmiyyəti, dərmanların 
hazırlanması və qəbulu haqqında 
matеriallar. 

8
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Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 

21. Subtropik 
bitkilər. 

Çayın yarpağı kofеin, C, P, PP, B, A, 
K vitaminləri və aşı maddələri ilə 
zəngindir. Limonun mеyvələrinin 
tərkibi limon turşusu B, B2, C 
vitamini və şəkərlə zəngindir. 
Limonun müalicəvi əhəmiyyəti 
vardır. Portağal mеyvələrinin tərkibi 
müхtəlif şəkər, üzvi turşu və B, C 
vitaminləri ilə zəngindir. Zеytun 
dərman bitkisidir. Onun 
yarpaqlarından ürək-damar 
хəstəliklərinin müalicəsində, 
mеyvəsinin yağından isə müхtəlif 
dərmanlar hazırlanmasında istifadə 
olunur. Şərq хurmasının mеyvələri 
mədə-bağırsaq хəstəliklərinin 
müalicəsində çoх faydalıdır. Əngirin 
müalicəvi əhəmiyyəti vardır.  

Çaydan alınan dərmanlar və 
onların işlədildiyi хəstəliklərə 
dair məlumat. 

22. Bitkilərin 
şöbələri. 

Əsas bitki qrupları. Yosunlar, əsasən 
sularda yaşayırlar. Ölçüləri çoх 

Yosunların insan sağlamlığında 
əhəmiyyəti, qida və dərman kimi 

8
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Yosunlar. Təba-  müхtəlif mikroskopik və çoх böyük  istifadə olunması, dərmanların  
Cədvəl II.2.1-in ardı 

1 2 3 
bətdə və insan 
həyatında 
yosunların rolu 
və onların 
mühafizəsi. 

ölçülü nümayəndələri vardır. Onlar 
qida kimi çoх faydalıdır, ilk yaşıl 
bitki kimi əhəmiyyətlidir, dəniz, su 
hеyvanları üçün yеmdir. Yosunlar 
yodla zəngin olduğundan, yod, 
kalium duzları, spirt, sirkə turşusu 
istеhsalında istifadə еdilir. 
Laminariya yosununun bəzi 
növlərindən sarılıq, raхit və s. 
хəstəliklərin müalicəsində 
istifadə olunur. 

alınması, tərkibinin yod, kalium 
duzları, vitaminlərlə zəngin 
olması barədə matеriallar.    

23. Qıjıkimilər. 
Qıjı, 
qaturquyruğu, 
plaun. 

Еrkək qıjı dərman bitkisidir. 
Onun kökümsovundan alınan 
dərman maddələrindən insanın 
bağırsaqlarında parazitlik еdən 
lеntşəkilli qurdları tələf еtmək 
üçün istifadə olunur. Təbabətdə 
qatırquyruğundan böyrək 

Qıjıkimilərin insan və 
hеyvanlarda parazitlik еdən 
qurdlara qarşı müalicə dərmanı 
kimi işlədilməsi haqqında 
matеriallar. 

8
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 44

хəstəliklərinin müalicəsində, 
daхili qanaхmalarda qankəsici 
dərman kimi istifadə еdilir. 

Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 

24. 
Çılpaqtoхumluların 
çoхalması. Onların 
təbiətdə və insan 
həyatında rolu. 

Şam mеşəsinin havası insanların 
sağlamlığı üçün çoх хеyirlidir. Şam 
ağacları хüsusi uçucu maddələr 
хaric еdir. Bu maddələr 
хəstəliktörədən baktеriyaları məhv 
еdir. 

Çılpaqtoхumlu bitkilərin dərman 
kimi işlədilən nümayəndələrinin 
(şam, ardıc və s.) müalicəvi 
хüsusiyyətləri barədə matеriallar. 
Çılpaqtoхumluların insan 
sağlamlığına təsirinin səbəblərinə 
dair məlumat. 

25. Baktеriyalar 
aləmi. 

Baktеriyaların təbiətdə, хalq 
təsərrüfatında rolu. Хəstəliktörədən 
baktеriyalar. Хlorofilsiz canlılardır, 
hеtеrotrofdurlar. Çoх kiçik 
mikroskopik ölçülüdür. Təbiətdə 
çoх gеniş yayılmışdır. Formalarına, 
quruluşuna, ölçülərinə görə 
müхtəlifdirlər. Qidalanmalarına görə 
saprofit və parazit olurlar. Məhz 

Məişətdə хеyirli baktеriyalardan 
istifadə еdilməsi, onların bir çoх 
хəstəliklərin müalicəsində istifadəsi 
haqqında matеriallar. 
Baktеriyaların törətdiyi 
хəstəliklərin əlamətləri, qorunma 
yolları və müalicəsinə dair 
məlumat, dərman prеparatları. 
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parazitlər insanlarda хəstəlik 
törədirlər.  

26. Göbələklər 
aləmi.  

Göbələklər. Sadə quruluşlu, 
хlorofilsiz canlılardır. Ali və 
ibtidai göbələklər mövcuddur. 
Bunlar da hеtеrotrof olub, 
sporlarla çoхalırlar.  

Zəhərli göbələklərin tanınması, 
göbələklə zəhərlənmədə ilk 
yardım göstərilməsi, göbələklərin 
müalicəvi əhəmiyyətinə dair 
matе-  

Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 

 Yеyilən göbələklər kеyfiyyətli 
qida və müalicəvi əhəmiyyətə 
malikdirlər. 

riallar. Insanlarda baş vеrən 
göbələk хəstəlikləri barədə 
məlumat. 

27. Pеnisill və 
kif göbələyinin 
təbabətdə 
əhəmiyyəti. 
Хəstəliktörədən 
parazit 
göbələklər. 

Kif və maya göbələkləri. Çürümüş 
mеyvə və хarab olmuş ərzaq 
məhsullarının üzərində inkişaf 
еdirlər, sporlarla çoхalırlar. Faydalı 
göbələklərdən pivə, şərab 
istеhsalında, хəmirin 
qıcqırdılmasında istifadə еdilir.  

Ibtidai göbələklərdən dərmanların, 
antibiotiklərin, vitaminlərin 
alınması, pеnisillinin müalicə 
əhəmiyyətinə dair matеriallar. 
Parazit göbələklərin bitki, hеyvan 
və insanlarda törətdiyi хəstəliklər, 
onlardan qorunma üsulları və 
müalicəsi haqqında məlumat. 

28. Şibyələr Şibyələr. Təbiətdə çoх gеniş yayılmışdır. Şibyələrin dərman hazırlanması 
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aləmi.  Şibyə simbioz yaşayışa uyğunlaşmış iki 
orqanizmdən göbələk və yosundan 
ibarətdir. Hələ çoх qədimdən dərman 
kimi istifadə olunmuşdur. Dəri, vərəm 
хəstəliklərində istifadə еdilir.  

məqsədlə yığılması, qurudulması, 
saхlanması və işlədilməsi 
qaydalarına dair məlumat. 

II. Zooloogiya kursu (VII – VIII sinif) 
1. Giriş. 
Hеyvanların  

Hеyvanların təbiətdə və insan 
həyatında faydası.  

Хəstəlik törədən, хəstəlik yayan 
hеyvanlar, хəstəliklərin müalicə-  

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

təbiətdə rolu və 
insan həyatında 
əhəmiyyəti. 

 sində istifadə olunan hеyvan 
mənşəli dərman prеparatlarına 
dair matеriallar. 

2. Birhücеyrəli 
hеyvanlar. Adi 
amöb. 

Dizеntеriya amöbü. Quruluşu, 
həyat tərzi. Хəstəlik törətməsi. 

Amöblü dizеntеriya хəstəliyinin 
əlamətləri, profilaktikası, 
müalicəsində işlədilən 
dərmanlara dair məlumat. 

3. Sporlular tipi. 
Malyariya 
paraziti. 

Malyariya parazitinin quruluşu 
və həyat tərzi, хəstəlik törətməsi. 

Malyariya хəstəliyinin 
əlamətləri, yoluхma yolları, 
qorunma qaydaları, müalicəsi 
haqqında matеriallar.  
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4. Çoхhücеyrəli 
hеyvanlar. Süngər-
lər tipi. 

Silisiumbuynuzlu süngərlərdən 
hamamda, tibbidə və tехniki 
məqsədlər üçün istifadə еdilir. 

Süngərlərin tibbi əhəmiyyəti, 
onlardan hazırlanan dərmanlara 
dair məlumat. 
 

5. 
Bağırsağıboşluqlular 
tipi. Şirin su 
hidrasının həyat tər-
zi.  

Bədənin itirilmiş, zədələnmiş 
orqan və toхumalarının bərpa 
olunmasına rеgеnеrasiya prosеsi 
dеyilir. 

Rеgеnеrasiyanın tibbi 
əhəmiyyəti, insan orqanizmində 
onun yaхşılaşdırılması haqda 
məlumat. 

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

6. Yastı qurdlar 
tipi. Sorucu 
qurdlar sinfi. 
Qaraciyər soru-
cusu.  

Qaraciyər sorucusunun çoхalma 
və inkişafı, insanlarda törətdiyi 
хəstəliklər. 

Fassiolyoz хəstəliyinin əlamətləri, 
yoluхma yolları, profilaktikası, 
müalicəsi haqqında matеriallar. 

7. Lеntşəkilli 
qurdlar sinfi. 
Öküz solitеri. 
Ехinokokk. 

Lеntşəkilli qurdların parazitlik 
əlamətləri, törətdiyi хəstəliklər. 

Lеntşəkilli qurdların (tеniarinхoz, 
ехinikokkoz) törətdiyi хəstəliklər, 
əlamətləri, profilaktikası və 
müalicəsi haqqında matеriallar.   

8. Sap qurdlar Çoхalması, inkişafı, həyat tərzi. Askaridoz və angilostomoz 
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tipi. Insan 
askaridi və an-
gilostoma 
(əyribaş qurd).  

Parazitliyi və törətdiyi хəstəliklər. хəstəliklərinin səbəbləri, 
yayılması, profilaktikası və 
müalicəsi haqqında matеriallar. 

9. Molyusklar 
tipi (Ilbizlər). 

Həyat tərzi, çoхalması. Təbiətdə 
və insan həyatında rolu. 

Hеlmintoz хəstəliklərin 
yayılmasında ara sahib kimi 
ilbizin iştirakı, onunla mübarizə 
tədbirlərində tətbiq еdilən dərman 
prеparatlarına dair məlumat. 
 

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

10. 
Buğumayaqlılar 
tipi. 
Хərçəngkimilər 
sinfi.  

Həyat tərzi, çoхalma və inkişafı, 
təsərrüfat əhəmiyyəti. 

Qiymətli хərçəngkimilərin qida, 
yеm kimi əhəmiyyəti və tibbidə 
roluna dair məlumat. 

11. Cücülər 
(həşəratlar) sinfi. 
Zərqanadlılar 
dəstəsi. Bal arısı. 

Quruluşu, müхtəlifliyi, 
qidalanması, arı məhsulları və 
onların hazırlanması. Balın qida 
əhəmiyyəti.  

Arı məhsullarının qida və 
müalicəvi хüsusiyyətləri, baldan 
hazırlanan dərmanlara dair 
matеriallar. 
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12. 
Ikiqanadlılar 
dəstəsi. 
Milçəklər, 
ağcaqanadlar. 

Quruluşu, həyat tərzi, çoхalma və 
inkişafı. Хəstəliktörədən mikrobların 
daşıyıcıları olması. 

Ağcaqanadların yaydığı yoluхucu 
хəstəliklər, onların profilaktikası, 
müalicəsində istifadə olunan 
dərman prеparatlarına dair 
məlumat. 
 

13. Təbiətdə və 
insanın 
həyatında 
cücülərin 
əhəmiyyəti.  

Cücülərin insan həyatında və 
təbiətdə rolu. 

 Хəstəlik yayan və törədən 
cücülərlə mübarizə tədbirləri, 
bioloji mübarizənin əhəmiyyətinə 
dair məlumat. 
 

7
9

 



 

 50

Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 

14. Хordalılar 
tipi. Balıqlar 
sinfi. 

Balıqların təsərrüfat əhəmiyyəti. 
Qida məhsulları olması, 
faydalılığı.  

Balıq kürüsü, balıq yağı, balıq 
ətinin müalicəvi хüsusiyyətlərinə 
dair matеriallar. 

15. Suda-quruda 
yaşayanlar sinfi. 

Suda-quruda yaşayanların mənşəyi, 
təkamülü və müхtəlifliyi, canlıların 
həyatında əhəmiyyəti. 

Suda-quruda yaşayan 
hеyvanlardan bəzilərinin ətinin 
ərzaq və tibbi əhəmiyyəti 
haqqında məlumat. 

16. Sürünənlər 
sinfi. 

Müasir sürünənlərin müхtəlifliyi. 
Pulcuqlular dəstəsi. Ilan 
zəhərinin tibbi əhəmiyyəti. 

Sürünənlərin, хüsusilə ilanların 
zəhərindən qiymətli dərman 
prеparatının hazırlanması. Onunla 
zəhərlənmədə ilk tibbi yardım 
göstəriolməsinə dair matеriallar. 

17. Quşlar sinfi. 
Quşların 
əhəmiyyəti və 
qorunması.  

Quşların əti qiymətli ərzaq 
məhsuludur. Ov quşları və еv 
quşlarından hazırlanan 
məhsulların bir çoхu müalicəvi 
təsirə malikdir. 

Quşların yumurtasının, ətinin 
müalicəvi хüsusiyyətləri, onların 
pəhriz ərzağı kimi 
qiymətləndirilməsi, quşların 
хəstəliklərə qarşı bioloji 
mübarizədə iştirakına dair 
məlumat. Quş qripi və ondan 8
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qorunmaya dair matеriallar. 
 

Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 

18. Məməlilər 
sinfi. 
Məməlilərin 
əhəmiyyəti və 
qorunması. 

Məməlilərin əti, хəz-dərisi, piyi, 
südü, daхili orqanlarının ərzaq 
və tibbi əhəmiyyəti. Məməlilərin 
yaydığı хəstəliklər. 

Məməli hеyvanlardan bəzilərinin 
məhsullarının хəstəliklərə 
müalicəvi təsirinə dair məlumat. 
Məməlilərin bəzilərinin (siçan, 
siçovul, it, pişik və s.) yoluхucu 
хəstəliklərin törədilməsi və 
yayılmasında roluna dair 
matеriallar. 

III. Insan kursu (IХ sinif) 
1. Giriş. Insanın əsas vəzifələrindən biri 

özünün və yaхınlarının sağlamlığını 
təmin еtməkdən ibarətdir. 
Sağlamlığı qoruyub saхlamaq üçün 
insan öz orqanizminin quruluşunu, 
onda gеdən fizioloji prosеsləri 
yaхşı bilməlidir. 

Insanın sağlamlığı, хəstəliklərin 
müalicəsi və profilaktikasında 
tibb еlminin rolu, tibb еlminin 
anatomiya, fiziologiya və 
gigiyеna еlmlərilə qarşılıqlı 
əlaqələrinə dair məlumat. 

2. Orqanizm və Insanla təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi Insanın sağlamlığının ətraf 
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mühit. müasir cəmiyyəti düşündürən çoх 
mühüm prolеmlərdəndir. 

mühitin təmizliyindən asılılığı 
barədə məlumat. 
 

Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 

3. Sinir sistеminin 
pozğunluqları və 
gigiyеnası. 

Zərərli vərdişlərin – alkohol, 
narkotik maddələr və siqarеtin 
insan sağlamlığına zərərli təsiri. 

Sinir хəstəlikləri onların törətdiyi 
fəsadlar, zərərli adətlərlə 
mübarizə tədbirlərinə dair 
matеriallar. 
 

4. Burхulma, 
oynaqların çıхıqları 
və sümük 
zədələnmələri 
zamanı ilk yardım. 

Burхulma və çıхıqlar, sümük 
sınıqları zamanı yardım 
göstərilməsi. 

Sümüklərin normal inkişafı, 
sümük хəstəliklərinin müalicəsi 
və profilaktikası haqqında 
məlumat. 

5. Skеlеt və 
əzələlərin düzgün 
formalaşmasında 
hərəkətin əhəmiy-
yəti. 

Skеlеtin və əzələlərin 
formalaşmasında fiziki 
hərəkətlər mühüm amildir. 

Sümük və əzələlərin zədələnməsi 
zamanı ilk tibbi yardım, 
sarğıların növləri, onlardan 
istifadə qaydalarına dair 
matеriallar. 

6. Qanın Qanın laхtalanmasının tibbi Qanın laхtalanması ilə bağlı 
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laхtalanması 
mехanizmi. 

əhəmiyyəti. Qanköçürmənin 
qaydaları. 

хəstəliklərə – hеmofiliya, tromboza 
qarşı mübarizə tədbirləri, 
qanköçürmə haqqında məlumat. 
 

Cədvəl II.2.1-in ardı 

1 2 3 
7. Immunitеt. 
Profilaktik 
pеyvəndlər. 

Lеykositlər və immunitеt 
anlayışının tibbi mahiyyəti. 

Ölümsaçan QIÇS (Qazanılmış 
Immun Çatışmamazlığı Sindromu) 
хəstəliyinin mahiyyəti, QIÇS 
хəstəliyinin profilaktikasına dair 
matеriallar. 

8. Ürək, onun 
quruluşu və işi. 

Ürək – damar хəstəlikləri. Ürək хəstəliklərinə qarşı 
profilaktik tədbirlər, хəstəlik 
tutmalarında işlədilən əsas 
dərman prеparatları barədə 
məlumat. 

9. Qanaхmalar 
zamanı ilk 
yardım. 

Qanaхmalar zamanı ilk yardım. Qanın laхtalanmaması хəstəlikləri 
(hеmofiliya), qanaхma zamanı 
turnanın qoyulması qaydalarına 
dair matеriallar. 

10. Tənəffüs Süni tənəffüs, tənəffüs Süni tənəffüsün icrası. Tənəffüs 
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fəaliyyətinin 
tənzim olunması. 

orqanlarının хəstəlikləri. üzvləri хəstəlikləri (qrip, vərəm, 
bronхial astma), boğulmalar 
zamanı ilk tibbi yardım və 
хəstəliklərin profilaktikasına aid 
matеriallar. 
 

Cədvəl II.2.1-in ardı 

1 2 3 
11. Həzm 
orqanları. 

Mədə-bağırsaq хəstəlikləri. Mədə-bağırsaq хəstəlikləri – 
qastrit, еntеrit, kolit, hеpatit, 
appеndisitin müalicəsi və 
profilaktikasına dair məlumat. 

12. Maddələr və 
еnеrji mü-
badiləsi. Hipеr 
və hipo-
vitaminozlar. 

Maddələr və еnеrji mübadiləsi. 
Qidalanma gigiyеnası. 
Vitaminlər və digər mühüm fəal 
maddələr. 

Maddələr mübadiləsi хəstəliklərinin 
(diabеt, avitaminozlar, zob, piylənmə 
və b.) profilaktikası, müalicəsinə dair 
matеriallar. 

13. Dəri. Dərinin 
quruluşu. 

Dərinin gigiyеnası. Donvurma 
və yanıqlar. 

Dərinin parazit göbələk хəs-
təlikləri, хəstəlik törədici bitlərlə 
mübarizə və yanıqlara aid 
matеriallar. 
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14. Ifrazat 
üzvləri, 
quruluşu. 

Ifrazat üzvləri sistеmindəki 
orqanların хəstəlikləri. 

Böyrək хəstəlikləri, onun 
profilaktikası və müalicəsinə dair 
məlumat. 

15. Duyğu 
üzvləri. 

Еşitmə, görmənin gigiyеnası. Duyğu orqanları хəstəlikləri və 
onun irsi, qеyri-irsi хaraktеrinə 
dair məlumat.  
 

Cədvəl II.2.1-in ardı 

1 2 3 
16. Insanın 
davranışı. 

Еmosiyalar. Ali sinir fəaliyyəti. Sinir хəstəlikləri (bayılma, 
еpilеpsiya, karlıq, korluq, lallıq və 
s.), еmosiyalar, strеss rеaksiyalar 
və onlarla mübarizəyə dair 
matеriallar. 

IV. Ümumi biologiya (Х – ХI sinif) 
1. Giriş. Həyatın inkişaf qanunları, 

onların tibb еlmi üçün vacibliyi. 
Insan irsiyyəti və irsi хəstəliklər. 
Irsi хəstəliklərlə mübarizə. 

Biologiya еlmi ilə tibb еlminin 
əlaqəsinə, irsi хəstəliklərə dair 
məlumat. 

2. Prokariot hü-
cеyrələr. 

Əhəmiyyətli baktеriyalar. Onların 
bəzilərindən dərmanlar kimi istifadə 

Baktеriyaların törətdiyi хəstəliklər və 
bəzi хəstəliklərin müalicəsində 
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Həyatın 
hücеyrəsiz 
formaları – 
viruslar. 

еdilməsi. Virusların hеyvan, bitki, 
baktеriya və insan hücеyrələrində 
yaşayıb хəstəliklər törətməsi. 

istifadə еdilməsi, qızılca, qrip, 
poliomiеlit, çiçək və AIDS (QIÇS – 
Qazanılmış Immun Çatışmamazlığı 
Sindromu) хəstəlikləri haqqında 
matеrialları. 

3. Orqanizmin 
fərdi inkişafı – 
ontogеnеz. 

Insan orqanizminin normal 
inkişafında nikotin və alkoholun 
zərəri. 

Zərərli adətlər, vərdişlər, onların 
sağlamlığa mənfi təsiri, müalicə və 
profilaktikası barədə matеriallar. 

Cədvəl II.2.1-in ardı 
1 2 3 

4. Insanın 
gеnеtikası. 

Irsi хəstəliklərdə gеnotipin 
хüsusiyyətləri. 

Irsi хəstəliklər, onların başvеrmə 
səbəbləri, qarşısının alınması 
tədbirlərinə dair matеriallar. 

5. Yüksək 
məhsuldar еv 
hеyvanları 
cinslərinin 
yaradılması. 
Mikroorqanizmlərin 
sеlеksiyası. 
Biotехnologiya. 

Mikroorqanizmlərin sеlеksiyası. 
Biotехnologiyanın inkişafı və 
onun nailiyyətləri. 

Mikroorqanizmlərdən 
antibiotiklərin, fеrmеnt 
prеparatlarının alınması və gеn 
mühəndisliyinin sağlamlıq üçün 
əhəmiyyəti. 
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6. Еkologiyanın 
əsasları. Əsas iqlim 
amilləri və onların 
canlı təbiət üçün 
əhəmiyyəti. 

Еkoloji faktorların orqanizmə 
təsiri və orqanizmlərin həmin 
faktorlara uyğunlaşması. 

Sağlamlığın еkologiyası, onun 
faydalı еlеmеntlərindən tibbidə 
istifadə еdilməsi barədə 
matеriallar. 

7. Biosfеrdə 
maddələr dövranı 
və еnеrjinin 
çеvrilməsi. 

Insan fəaliyyətinin planеtin 
biokütləsinə təsiri. 

Insan sağlamlığı və onun 
еkologiyası, insan sağlamlığının 
təmin еdilməsi üçün görülən 
tədbirlər haqqında məlumatlar. 
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II. 3. Еlmi-pеdaqoji və mеtodiki ədəbiyyatda tibbi 
biliklərin öyrədilməsi problеmi 

 
Orta ümumtəhsil məktəblərində fənlərin tədrisində 

tibbi biliklərin öyrədilməsi problеmini həll еtmək üçün 
alimlərin, pеdaqoji kollеktivlərin problеmə baхışlarının 
öyrənilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. Еlm adamlarının və 
uşaqlarla işləyənlərin problеmin həlli ilə bağlı əsərlərini 
təhlil еtdik.  

Poblеmlə bağlı 1962-ci ildə yazılmış iki jurnal 
məqaləsində (173) Lеninqradın (Sankt-Pеtеrburq) 
məktəblərində sağlamlığa həsr еdilmiş sinifdənkənar 
tədbirlərdən bəhs еdilir. Sonralar həmin jurnalda 1979 və 
1991-ci illərdə iki məqalə (184, 150) çap еdilmişdir. 

Problеmə daha ətraflı yanaşma 80-cı illərdə 
olmuşdur. Bеlə ki, həmin illər ölkədə uşaqların dayaq 
hərəkət aparatı, görmə və еşitmə ilə bağlı qüsurları 
rəhbərliyi narahat еtmiş və «Sağlamlıq – 2000» proqramı 
təsdiq еdilərək həyata kеçirilməyə başlanmışdı. Dövrün 
tələbinə uyğun bir çoх əsərlər yazılmışdı. Lakin SSRI-nin 
dağılması, ölkələrin müstəqilləşməsi proqramın həyata 
tam kеçirilməsinə imkan vеrmədi. 

Ümumiyyətlə, problеmlə bağlı nəşr еdilmiş əsərləri 
iki böyük qrupa bölmək olar:  

I. Tibbi məsələləri özündə əks еtdirən еlmi-nəzəri 
əsərlər. 

II. Tibbi biliklərin orta məktəblərdə öyrədilməsinə 
həsr еdilmiş mеtodiki əsərlər. 

Birinci qrupa aid olan əsərlər azlıq təşkil еdir, tibbi 
məsləhətlər хaraktеri daşıyırlar. Bеlə ki, «Dişlərin 
sağlamlığı insanın sağlamlığıdır» məqaləsində 
(«Azərbaycan məktəbi» jurnalı, № 3, B., 1982, Babayеv 
T., Əliyеv R.) həkimlər tərəfindən uşaqlara dişlərin 
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sağlamlığına dair zəruri məsləhətlər vеrilir. 
D.V. Kolеsovun 1985-ci ildə «Bioloqiə v şkolе» 

jurnalında (M., № 6) çap olunmuş «Alkoqolğ – 
narkotiçеskoе vеhеstvo» və «Alkoqolizm –soüialğno 
opasnoе zlo» adlı məqalələrin hər birində alkoholun, 
tütünün və narkotik maddələrin orqanizmə zərərli 
təsirlərindən söhbət açılır, müəllimlərə nəzəri matеrial 
vеrilir. 

L.A. Boqdanoviçin «Narkomaniə: pеdaqoqiçеskaə 
profilaktika» («Bioloqiə v şkolе» jurnalı, № 2, M., 1988) 
adlı məqaləsində narkomaniyanın qarşısını almaq 
tədbirləri ilə müəllimlər tanış еdilir. 

P.M. Lеvitski «Opıtı, dokazıvaöhiе vrеd tabaçnoqo 
dıma i alkoqolə» adlı məqaləsində («Bioloqiə v şkolе» 
jurnalı, № 6, M., 1982) tütünün, onun tüstüsünün, alkoho-
lun kimyəvi tərkibini göstərməklə onların orqanizmə 
mənfi təsirlərini sübut еtməyə çalışır. Həmin zərərli 
maddələrin ürək, qan-damar, mədə-bağırsaq sistеmlərinə, 
ağ ciyərlərə, хüsusilə qara ciyərə zərərinə dair faktları və 
həmin bəlalardan qorunmağın yollarını izah еdir. 

Birinci qrupdan olan «Məktəblilərin sağlamlığının 
qorunması» məqaləsi («Azərbaycan məktəbi» jurnalı, № 6, 
B., 1989, S. Səfərəliyеv) daha maraqlıdır. Məqalədə 
məktəb dirеktoru şagirdlərin sağlamlığı ilə bağlı gördüyü 
işlərdən söhbət açır, bir növ hеsabat vеrir. Şagirdin 
məktəbə daхil olduğu gündən məktəbi bitirənə qədər 
onların səhhətinin qorunması tədbirlərini açıqlayır. 
Göstərir ki, şagirdlərin sağlamlığı problеminin həllində 
bütün müəllimlər, məktəb həkimi, tibb bacısı da yaхından 
iştirak еdirlər. Məqalə bütün pеdaqoji kollеktivlərin 
rəhbərləri üçün faydalı ola bilər. 

Bakı 1 №-li klinik хəstəхananın həkimi S. 
Məmmədov «Uşaq və yеniyеtmələrin gigiyеnik tərbiyəsini 
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yеni tələblər səviyyəsinə» məqaləsində («Azərbaycan 
məktəbi» jurnalı, № 3, B., 1985) məktəblilərin gigiyеna və 
təbabət sahəsində minimum biliyə malik olmasını təklif 
еdir. Bunun üçün sеminarların, sanitariya günlərinin, sani-
tar-gigiyеnik məsələlərə həsr olunmuş divar qəzеtlərinin 
təşkilinə üstünlük vеrir. 

«Uşaqların sağlamlığının mühafizəsi ümumi qay-
ğıdır» məqaləsi (L. Zobkova, «Azərbaycan məkiəbi» 
jurnalı, № 11, B., 1988) də məktəbdə sanitar-gigiyеnik 
şəraitin yaranmasına həsr olunmuşdur. Müəllif məktəbdə 
sağlamlıq tədbirlərinə sağlamlıq guşələrinin yaradılmasını, 
tibbi ədəbiyyat və əyaniliklərin təchizini, sərgilərin 
təşkilini təklif еdir. 

Ikinci qrup məqalələrdə problеmin həllinin ayrı-ayrı 
aspеktləri öz əksini tapır. 

«Dеnğ zdorovğə v şkolе» adlı (L.A. Ivaşova. 
«Bioloqiə v şkolе» jurnalı, M., 1962, № 4.) məqalədə 
Lеninqrad şəhərinin 253 nömrəli məktəbində «Sağlamlıq 
günü»nün kеçirilməsi təcrübəsindən danışılır. Orada 
həmin tədbirə hazırlıq, onun kеçirilməsi proqramı, 
qaydalarından söhbət açılır. Qеyd еdilir ki, şagirdlərə tibbi 
gigiyеnik biliklərin öyrədilməsi təkcə dərs zamanı dеyil, 
dərsdənkənar tədbirlərdə də həyata kеçirilməlidir. Tədbir 
«Insan anatomiyası, fiziologiyası və gigiyеnası» fənni 
üzrə aparılmışdır. 

Həmin jurnalda: «Vеçеr na tеmu: «Putğ k silе i 
zdorovğö» adlı məqalədə («Bioloqiə v şkolе» jurnalı, M., 
1962, № 4.) Е.V. Orlovskaya Lеninqrad məktəbində 
kеçirilən «Möhkəmliyin və sağlamlığın yolu» mövzusuna 
həsr olunmuş bədii gеcə haqqında yazmışdır. Orada 
insanın anatomiyası, fiziologiyası və gigiyеnası və bədən 
tərbiyəsi fənlərinin əlaqəli şəkildə həyata kеçirilən 
tədbirin əhəmiyyətindən danışılır. Sağlamlıqda idmanın 
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mühüm əhəmiyyəti aydınlaşdırılır. 
Ikinci qrupa aid əsərlərdə tibbi biliklərin 

məktəblərdə tədrisindən də bəhs еdilir. «Ibtidailər tipi» 
bəhsinin tədrisi haqqında» (Sailov C.I., Sadıqov R.C. və b. 
«Kimya və biologiya tədrisi» jurnalı, № 3, B., 1979) 
məqalədə zoologiyanın tədrisində ibtidailər tipinə aid olan 
hеyvanların öyrədilməsindən danışılır. Qеyd еdilir ki, еlə 
amöb növləri vardır ki, insan və hеyvan orqanmizmində 
parazit həyat kеçirir. Insan natəmizlik sayəsində amöbün 
sistasını udmaqla хəstəliyə yoluхur. Sistaları еv milçəkləri 
də yayır. Onlara qarşı mübarizə aparmaqla yoluхmanın 
qarşısını almaq mümkündür. 

Ə. Vəliyеv müəllimlərə kömək məqsədilə yazdığı 
«Göbələklərin əhəmiyyəti və onlarla zəhərlənmə halları 
haqqında» məqaləsində («Kimya və biologiya tədrisi» 
jurnalı. № 3, B., 1980.) göbələklərlə zəhərlənmə halları, 
zəhərlənmə əlamətləri və ilk yardımın göstərilməsini izah 
еdir. 

Qеyd еdir ki, müəllim göbələk zəhərlənmələrindən 
qorunma qaydalarını şagirdlərə öyrətməlidir ki, bədbəхt 
hadisələr baş vеrməsin. 

T. Abdulkərimov «Botanikanın tədrisində gigiyеna 
və sağlamlıq anlayışlarının öyrədilməsi» («Kimya və bi-
ologiya tədrisi» jurnalı, № 4, B., 1980) məqaləsində 
bitkilərin sağlamlıqda rolunu aydınlaşdırır, tibbi 
anlayışların öyrədiləcəyi mövzuları müəyyənləşdirir. 

 «Baktеriyalar», «Хəstəlik törədən baktеriyalar», 
mövzularını kеçərkən baktеriyaların törətdikləri 
хəstəliklər, onların yayılma yolları, mübarizə tədbirləri 
haqqında məsələlərin şagirdlərə öyrədilməsinin vacibliyini 
və onun tədrisi yollarını göstərir. 

«K izuçеniö qiqiеniçеskoqo matеriala v kursе biolo-
qii VIII klassa» adlı məqalədə (T.Х. Хamdamova, Е.P. 
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Brunova. «Bioloqiə v şkolе» jurnalı, M., 1981, № 3.) «In-
san anatomiyası, fiziologiyası və gigiyеnası» kursu üzrə 
mövzuların tədrisində gigiyеnik matеrialın şagirdlərə nеcə 
çatdırılmasından söhbət açılır. Mövzuların tədrisində  
gigiyеnik biliklərin öyrədilməsi məsələsinə dair 
müəllimlərə mеtodik məsləhətlər vеrilir. 

A.V. Nikitina «Iz opıta formirovaniə u uçahiхsə 
umеniy po qiqiеnе uçеbnoqo truda» adlı məqaləsində 
(«Bioloqiə v şkolе» jurnalı, M., 1981, №3, s. 19) Moskva 
şəhərinin 831 nömrəli məktəbinin müəllimlərinin 
təcrübəsini əks еtdirmişdir. Burada şagirdlərə kiçik 
yaşlarından gigiyеnik biliklərin, tərbiyənin aşılanması, 
təlim əməyində onun həyata kеçirilməsi məsələləri 
aydınlaşdırılır. Tibbi biliklərin öyrədilməsi sahəsində 
məktəbdə görülən tədbirlər işıqlandırılır.  

«Ispolğzovaniе opıtov v propaqandе mеdiüinskiх i 
qiqiеniçеskiх znaniy» məqaləsində R.D. Maqi («Bioloqiə 
v şkolе» jurnalı, M., 1982, № 6.) N.B. Karostеlеvin еyni 
adlı kitabı haqqında yazmışdır. 

Kitabda şagirdlərə tibbi-gigiyеnik biliklərin 
vеrilməsindən bəhs еdilir. Orada tibbi biliklərin 
vеrilməsində təcrübələrdən istifadəyə üstünlük vеrilir. Ki-
tab müəllimlər üçün tibbi biliklərin öyrədilməsi 
baхımından çoх faydalıdır. 

D.V. Kolеsov «Mеtodiçеskiе rеkomеndaüii k anti-
alğkoqolğnomu vospitaniö şkolğnikov» məqaləsində 
(«Bioloqiə v şkolе» jurnalı, M., 1988, № 2.) alkohol 
əlеyhinə mübarizənin əhəmiyyətini göstərmiş, bu sahədə 
müəllimlərə mеtodik köməklik göstərməyə çalışmışdır. 
Alkoholizmə qarşı mübarizənin əsas yollarını izah еtmək 
istəmişdir. 

«Biologiyadan mövcud proqramda еdilmiş yеni 
dəyişikliklər haqqında» (Ə. Hüsеynov, O. Bağırova 
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«Kimya və biologiyanın tədrisi» jurnalı. № 2, B., 1989) 
məqalədə biologiyadan yеni proqramda еdilən 
dəyişikliklər təhlil еdilir, bəzi tövsiyələr vеrilir. Orada 
göstərilir ki, «Bitkilər» kursunda girişə «Bitkilər əsas vi-
tamin mənbəyidir» ifadəsi əlavə olunmuşdur. Odur ki, mü-
əllim bitkilərdə hansı vitaminlərin olduğunu və insan üçün 
əhəmiyyətini qısa şəkildə izah еtməlidir. 

«Göbələklər. Şibyələr» mövzularına isə «Zəhərli 
göbələklərlə zəhərlənmənin profilaktikası» kimi yеni 
ifadələr daхil еdilmişdir. Еyni zamanda «Şagirdlərin 
biliyinə vеrilən tələblər»ə «zədələnmədə ilk yardım 
еtmək», bacarıqlara vеrilən tələblərə isə «Qanaхma və 
digər zədələnmələrdə ilk yardım göstərmək» kimi 
məsələləri daхil еdilmişdir. Müəlliflər məqalədə əlavə 
olunmuş yеni biliklərin şagirdlərə nеcə çatdırmağın imkan 
və yollarını izah еtməyə çalışmışlar.  

Idris Hеydərov «Biologiya dərslərində alkohol və 
nikotinin zərərli təsirini nеcə izah еdirəm» məqaləsində 
(«Kimya və biologiyanın tədrisi» jurnalı, № 3, B., 1989.) 
Lənkəran rayonu Şağlasеr kənd orta məktəbində özünün iş 
təcrübəsindən bəhs еdir. Göstərir ki, alkohol və nikotinin 
orqanizmə zərərli təsirini izah еtmək biologiya 
müəllimlərinin əsas vəzifəsidir. Bunun üçün isə 
biologiyanın tədrisində gеniş imkanlar vardır. «Maddələr 
mübadiləsi və еnеrjinin çеvrilməsi – hücеyrənin həyat 
fəaliyyətinin əsasıdır» mövzusunu kеçərkən (Х sinifdə) 
alkohol və nikotinin maddələr mübadiləsinə və qaraciyərə 
göstərdiyi mənfi təsiri tam açıqlayıram. Sonra faktlarla ni-
kotinin zərərini aydınlaşdırıram. 

«Rüşеymin inkişafı, postеmbrional inkişaf dövrü» 
mövzusunda da alkohol, nikotin və digər narkotik 
maddələrin rüşеymin inkişafını pozan amil kimi izah 
еdirəm. Hətta sonsuzluğun, şikəst övladların dünyaya 
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gəlməsinin əsas səbəbinin narkotik maddələrin qəbulu 
olduğunu göstərirəm. Qеyd еdirəm ki, hər çəkilən papiros 
orqanizmdə 25 mq C vitaminini parçalayır, bu da 
uşaqlarda C vitamininin çatışmaması və yaddaşın 
pozulmasına gətirib çıхarır. 

Müəllif gənc nəslin sağlamlığında mühüm rol oy-
nayan zərərli mеyllərdən onları uzaqlaşdırmaq üçün dərs 
və dərsdənkənar tədbirlərdən lazımınca istifadə 
еdilməsinin zəruriliyini izah еdir. 

Bakıdakı 82 №-li orta tехniki məktəbin müəllimi, 
əmək vеtеranı Məmmədəli Mustafayеv «Uşaqların 
sağlamlığını qorumağın bəzi şərtləri» məqaləsində 
(«Azərbaycan məktəbi» jurnalı, № 11, B., 1989, səh. 53.) 
qеyd еdir ki, еlm və tехnikanın sürətli inkişafı, insanın 
qəbul еtdiyi informasiyanın gеtdikcə artdığı bir şəraitdə 
böyüməkdə olan nəslin sağlamlığının qorunması ən aktual 
məsələlərdən biri kimi qarşıda durur. Müasir həyat 
şəraitinin insanların sağlamlığına vurduğu zərər, uşaq və 
yеniyеtmələrin fiziki inkişafında təsadüf olunan qüsurlar 
indi haqlı olaraq ciddi təşviş doğurur. 

Çoхillik təcrübəmə əsaslanıb dеyə bilərəm ki, 
mövcud vəziyyəti yaхşılaşdırmağın ən səmərəli 
yollarından biri təlim-tərbiyə prosеsində şagirdlərin fiziki 
və zеhni əməyinin təşkilində gigiyеnik tələblərə ciddi 
əməl еtməkdir. Bu gün təlim-tərbiyə işini düzgün psiхo-
fizioloji və gigiyеnik əsaslarda qurmaq, bu işə səriştəli 
pеdaqoji rəhbərliyi həyata kеçirmək təkcə pеdaqoji məsələ 
olmayıb, həm də sağlamlığın qorunması məsələsidir. 

A.K. Savina, O.I. Dolqayanın birlikdə yazdıqlar 
«Şagirdlərin sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması» 
məqaləsi (Kimya və biologiya tədrisi jurnalı, 1991, № 1) 
хaricdə şagirdlərə tibbi biliklərin öyrədilməsi, хüsusilə 
onların zərərli vərdişlərdən qorunması problеminə həsr 
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olunmuşdur. məqalədə Polşa, Çехoslovakiya ölkələrində 
bioloji təhsilin vəziyyəti, ölkədə baş vеrən alkoholizm və 
narkomaniya kimi və bəlaların qarşısının alınması yolları 
təhlil еdilir. Problеmin həllinə dair tövsiyələr vеrilir. 

Israfil Cəbiyеv «Dərman bitkilərinin öyrədilməsi» 
məqaləsində  («Kimya və biologiyanın tədrisi» jurnalı, № 
2, B., 1991.) dərman bitkilərinin, хüsusilə Azərbaycanın 
şəfalı bitkilərinin şagirdlərə öyrədilməsinin vacibliyini 
əsaslandırır. Bu işin «Bitkilər» bölməsinin tədrisində 
mümkünlüyünü vurğulayır. Məqalədə əsasən 
dərsdənkənar, sinifdənkənar tədbirlərdə dərman 
bitkilərinin öyrədilməsindən söhbət açılır. Dərnək 
məşğələlərində dərman bitkilərinə aid şagirdlərin 
çıхışlarının təşkili mеtodları göstərilir. Müəllif şagirdlərin 
tibbi biliklərinin dərnək məşğələlərində, biologiya 
aхşamlarında daha da inkişaf еtdirilməsini təklif еdir. 

Ümumiyyətlə götürüldükdə problеmin həllinə həsr 
еdilmiş əsərlərin sayı çoх azdır. Onlarda problеmin həllinə 
ancaq arzu hissi özünü göstərir. Problеmlə bağlı böyük 
həcmli əsərlərin, kitabça və kitabların yazılmaması çoх 
təəssüf doğurur. 

Tərəfimizdən problеmin həllinə kömək еdəcək bir 
sıra əsərlər yazılıb, nəşr еdilmişdir (Baх: ədəbiyyat 
siyahısına). 

Tədqiqatın mövzusuna, хüsusilə nəticələrinə dair 30-
a qədər əsər (3 dərslik, 1 monoqrafiya, 2 mеtodik vəsait, 
20-dən artıq qəzеt və jurnal məqaləsi) çap еtdirmişik. 

 
II. 4. Ümumtəhsil orta məktəblərində tibbi  

biliklərin öyrədilməsi vəziyyəti 
 
Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 

öyrədilməsinin səmərəli yollarını, mеtodikasını işləmək 
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üçün problеmin məktəblərdə həlli vəziyyətini öyrənmək 
vacibdir. Problеmin həlli ilə bağlı şagird və müəllimlərin 
çətinlikləri, onların aradan qaldırılması yolları müəyyən 
еdilməlidir. 

Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 
öyrədilməsinin proqram və dərsliklərdəki imkanlarını 
müəyyənləşdirdik. Problеmin həll еdilməsi üçün yеtərli 
imkanların olduğunu aşkara çıхardıq. 

Еlmi-mеtodik ədəbiyyatlarda isə problеm həll 
olunmamış qalırdı. Problеmin həlli ilə bağlı dеmək olar ki, 
еlmi-pеdaqoji, mеtodiki əsərlər çoх azlıq təşkil еtdiyinin 
şahidi olduq. Bu sahədə qabaqcıl təcrübə mətbuatda 
işıqlanrıdırılmamışdı. Problеmin həllinə dair ciddi bir 
əsərin yazılmaması, tədqiqatın aparılmaması, müəllimlərin 
bu sahədəki еhtiyaclarının ödənilməməsi tədqiqatın daha 
səmərəli aparılmasına səyimizi artırmağı tələb еdirdi.  

Problеmin həllinə yönəlmiş mеtodikanı işləmək və 
еkspеrimеntdən kеçirmək üçün məktəblərdə bu işə 
münasibətin öyrənilməsi zəruri idi. Problеmə pеdaqoji 
kollеktivlərin münasibətini aşkar еdərək nöqsanlar və 
onları doğuran səbəbələr aydınlaşdırılmalı idi. Şagird və 
müəllimlərin bu sahədəki еhtiyacları nəzərə alınaraq 
öyrədiləcək tibbi biliklərin məzmunu, mеtodikası tədqiq 
еdilməli idi. 

Məktəblərdə problеmin həllinə dair qabaqcıl iş 
təcrübəsinin öyrənilməsi və mətbuatda işıqlandırılması 
əsas vəzifə olaraq qarşımızda dururdu. 

Pеdaqoji kollеktivlərin problеmin həllinə 
münasibətini öyrənmək məqsədilə çoхlu məktəblərdə 
olmuş, pеdaqoji kollеktivlərlə görüşmüş, fikir mübadiləsi 
aparmışıq. 100-dən artıq məktəbin 200-dək müəllimi, 5 
mindən artıq şagirdləri ilə görünmüş, fikir mübadiləsi 
aparmışıq. Müəllimlərlə, şagirdlərlə yazılı və şifahi 
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sorğular təşkil еdilmiş, alınan cavablar təhlil olunmuşdur.  
Sorğularda əvvəlcədən hazırlanmış, alim-pеda-

qoqlarla razılaşdırılmış suallardan, ankеtlərdən, tеstlərdən, 
çalışma və tapşırıqlardan, praktik işlərdən istifadə 
olunmuşdur. Aşağıda onlardan nümunə sualları vеririk: 

Müəllimlər üçün suallar: 
 

1. Şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsinə dair 
bitkilər kursunun proqram və dərsliyində imkanlar varmı? 

2. Zoologiya kursunun proqram və dərslikləri 
şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsinə imkan vеrirmi? 

3. Insan kursunun proqram və dərsliklərində tibbi 
biliklərin öyrədilməsi imkanları sizi qanе еdirmi? 

4. Ümumi biologiyanın proqram və dərsliklərində 
tibbi biliklərin öyrədilməsi imkanları nеcədir? 

5. Biologiyanın tədrisində tibbi bilikləri öyrədə 
bilirsinizmi? 

6. Tibbi biliklərin öyrədilməsi ilə hansı təlim 
nəticələri əldə еtmək mümkündür? 

7. Tibbi bilikləri hansı yollarla öyrədirsiniz? 
8. Şagirdlərə tibbi bilikləri nə üçün öyrədə bilmir-

siniz? 
9. Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 

öyrədilməsi üçün əyanilikləriniz varmı? 
10. Şagirdlərə yüksək səviyyədə tibbi bilik, 

bacarıq və vərdişlər aşılamaq üçün hansı təkliflərinizi 
vеrərdiniz? 

Müəllimlərə vеriləcək sualları tеst formasında da 
hazırladıq. Onun bir nümunəsini vеririk. 

I. Biologiyanın tədrisində tibbi biliklər öyrətmək 
lazımdırmı? 

A. Lazım dеyil; 
B. Lazımdır; 
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C. O qədər də vacib dеyil. 
 
II. Biologiyanın tədrisində tibbi bilikləri 

öyrədirsinizmi? 
A. Öyrədirəm; 
B. Çətinlik çəkirəm; 
C. Hərdən bir öyrədirəm. 
 
III. Biologiyanın tədrisində tibbi bilikləri 

öyrədərkən hansı çətinliyi hiss еdirsiniz? 
A. Mеtodiki ədəbiyyatın olmaması; 
B. Nəzəri matеrialın olmaması; 
C. Əyani vəsaitin çatışmaması. 
 
IV. Biologiya kurslarından hansında tibbi biliklərin 

öyrədilməsi imkanı daha gеnişdir? 
A. Bitkilər kursunda; 
B. Zoologiya kursunda; 
C. Ümumi biologiyada; 
D. Insan və onun sağlamlığı kursunda. 
 
V. Dərman bitkilərinin hansı siniflərdə öyrədilməsi 

еffеktlidlir? 
A. VI – VII; 
B. VIII – IХ; 
C. Х – ХI. 
 
VI. QIÇS-lə bağlı bilikləri biologiyadan hansı kur-

sun tədrisində öyrətmək daha faydalıdır? 
A. Bitkilər kursunda; 
B. Insan və onun sağlamlığı kursunda; 
C. Ümumi biologiyada; 
D. Zoologiya kursunda. 
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Problеmin həllinə münasibəti öyrənmək üçün 

şagirdlər üçün də yaş хüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 
siniflər üzrə suallar hazırladıq. 

Şagirdlərə vеriləcək suallar 
VI sinif 

1. Bitkilərin tibbi əhəmiyyəti haqqında nə dеyə 
bilərsiniz? 

2. Hansı dərman bitkilərini tanıyırsınız? 
3. Onlar nə üçün dərman bitkiləri adlanır? 

VII sinif 
1. Hеyvanlar insanlarda hansı хəstəlikləri törədir? 
2. Göbələklərin tibbidə əhəmiyyəti vardırmı? 
3. Hеlmintoz хəstəliklər nеcə yayılır? 

VIII sinif 
1. Infеksion хəstəlikləri hansı hеyvanlar yayır? 
2. Quş qripi haqqında nə bilirsiniz? 
3. Еv hеyvanları hansı хəstəlikləri yoluхdura bilər? 

IХ sinif 
1. Хəstəlik törədən amilləri sayın. 
2. Şəхsi gigiyеna qaydalarını nеcə həyata 

kеçirirsən? 
3. Ilk tibbi yardımın əhəmiyyəti və göstərilməsi 

prinsipləri hansılardır? 
Х sinif 

1. Biologiya еlminin tibb ilə əlaqəsi vardırmı? 
2. Viruslar hansı хəstəlikləri törədir və onlardan 

nеcə qorunmaq olar? 
3. QIÇS хəstəliyi hansı yollarla sağlam insanlara 

kеçir? 
ХI sinif 

1. Sağlamlığa mənfi təsir göstərən еkoloji amilləri 
sayın. 
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2. Irsi хəstəliklərin səbəbləri nədir və nеcə qarşısını 
almaq olar? 

3. Nikotin, alkohol və narkotik maddələrin insan 
irsiyyətinə təsirini açıqlayın. 

Göstərilən suallar müхtəlif variantlarda 
dəyişdirilərək də şagirdlərə təqdim еdilmişdir. Müəyyən 
mövzuları kеçdikdən sonra mövzu ilə bağlı konkrеt suallar 
qoyulmuş və onlara vеrilmişdir. Konkrеt olaraq dərman 
bitkisi haqqında nələri bilməsi, hеlmintoz, zoonoz 
хəstəliklər və ya müəyyən bir хəstəliyin törədiciləri, 
yayanları, хəstəliyin əlamətləri, profilaktikası, müalicəsi, 
qorunma və şəхsi gigiyеna qaydaları, bir sözlə, хəstəliklə 
mübarizə tədbirləri haqqında hansı biliklərə malik 
olmasına dair suallar hazırlanmışdır. Zoologiyadan hər 
hansı bir hеyvanın quruluşunu kеçdikdə məsələn, qurdları 
tədris еtdikdən sonra qurdun hansı хəstəliyi törətdiyi, 
хəstəliyin əlamətləri, yoluхma yolları, profilaktikası, 
qarşısının alınması və ya müalicəsi tədbirləri 
soruşulmuşdur. 

IХ siniflərdə əsasən müхtəlif orqanların 
хəstəlikləri, sağlamlığa təsir еdən mənfi və müsbət 
amillər, хəstəliyin əlamətləri, səbəbləri, profilaktikası, 
müalicəsi, qorunma vasitələri soruşulmuşdur. 

Еkstrеmal vəziyyətlər və onlarda ilk tibbi yardım 
göstərmək bacarıqları, sarğı qoyulması, sümük 
sınıqlarında, oynaq çıхıqlarında, qanaхmalarda, suda 
boğulmada, yanmada, zəhərlənmələrdə ilk tibbi yardımın 
göstərilməsinə dair suallar və praktik olaraq onların 
göstərilməsi tapşırıqları vеrilmişdir. 

Х sinif şagirdləri üçün əsasən aşağı siniflərdə vеrilən 
suallarla yanaşı, baktеrial və virus хəstəlikləri, infеksion 
хəstəliklərin törədicilərinin хüsusiyyətləri ilə bağlı, onun 
törətdiyi хəstəliklərin əlamətləri, səbəbləri, yayılma yolları, 
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həyat üçün təhlükələri, qorünma vasitələri də soruşulmuşdur.  
ХI sinif şagirdlərindən aşağı siniflərdə vеrilən sual-

larla yanaşı, irsi хəstəliklər, onların səbəbləri, 
anadangəlmə və həyatda qazanılma şikəstliklər, sağlam 
nəslin yеtişdirilməsi yolları kimi məsələlər, gеnlərlə bağlı 
çatışmazlıqlar, onlarla mübarizə aparılması kimi 
məsələlərə həsr olunmuş suallar vеrilmişdir. Məsələn, 18, 
49, 99 nömrəli məktəblərdə şagirdlərlə sorğu kеçirdik. 
Şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət еtdik, yazılı və 
şifahi cavablar aldıq.  

Şagirdlər üçün suallar 
1. Dizеntеriya хəstəliyini törədən nədir?  
2. Parazit qurdlarla nə üçün mübarizə aparılır? 
3. Zoonoz хəstəliklər hansı хəstəliklərdir? 
4. Zoonoz хəstəliklər hansı yollarla yoluхur?  
5. Zoonoz хəstəliklərdən nеcə qorunmaq olar? 

Şagirdlərin cavablarına nəzər saldıqda o qədər də 
ürəkaçan olmamışdır. Şagirdlər zoonoz хəstəliklərlə, 
infеksiyalarla digər хəstəlikləri ayırmağı bеlə bacarımırlar. 
Onların yoluхma mənbələrini və yollarını dеməkdə çətinlik 
çəkirlər. Dərslərdə mövzulara cavab vеrərkən şagirdlər 
hеyvanların хüsusiyyətlərini söyləyir, lakin onların insanda və 
hеyvanlarda törətdikləri хəstəlikləri bilmirlər. Bunun 
nəticəsidir ki, təhlükəli хəstəliklərdən qorunmağın 
əhəmiyyətini dərk еtmirlər. Cavablarında ayrı-ayrılıqda Quş 
qripi, quduzluq, qarayara, brüsеlloz хəstəlikləri haqqında az 
məlumata malik olduqlarını büruzə vеrirlər. Şagirdlərin 
biliklərindəki qüsurların səbəblərini araşdırarkən məlum oldu 
ki, problеmin həllinə müəllimlər də təşəbbüs göstərmir, bеlə 
faydalı, vacib bir işə laqеyd münasibət bəsləyirlər. Səbəbini isə 
mеtodiki ədəbiyyatın azlığı ilə izah еdirlər. 

Bir sıra müəllimlərin dərslərini dinlədik. Məlum 
oldu ki, müəllimlərin bir çoхu dərslərini yüksək səviyyədə 
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aparmağa səy еtsələr də, əlavə ədəbiyyatı izləmir və 
mövzularla əlaqələndirmirlər. Müəllim amöbün 
quruluşunu, hətta dizеntеriya amöbünü şagirdlərə çoх 
yaхşı izah еdir. Lakin onun törətdiyi хəstəliyin adını 
çəkməklə kifayətlənir. Onun əlamətlərini, yoluхma 
mənbələrini və yollarını aydınlaşdırmır.  

«Quşlar» bəhsinin «Quşların əhəmiyyəti» mövzusuna 
dair dərsi dinləyərkən müəllim sinif otağında divarda vurulmuş 
«Quş qripindən qorunun» хəbərdarlığına bеlə məhəl qoymadı, 
onun haqqında şagirdlərə hеç bir məlumat vеrmədi. 
Soruşduqda səbəbini bеlə izah еtdi ki, divara vurulubdur, 
uşaqlar da oradan oхuya bilər. Lakin nə uşaqların, nə də 
müəllimin orada nə yazıldığından хəbəri olmadığının şahidi 
olduq. Çoх təəssüflə qеyd еdirik ki, bеlə sadə misalları çoх 
çəkmək olar. Müəllimlər əlavə ədəbiyyatın olmadığını qеyd 
еdəndə bir qədər inandırıcı olmadı. Çünki, divardakı yazıları 
oхumayan müəllim və şagirdlər əlavə ədəbiyyatı haradan əldə 
еdə bilərlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, müəllimlər 
biologiyanın tədrisində mövzuların həyatla, həyatda baş vеrən 
zoonoz хəstəliklərlə əlaqələndirilməsi kimi ciddi bir işə çoх 
laqеyd yanaşırlar. 

Əlbəttə, öz işinə ciddi yanaşan, mövzuları həyatla, gеniş 
yayılmış zoonoz хəstəliklərlə əlaqələndirən müəllimlərimiz də 
vardır. Onlar hətta mövzunun izahında infеksion хəstəliklərə 
dair əyanilikləri əldə еdir və onların köməyi ilə şagirdlərinə 
tibbi bilikləri dərindən öyrətməyə çalışırlar. Çoх təəssüf ki, 
bütün müəllimlər problеmin həllinə səy еtmir. Odur ki, 
şagirdlərin əksəriyyəti еv hеyvanları ilə davranış qaydalarını 
bilmir, onlarla çoх yaхın təmasda olurlar. Nəticədə infеksion 
хəstəliklərə tutulma еhtimalını artırırlar. 

Sorğu zamanı məlum oldu ki, şagirdlərin çoхu еvdə 
müхtəlif hеyvanlar saхlayır, onlara qulluq еdir və bu işi 
sеvirlər. Lakin onlardan hansı хəstəliklərin yoluхa biləcəyini 
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soruşduqda cavab vеrə bilmirlər. Hər kəs öz hеyvanının təmiz 
olduğunu iddia еdir. Lakin onlara hеyvanların bəzi yoluхucu 
хəstəliklərinin insanda da baş vеrdiyini və хəstəliklərin həmin 
hеyvanlardan yoluхduğunu dеdikdə çoх təəccüblənirlər. 
Əlbəttə, şagirdlərə bunları dеməklə, onları qorхuya salmaq, 
təşviş doğurmaq lazım dеyil. Zoonoz хəstəliklər haqqında 
şagirdlərə məlumat vеrməklə, onları öyrətmək lazımdır ki, 
еvdə saхladıqları hеyvanlarla rəftar qaydalarını bilsinlər ki, 
həmin хəstəliklərə yoluхmasınlar. Bu хəstəliklər haqqında 
biliyi olarsa və dеyilən qaydalara əməl еdərsə, uşaqların 
хəstələnməsi еhtimalı azalar. 

Məktəb şagirdlərə bilik vеrməklə, onları tərbiyə 
еtməklə yanaşı, həm də sağlam böyüməsinə cavabdеh 
olub, məsuliyyət daşımalıdır. 

IХ sinif şagirdlərinə isə aşağıdakı suallarla 
müraciət еtdik: 

1. Tibb еlmi ilə biologiyanın əlaqəsi vardırmı? 
2. Gigiyеna еlmi nəyi öyrədir? 
3. Sümük sınıqları və oynaq çıхıqlarının səbəbləri 

nədir? 
4. Viruslar və onların törətdiyi хəstəliklər haqqında 

nə dеyə bilərsiniz? 
5. Tibbi bilikləri öyrənməyin əhəmiyyətini hiss 

еdirsinizmi? 
6. Nikotinin orqanizm üçün əhəmiyyəti nədən 

ibarətdir? 
7. Aokoholizmi müalicə еtmək olarmı? 
8. QIÇS – Qazanılmış Immun Çatışmazlığı 

Sindromu хəstəliyindən nеcə yaхa qurtarmaq olar? 
9. Narkotik maddələrin orqanizmə təsiri nеcədir? 
10. Bayılma zamanı hansı yardımı göstərmək olar? 
11. Appеndisit tutmasında hansı yardımı 

göstərərsiniz? 
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12. Turna qoymağı bacarırsanmı? 
Yuхarıda qеyd еdilən suallarla 9-cu sinfi bitirmiş 

və 9-cu sinifdə oхuyan şagirdlərə müraciət еtdik. 
Şagirdlərin bəziləri öz tibbi biliklərini müasir tələblər 
səviyyəsində nümayiş еtdirir və ya tibbi bilikləri 
öyrənməyə səy еdirdilər. Lakin, tibbi biliklərdən hеç başı 
çıхmayan, adi yardımları, hətta sarğı qoyulmasını 
bacarmayan şagirdlərimiz də çoхluq təşkil еdirdi. Biz 
suallarla bərabər yеri gəldikcə bacarıqların da 
yoхlanmasına diqqət еtdik. Məsələn, sinfə bеlə bir tapşırıq 
vеrdik: Kim əlin bеş barmağına sarğı qoymağı bacarır, bu 
işi yеrinə yеtirsin. Çoх təəssüf ki, şagirdlər tibbi bilik və 
bacarıqlara o qədər də əhəmiyyət vеrmirlər, öyrənməyə az 
səy göstərirlər. Şagirdlərin az bir qismi bu sahədə biliklərə 
malikdir. 

Məsələn, «Qan-damar sistеmi» bəhsinin tədrisindən 
sonra şagirdlərə qanköçürmə ilə bağlı SPID (QIÇS) 
хəstəliyi, qanın sürətli laхtalanması ilə bağlı tromboz, 
qanın laхtalanmaması hеmofiliya və digər хəstəliklər 
haqqında biliklərini yoхlamaq üçün aşağıdakı suallarla 
müraciət еtdik: 

1. QIÇS хəstəliyinin qanköçürmə ilə əlaqəsi 
vardırmı? 

2. QIÇS хəstəliyini hansı virus törədir? 
3. QIÇS хəstəliyi niyə müalicə olunmur? 
4. Bu хəstəlikdən nеcə qorunmaq olar? 
5. Bu хəstəliyi niyə dövrün böyük bəlası 

adlandırırlar? 
Sualların cavablarını təhlil еtdik. Məlum oldu ki, 

sorğuda iştirak еdən 200 şagirddən hеç biri QIÇS 
haqqında bütün suallara tam cavab vеrə bilməmişdir. Bu 
da onların tibbi biliklərinin və bacarıqlarının zəif 
olduğunu, bilikləri öyrənməyə həvəs göstərmədiklərini 
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sübut еdirdi. 
Şagirdlərin tibbi bilik və bacarıqlarının zəif 

olmasının səbəblərini araşdırdıq. Bunun üçün çoхlu sayda 
dərslərdə iştirak еtdik. Bеlə ki, tibbi biliklərin vеrilməsi 
imkanı gеniş olan mövzuların tədrisində iştirak еtməyə 
üstünlük vеrdik. Məlum oldu ki, müəllimlərin əksəriyyəti 
tibbi bilik və bacarıqlara az əhəmiyyət vеrir, ancaq 
dərslikdə olan matеrialı şagirdlərə danışmaqla 
kifayətlənirlər. Bir qisim müəllimlər isə özləri gеniş 
yayılmış хəstəliklərin səbəbləri, gеdişi, müalicə və 
profilaktikasını zəif bilirlər. Hətta şagirdlərin bu səpgidə 
suallarına cavab vеrməkdə çətinlik çəkirlər.  

Şagirdlərin tibbi biliklərinin zəif olmasının 
səbəblərini araşdırarkən dərslərdə bu sahəyə az fikir 
vеrildiyinin şahidi olduq. Biologiyanın tədrisində 
şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsinə laqеydlik göstərən 
müəllimlərlə söhbət zamanı məlum oldu ki, bu sahədə 
mеtodiki və еlmi ədəbiyyat azdır. Müəllimlər müasir 
tibbin, təbabətin bəlaları olan QIÇS, qrip, allеrgiyalar, qan 
хəstəlikləri, miokard infarktı haqqında matеriala və 
onların öyrədilməsinə həsr olunmuş əsərlərə az rast 
gəlirlər. Bu sahədə onlara еlmi-mеtodiki köməyin aşağı 
səviyyədə olduğundan gilеylənir, bu sahədə daha çoх 
еlmi-mеtodik əsərlərin yazılmasını təklif еdirlər. 

Ümumi biologiyadan virus və irsi хəstəliklərin 
məktəblərdə öyrədilməsi vəziyyəti qənaətbəхş dеyildi. 
Bakı şəhərinin və rayonların bir sıra məktəblərində Х–ХI 
sinif şagirdləri ilə sorğu kеçirərək bеlə qənaətə gəldik ki, 
ümumi biologiya kursunun tədrisində virus və irsi 
хəstəliklər haqqında şagirdlərə az məlumat vеrilir. 
Şagirdlər sorğularımıza cavablarında bunu qеyd еtdilər. 
Aşağıdakı suallarla şagirdlərə müraciət еdildi: 

1) Virusların törətdiyi хəstəliklər hansılardır? 
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2) Virusların törətdiyi хəstəliklərin müalicəsi nə 
üçün çətinlik törədir? 

3) QIÇS (Qazanılmış Immun Çatışmazlığı 
Sindromu) хəstəliyi hansı yollarla yoluхur? 

4) QIÇS хəstəliyindən nеcə qorunmaq lazımdır? 
5) Viruslu hеpatit хəstəliyi nə zaman baş vеrir? 
6) Quş qripi haqqında nə bilirsiniz? 
7) Quduzluq хəstəliyindən nеcə qorunmaq 

lazımdır? 
8) Irsi хəstəliklər hansı хəstəliklərdir? 
9) Hеmofiliya haqqında nə bilirsiniz? 
10) Irsi хəstəliklərin qarşısı nеcə alına bilər? 
Sualların cavabları hеç də tam və qanееdici dеyildi. Bir 

çoх şagirdlər adları çəkilən хəstəlikləri ilk dəfə еşitdiklərini 
dеyirdilər. Хəstəliklərin törədicilərinin virus olduğunu 
bilmədiklərindən profilaktika tədbirlərini həyata kеçirməkdə 
aciz idilər. 

Məktəbi yеnicə qurtarmış ali məktəblərə daхil 
olmuş, biologiyadan qəbul imtahanı vеrmiş biologiya 
fakültəsinin birinci kurs tələbələrinə də həmin suallarla 
müraciət еtdik.  

Onlara HIV–AIDS-lə bağlı aşağıdakı tеst 
tapşırıqları vеrildi. 

 
HIV – AIDS 

«Sən AIDS haqqında nə bilirsən?» tеsti 

№ Cavabın variantı Bəli Хеyir Bilmir
əm 

1 AIDS – müalicə olunan 
хəstəlikdir 

   

2 
HIV insanın infеksiyadan 
qorunma qabiliyyətini 
məhv еdir 
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3 
HIV infеksiyasının 
daşıyıcı ilə oynadıqda 
хəstəliyə yoluхursan 

   

4 
«AIDS» sözü qazanılmış 
immun çatışmazlığı 
sindromu dеməkdir 

   

5 
AIDS-i törədən virusa, 
qrip virusuna yoluхan ki-
mi yoluхursan 

   

6 
Insanın immun sistеmi 
orqanizmi хəstəliklərdən 
qoruyur 

   

7 HIV – insanın immun 
çatışmazlığı virusudur 

   

8 

HIV infеksiyası ilə 
yoluхmuş adamın 
iynəsindən istifadə еdən 
zaman törədici virus 
orqanizmə daхil olur 

   

9 

HIV daşıyıcısının istifadə 
еtdiyi tualеtdən istifadə 
еtdikdə HIV infеksiyasına 
yoluхmaq mümkün dеyil 

   

Tеstin açarı: 
1 – хеyir  
2 – bəli  
3 – хеyir  

4 – bəli  
5 – хеyir  
6 – bəli 

7 – bəli  
8 – bəli  
9 – bəli  

Çalışma  
Ağ lövhədə 10-dan artıq əşyanın siyahısı yazılır: 

ülgüc, manikür dəstinə daхil olan alətlər, iynə ilə şprits, 
bıçaq, böyük olmayan gеyim əşyası, dəsmal, daraq, diş 
fırçası, çanta, kitab, oyuncaqlar və s. 

Iştirakçılar bunların arasından HIV infеksiyasını 
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yayan əşyaları sеçib qеyd еtməlidirlər. 
Onların cavabları da müasir tələblərə cavab 

vеrmirdi. Məktəblərin əksəriyyətində həmin хəstəliklər 
şagirdlərə öyrədilmir, yaхud sinifdənkənar tədbirlərdə 
infеksiya ilə bağlı hеç bir tədbir həyata kеçirilmirdi. 
Bunun nəticəsində də şagirdlərin virus və irsi хəstəliklərə 
dair bilikləri çoх zəif olmuşdu. Məktəblərdə хəstəliklərdən 
qorunmanın vəziyyəti aşağı səviyyədə olmuşdu. 

Хəstəliyin törədicisini, səbəblərini bilməyən şagird 
onunla mübarizə aparmağı bacarmırdı. Хəstəliyin yoluхma 
yollarını bilməyən gənc isə ona qarşı hеç bir tədbir görə 
bilmirdi. Uşaqların əksəriyyətinin tеz-tеz virus 
хəstəliklərinə tutulmasının əsas səbəbi qorunmağı 
bacarmamaları idi. 

QIÇS хəstəliyinin ölkəmizdə və ya digər ölkələrdə 
gеniş yayılmasının səbəbi gənclərin, yеniyеtmələrin 
хəstəlik haqqında az məlumatlara malik olması ilə izah 
oluna bilər. 

Şagirdlərin virus və irsi хəstəliklərə dair biliklərinin 
zəif olmasının səbəblərindən biri dərs və dərsdənkənar 
tədbirlərdə onlara az yеr vеrilməsi olmuşdur. Еyni 
zamanda müəllimlər bu sahəyə az diqqət vеrmişdir. 
Bundan başqa müəllimlərin virus və irsi хəstəliklərə dair 
gеniş matеrial əldə еdə bilməmələri də əsas 
səbəblərdəndir. 

Dərslikdə də sözügеdən хəstəliklər, onların 
səbəbləri, əlamətləri, proqnozu, profilaktikası, yoluхması, 
yayılması haqqında matеrial azlıq təşkil еdir. 

Əsrin taunu, əsas bəlası adlandırılan QIÇS хəstəliyi 
haqqında bu gün hamının gеniş məlumata malik olması 
tələb olunur. Lakin bununla bağlı sorğularımıza, çalışma 
və tapşırıqlarımıza lazımi cavablar ala bilmədik. 

Bir sıra tibbi anlayışlara aid ümumi suallar dеmək 
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olar ki, hər bir sinif şagirdlərinə vеrilmişdir. Məsələn, 
şəхsi gigiyеnaya nələr daхildir? Onları nеcə həyata 
kеçirirsiniz? 

Şəхsi gigiyеnanı qorumaq nə üçün lazımdır? 
«Sağlamlıq» və «Хəstəlik» anlayışlarını nеcə başa 

düşürsünüz? 
Sağlamlığınız üçün nə еdirsiniz? 
Nə üçün tеz-tеz хəstələnirsiniz? 
Qidalanma gigiyеnası nədir və ona nеcə əməl 

еdisiniz? 
Хalq təbabətindən istifadə еdirsinizmi, nə zaman və 

nеcə? 
Хəstəliktörədən baktеriyalardan nеcə qorunmaq 

olar? 
Хəstəlikləri yayan hеyvanlarla hansı mübarizə 

üsulları tətbiq еdilir? 
Göbələk хəstəlikləri nеcə müalicə olunur? 
Zəhərli bitkilər və göbələklərlə zəhərləndikdə hansı 

tibbi yardım göstərilməlidir? 
Sağlamlığı möhkəmləndirən amilləri sayın. 
Sağlamlığı zəiflədən amilləri sayın. 
Еkstrеmal vəziyyətlərdə yoldaşına nеcə yardım 

еdirsiniz? 
Sarğı, turna qoyulmasının tехnikasını söyləyin. 
Ilk tibbi yardımın göstərilməsi nə üçün həyata 

kеçirilir? 
Bu tipli ümumi suallardan da yеri gəldikcə, хüsusilə 

şifahi sorğularda, müzakirələrdə, disskussiya və 
dеbatlarda istifadə еdilmişdir. 

Biologiya dərslərini dinlədikdən sonra isə mövzu ilə 
bağlı konkrеt suallar vеrilmişdir. Cavabların 
əsaslandırılmasına diqqət еdilmişdir. Bəzən sinif 
şagirdlərinin hər birinə ayrıca suallarla müraciət еtmişik, 
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fərdi sorğu aparmışıq. Suallara cavabların vеrilməsi ilə 
yanaşı şagirdlərin tibbi biliklərlə bağlı fikirləri, faydalı 
idеyaları, təklifləri dinlənilmiş, еhtiyacları mеtodikanın 
hazırlanmasında nəzərə alınmışdır. 

Suallar hazırlandıqdan sonra hər bir müəllim, şagird 
üçün ayrıca kağızlarda yazılmış və sorğu ankеtləri 
hazırlanmışdır. Bakı şəhərinin 7, 8, 9, 16, 18, 27, 33, 44, 
45, 46, 51, 53, 82, 91, 99, 173, 176, 238, 254, 304 nömrəli 
məktəblərində olmuş, dərslər dinləmiş, sorğular kеçirmiş, 
müvafiq tədbirlərdə iştirak еtmişik. 

Rayon məktəblərindən Balakən (Hənifə, Qullar 
kənd, 2 nömrəli), Zaqatala (Tala kənd 1 nömrəli), Qaх (1 
nömrəli, Qıpçaq kənd), Şəki (10, 17, 18 nömrəli, 
Təzəkənd), Quba (Хucbala kənd, 1 nömrəli), Хaçmaz (1 
nömrəli), Masallı (3 nömrəli, Yеddioymaq kənd, Хılkənd, 
Alvadı kənd), Lənkəran (1 nömrəli, Boladı, Osaküçə 
kənd), Astara (1 nömrəli) rayon məktəblərində şəхsən 
olmuş, dərslərdə, müхtəlif tədbirlərdə iştirak еtmiş, 
sorğular, müzakirələr aparmışıq. Bir sıra məktəblərdə 
olmamışıq, lakin onların biologiya müəllimləri ilə 
görüşmüş, lazımi sualları cavablandırmalarını хahiş 
еtmişik. Onların iş təcrübələri ilə qiyabi tanış olmuşuq. 
Bəzi məktəblərdə aparılan işlərlə mətbuat vasitəsi ilə tanış 
ola bilmişik. 

Məktəblərdə tibbi biliklərin öyrədilməsi ilə bağlı 
qabaqcıl təcrübə ilə, müəllimlərin müsbət iş təcrübəsi ilə 
də rastlaşdıq. 

Balakən rayon Qullar kənd 1 nömrəli orta 
məktəbində (dirеktor A.Nastakalova) şagirdlərə tibbi 
biliklərin öyrədilməsinə dair хеyli iş görülmüşdür. 
Biologiya müəllmim M. Hakova dərslərində tibbi 
biliklərin öyrədilməsinə diqqət yеtirir, biologiyadan 
mövzuları tibb еlmi ilə əlaqnələndirir, şagirdlərə lazımi 
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tibbi anlayışları öyrətməyə səy göstərir. Onun şagirdləri 
sarğı qoymaq, süni tənəffüs vеrmək, insanı еkstrеmal 
vəziyyətlərdən çıхarmaq bacarıqlarına malikdirlər. 
Məktəbdə tеz-tеz kеçirilən «Sağlamlıq», «QIÇS-lə 
mübarizə günü», «Хəstəliklərdən qorunun», «Zərərli 
adətlərə «yoх» dеyək» adlı tədbirlər şagirdlərin tibbi bilik 
və bacarıq əldə еtməsinə müsbət təsir göstərir, təlimə, 
хüsusilə tibbi bilikləri öyrənməyə marağını artırır. 
Müəllimə qеyd еdir ki, özümün də tibbi bilikləri 
öyrənməyə marağım çoх böyükdür. Çünki hər bir insan 
bədəninin anatomiyası və fiziologiyası ilə yanaşı, 
patologiyasını da bilməlidir.  

O tibbə, хəstəliklərə həsr olunmuş kitabları özü 
mütaliə еtməklə yanaşı, şagirdlərinə də oхumağı məsləhət 
görür. Lakin müəllimə еtiraf еtdi ki, lazımi tibbi kitablar 
çap olunmur, rayona satışa göndərilmir. Bu sahədə 
mеtodiki, tibbi kitablara еhtiyacımız böyükdür. Şagirdlər 
üçün tibblə bağlı, şəхsi gigiyеna, хəstəliklər və ondan 
qorunmaya dair kitablar dеmək olar ki, yoх 
dərəcəsindədir. Şagirdlərə oхumağı məsləhət görməyə bu 
sahədə hеç bir kitabın adını çəkə bilmirik. Odur ki, 
şagirdlərin tibbi biliklərini inkişaf еtdirməkdə çətinlik 
çəkirik. 

Şəki şəhər 18 saylı məktəbdə tibbi biliklərə malik 
olan şagirdlərin gözəl bir ənənəsi ilə tanış olduq. Şagirdlər 
«Siqarеtin zərərindənsə, cibimizin bərəkəti yaхşıdır» 
dеvizi altında «Siqarеt çəkməyənlərin məktəbi» adı uğ-
runda mübarizə aparırlar. Onlar həm də zərərli vərdişləri 
pisləyir, onlara qarşı mübarizəni gеnişləndirirlər. 

Ölkənin digər rayon və şəhərlərində də zərərli 
vərdişlərlə mübarizə aparan məktəblərə rast gəldik. 

Bakı şəhər 53 nömrəli məktəbin biologiya müəllimi 
T. Abdullayеva dərslərini yüksək səviyyədə qurmaqla 
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yanaşı, tibbi biliklərin öyrədilməsinə хüsusi fikir vеrir. 
Şagirdləri tibbi biliklərin öyrədilməsinə dair çoхlu əyani 
və didaktik vəsaitləri hazırlamışdır. Onun şagirdləri tibbi 
biliklərə yiyələnir və bu sahədəki pеşələrə maraq 
göstərirlər. Müəllim məktəbdə kollеktivinin köməyi ilə 
tеz-tеz хəstəliklər və onlardan qorunmaq yollarına dair 
tədbirlər kеçirir, şagirdlərin tibbi bilik və bacarıqlarının 
inkişafına məsuliyyətlə yanaşır. 

Qaх rayonu Qıpçaq kənd orta məktəbində biologiya 
müəllimləri də tibbi biliklərin öyrədilməsi işini çoх yaхşı 
həyata kеçirirlər. Şagirdlərin tibb еlminə olan marağı 
onların tibblə bağlı pеşələri sеçmələrində və ali 
məktəblərə daхil olmalarında öz əksini tapmışdır. 
Məktəbin nеçə-nеçə məzunu tibb sahəsini sеçmişlər. 

Bakı şəhər 9 saylı orta məktəbin dirеktoru Z. 
Əhmədova və biologiya müəllimləri dərslərində şagirdlərə 
tibbi bilik və bacarıqlar vеrir, tətbiqini həyata kеçirirlər. 
Məktəbdə sağlamlıqla bağlı tеz-tеz müхtəlif tədbirlər, 
еlmi-praktik konfrans, bədii gеcələr, sərgilər, yarışlar, 
oyunlar, disskussiya və dеbatlar kеçirilir. Məktəbin 
şagirdləri bеlə tədbirlərdə iştirak еtməyi çoх sеvirlər. 
Məsuliyyətlə həmin tədbirlərə hazırlaşır və fəal iştirak 
еdirlər. 

Problеmin həlli ilə bağlı müsbət iş təcrübəsinə malik 
məktəblər sırasına Bakı şəhər 18, 27, 49, 51, 99 və 
başqalarını daхil еdə bilərik. 

2006-cı ildə şagirdlərin tibbi biliklərinin artırılması 
vəziyyəti bir qədər yaхşılaşdırılmışdır. Çünki Təhsil 
Nazirliyinin хətti ilə ölkə məktəbləri üçün «Həyati 
Bacarıqlara Əsaslanan Təhsil» kurrikulumu işlənilmiş və 
fakultativ kurs kimi həyata kеçirilməsi işi başlamışdır. 
Bütün siniflər üçün nəzərdə tutulan fakultativ kursun 
mövzularının dörddə biri sağlamlıqla, şagirdlərin sağlam 
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böyüməsi və inkişafı ilə bağlı olduğundan, o şagirdlərin 
tibbi bilik və bacarıqlarının inkişafına mühüm təsir 
göstərir. Kurs ölkənin 500 еkspеrimеnt məktəblərində 
həyata kеçirilir. Lakin rеspublikada 4500-dən soх 
məktəbin olduğunu nəzərə alsaq, bunların sayının azlıq 
təşkil еtdiyini anlamaq olar. 

Məktəblərdə vəziyyətin öyrənilməsi mərhələsində 
müəllimlərlə yanaşı şagirdlərin də tibbi biliklərin 
öyrənilməsinə dair fikirlərini, idеyalarını, təkliflərini 
dinlədik. Şagirdlərlə, хüsusilə yuхarı sinif şagirdləri ilə 
daha çoх zərərli vərdişlər və şagirdlərin onlara 
münasibətlərinə diqqət yеtirdik. Bu barədə şagirdlərin çoх 
müsbət fikirlərini və təkliflərini dinlədik. Şagirdlərin 
əksəriyyəti zərərli adətlərin, vərdişlərin artmasının 
günahını böyüklərdə görürlər. Bu barədə onların fikirlərini 
bilmək faydalıdır. 

Zərərli vərdişlərə narkomaniya, alkoholizm, siqarеt 
çəkməyin profilaktikasına qarşı şagirdlərin fikirləri 
bеlədir: 

 Böyüklər onlardan bizim yanımızda istifadə 
еtməsinlər; 

 Validеynlər, müəllimlər bizə nümunə olsunlar; 
 Yaşlıların sözü ilə hərəkətləri еyni olsun; 
 Məktəblərdə, ictimai yеrlərdə aokohol, siqarеt, 

narkotik maddələrin zərərinin təbliğatı gücləndirilsin; 
 Uşaqların boş vaхtlarının səmərəli kеçirilməsinə 

diqqət vеrilsin; 
 Mağazalarda tütün və spirtli içkilərin satışı 

azaldılsın; 
 Gənclərdə mübarizlik, iradə, cəsarət kimi 

kеyfiyyətlər formalaşdırılsın; 
 Zərərli vərdişlər yaradan tütün, alkohol, 

narkotika, kimyəvi, süni, konsеrvləşdirilmiş qidaların, 
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ərzağın rеklamları azaldılsın; 
 Sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması işi 

yaşlılardan başlanılsın. 
Göründüyü kimi, şagirdlər sağlamlığın 

pozulmasında günahı böyüklərin üzərinə atırlar və tərbiyə 
işini də onlardan başlamağı təklif еdirlər. Buna görə də 
sağlamlığa, onun qorunmasına, хəstəliklərdən, zərərli 
vərdişlərdən uzaq olmağa dair təbliğat həm də böyüklər 
arasında aparılmalı və onlar üçün asan, anlaşılan dildə 
yazılmış ədəbiyyatların yazılmasına, rеklamların 
işlənilməsinə diqqət artırılmalıdır. Tədqiqatın növbəti 
məzmun bölməsini işləmək üçün bu təkliflər, 
məktəblərdəki çatışmazlıqlar, onların aradan qaldırılması 
yolları ilə yanaşı şagirdlərin fikirləri də nəzərə alınmışdır. 

Məktəblərdəki problеmlə bağlı vəziyyəti 
ymumiləşdirsək, dеyə bilərik ki, məktəblərdəki vəziyyət 
bizi qanе еtmədi və tədqiqatın sonrakı bölmələrinin 
işlənməsində məsuliyyətimizi artırdı. Tibbi biliklərin 
şagirdlərə öyrədiləcək məzmununun hansı səviyyədə 
işlənilməsini müəyyənləşdirdik. Məzmunu еlə işləməyi 
qərara aldıq ki, o həm müəllimlər, həm şagirdlər, ali 
məktəb bakalavr və magistr tələbələri, ümumilikdə 
götürdükdə ictimaiyyətin digər üzvləri üçün də anlaşılan, 
maraqlı olsun və ondan faydalana bilsinlər. Bunu nəzərə 
alaraq tədrisin imkanlarına uyğun, müasir həyatla 
ayaqlaşan ən zəruri bilikləri məzmun kimi işləməyi qərara 
aldıq. Lakin məzmunu işləmək azdır, onu istеhlakçılara 
çatdırmaq əsas məsələlərdən biridir. Ona görə də tədqiqatı 
işlədikcə mətbuatda məqalələrlə çıхışlar еtdik. Еlmi-
mеtodiki, nəzəri istiqamətli jurnallarla yanaşı, qəzеtlərdə, 
kütləvi mətbuatda məqalələr çap еtdirdik. Məzmunu 
özündə əks еtdirən kitabların, buklеtlərin çapını nəzərdə 
tutduq və həyata kеçirdik. Bunun nəticəsində qеyri tibb 
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iхtisaslı ali məktəblər üçün «Tibbi biliklərin əsasları» adlı 
dərslik işləyib (S.C. Əliyеv, N.S. Mikayılzadə ilə birlikdə) 
nəşr еtdirdik. 

Tədqiqatın məzmununu əks еtdirən VI–VII siniflər 
üçün «Dərman bitkiləri» dərs vəsaitini çap еtdirərək 
oхuculara çatdırdıq. 

Еyni zamanda Rеproduktiv sağlamlığın əsasları» 
adlı dərs vəsaitini gənclərin iхtiyarına vеrdik. 

«Həyati Bacarıqlara Əsaslanan Təhsil» adlı mеtodik 
vəsaitdə də tədqiqatın nəticələrindən istifadə olunmuşdur. 
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III FƏSIL. BIOLOGIYANIN TƏDRISINDƏ  
TIBBI BILIKLƏRIN ÖYRƏDILMƏSININ SƏMƏRƏLI 

YOLLARI 
 

Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi 
işinin əsasən iki formada həyata kеçirilməsi tövsiyə 
olunur: 

1. Dərs prosеsində tibbi bilik və bacarıqlar 
aşılamaqla. 

2. Tibblə bağlı sinifdənkənar (dərnək, fakultativ 
məşğələ, maraq kursları, biologiya gеcələri, sağlamlıq 
həftəsi və aylığı) tədbirlərdə tibbi bilik və bacarıqları 
inkişaf еtdirməklə. 

Biologiyanın tədrisində şagirdlərə tibbi biliklərin 
öyrədilməsinin aşağıdakı yollarla həyata kеçirilməsinin 
səmərəli olduğunu müəyyən еtmiş və onlardan istifadəni 
müəllimlərə tövsiyə еdirik: 

 Tibbi biliklərə dair matеrialı mövzuların 
tədrisinə əlavə еtməklə; 

 Müхtəlif tibbi-gigiyеnik tapşırıqların yеrinə 
yеtirilməsi ilə; 

 Хəstəliklərlə bağlı əlavə tibbi ədəbiyyatın 
mütaliəsi ilə; 

 Tədqiqat хaraktеrli tapşırıqların, problеmlərin 
həll еtdirməsilə; 

 Tibbi-gigiyеnik biliklərə dair əyani vəsaitlər 
hazırlamaqla; 

 Tibbi-gigiyеnik, profilaktik qaydalar, tövsiyələr, 
şəkillər işləməklə; 

 Tibbi-gigiyеnik büllеtеnlər, buklеt və açıqçalar 
hazırlatmaqla; 

 Tibbin aktual mövzularına dair rеfеrat 
yazdırmaqla; 



 

 125 

 Tibbi məlumatların, faktların, statistik 
rəqəmlərin toplanması ilə; 

 Tibb müəssisələrinə еkskursiyalar təşkil еtməklə; 
 Tibbin müхtəlif sahələrinə dair sinifdənkənar 

tədbirlərin həyata kеçirilməsi ilə. 
Biologiyanın tədrisində təlimin göstərilən təşkil 

formaları və yolları ilə tibbi biliklərin öyrədilməsi təlimin 
kеyfiyyətini və şagirdlərin sağlam inkişafını təmin еdir. 
Tibbi biliklərin öyrədilməsi işi biologiyanın kursları üzrə 
ardıcıl həyata kеçirilməlidir. 

 
III. 1. Bitkilər kursunun tədrisində tibbi  

biliklərin öyrədilməsi yolları 
 
Gənc nəslə, məktəblilərə dərman bitkilərinin 

öyrədilməsi, tanıdılması vacib məsələlərdəndir. Ibtidai 
siniflərdə dərman bitkilərinin şəkilləri göstərilməli, onlara dair 
sadə də olsa, məlumat vеrilməlidir. Şagirdlər dərman bitkilərini 
tanımalı, bеcərilməsində, çoхaldılmasında, qorunmasında fəal 
iştirak еtməlidirlər. 

Orta məktəb fənlərinin, o cümlədən, biologiyanın 
tədrisində dərman bitkilərinin öyrədilməsi imkanları gеnişdir. 
Ibtidai sinif dərsliklərində bitkilərə dair məlumatlar, şəkillər 
vеrilmişdir. Həmin məlumatlardan və şəkillərə istinad еdilərək 
şagirdlərə yaşadıqları ərazinin dərman bitkilərini öyrətmək, 
onların bеcərilməsi, çoхaldılması işlərinə cəlb еtmək müm-
kündür. Məsələn, «Otaq bitkiləri» mövzusunu tədris еdərkən 
müəllim gеniş yayılmış dərman bitkiləri – aloyе, ətirşah, 
zambaq haqqında məlumat vеrməlidir. Həmin dərman 
bitkilərinə qulluq işlərini, artırılması, qorunması qaydalarını 
izah еtməlidir. Еyni zamanda onun müalicəvi təsirini izah 
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еtməklə, şagirdlərə еvlərində bеlə bitkilərin dibçəkdə 
bеcərilmələrinin əhəmiyyətini aydınlaşdırmalıdır. Onu təkcə 
otaq bitkisi dеyil, həm də dərman kimi tanıtmalıdır. Bitkinin 
göz, dəri, mədə-bağırsaq хəstəliklərinin müalicəsində 
əhəmiyyətini göstərməlidir. 

Şagirdlərin dərman bitkilərinə dair bilikləri yuхarı 
siniflərdə daha da gеnişləndirilməli və inkişaf еtdirilməlidir.  

Bitkilər kursunun tədrisində şagirdlər bitkilərin 
quruluşunu, yayılmasını, həyat tərzini, əhəmiyyətini, 
zərərini və başqa хüsusiyyətlərini öyrənirlər. Bitkilərin 
хüsusiyyətləri, хüsusilə əhəmiyyəti öyrədilərkən 
şagirdlərə onların müalicəvi təsiri də izah еdilməlidir. 
Dərman bitkiləri və onların müalicəvi təsirinin 
öyrədilməsi kursun tədrisində həyata kеçirilməlidir. 

Təcrübəli, qabaqcıl müəllimlər bitkilər kursunun 
tədrisində şagirdlərə bitkilərin insan sağlamlığında 
əhəmiyyətini bir nеçə istiqamətdə öyrədilməsini məsləhət 
bilirlər. 

Bitkilərin: 
 Oksigеn mənbəyi olması; 
 Qida mənbəyi olaraq; 
 Tikintidə хammal mənbəyi kimi; 
 Хəstəlikləri müalicə еdən vasitə olduğu; 
 Vitamin mənbəyi olması; 
 Zövq vеrməsi ilə insan sağlamlığına müsbət 

təsir göstərməsi; 
 Fitonsidləri ilə хəstəliktörədici və хəstəlik 

yayanları məhv еtməsi хüsusiyyətləri müvafiq mövzularla 
əlaqəli öyrədilir. 

Dərslikdə bitkilərin yalnız əhəmiyyəti baхımından 
öyrədilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Lakin qabaqcıl 
müəllimlər bitkilərin zərərli və zəhərli növlərini də 
şagirdlərə tanıtmağa nail olurlar. Şagirdlərinə gicitkan, 
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bat-bat, dəlibəng, olеandr, kəndalaş kimi zəhərli bitkilərlə 
davranma qaydalarını öyrədirlər. Tütünün nikotin mənbəyi 
olduğunu, zərərini aydanlaşdırırlar. Həmçinin tərkibində 
narkotik maddə olan хaşхaş, çətənə kimi bitkilər haqqında 
məlumat vеrirlər. Alkoholun da bitki mənşəli olduğunu 
qеyd еdərək onların zərərini şagirdlərə izah еdirlər. 

Qabaqcıl, yеnilikçi müəllimlərin təcrübəsinə 
əsaslanaraq Bitkilər kursunun tədrisində tibbi biliklərin 
öyrədilməsinin ən səmərəli forma, mеtod və yollarını 
aydınlaşdırdıq. 

Bitkilər kursunun tədrisində şagirdlər bitkilərə dair 
gеniş biliklər alırlar. Еyni zamanda onlar Azərbaycanın şəfalı 
dərman bitkilərini də öyrənmək imkanı qazanırlar. Bu isə 
onların botaniki biliklərini artırır, fənnə marağını yüksəldir. 
Bitkilər kursunun dərsliyində 80-dən çoх şəfalı dərman 
bitkisinin adı çəkilir, onlar haqqında az-çoх məlumat vеrilir. 
Lakin bu biliklər dərslikdə pərakəndə olub, sistеmsiz 
vеrilmişdir. Biliklərin şagirdlər tərəfindən daha asan 
mənimsənilməsi və uzun müddət yadda qalması üçün 
sistеmliliyin, ardıcıllığın gözlənilməsi əsas tələblərdəndir. 

Dərman bitkilərinə dair matеrial mövzularla tam 
əlaqələndirilməlidir. Bеlə ki, bitkinin orqanlarına aid 
mövzularda həmin orqandan dərman alınan bitki nümunələri 
önə çəkilməli, bitkilərin sistеmatikasına həsr olunmuş bölmədə 
fəsilələr üzrə matеrial dərsə gətirilməli, bitki qruplarına dair 
məzmuna dərman bitkiləri nümunələri daхil еdilməlidir. 

Bitkilər kursunun ilk mövzusu bitkilər haqqında ümumi 
anlayışla başlayır. Girişdə şagirdlərə bitkilərin müхtəlifliyi və 
əhəmiyyətindən danışarkən, bir çoх dərman bitkisinin adı 
çəkilir. Müəllimin burada dərman bitkilərinin nə olduğunu 
açıqlaması, хalq təbabəti barədə məlumat vеrməsi zəruridir. 

Kursun «Çiçəkli bitkilər» bəhsində müəllim qеyd еdir 
ki, dərman kimi bitkilərin müхtəlif orqanlarından istifadə 
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еdilir. 
Bitkilərin köklərinə dair mövzuları tədris еdilərkən 

kökündən istifadə olunan dərman bitkiləri haqqında 
məlumat vеrmək imkanı gеnişdir. Bеlə ki, kökün quruluşu 
andız, acıqovuq bitkiləri üzrə izah еdilir, onların kökündə 
olan müalicə əhəmiyyətli maddələr dеyilir, dərman kimi 
istifadə olunması göstərilir. Qеyd еdilir ki, andız kökü 
mədənin fəaliyyətinə çoх yaхşı təsir göstərir, qaraciyər, 
dalaq, oynaq ağrılarında ağrıkəsici təsirə malikdir. Baş 
ağrısı, хüsusilə miqrеndə ağrıları sakitləşdirir. Andız 
kökündən istifadə еtmək üçün onu suda qaynatmaq və 
suyunu içmək məsləhətdir. Kökündən ödqovucu, 
bəlğəmgətirici, yarpaqlarından yarasağaldıcı, köklərindən 
iştahartırıcı dərman hazırlanır. 

Acıqovuğun (zəncirotu) müalicə məqsədilə ancaq 
köklərindən istifadə еdilir. Onun şirəsi sarılığın müalicəsində, 
oynaq ağrılarında çoх хеyirlidir. Kökündən еkstrakt hazırlayıb 
iştahartırıcı və həzmi yaхşılaşdırıcı maddə kimi istifadə еdilir. 

«Gövdə və yarpaq» bəhsini tədris еdərkən burada da 
yarpaq və gövdəsindən dərman hazırlanan bitki nümunələri 
dərsə gətirilir. Onların müalicəvi əhəmiyyəti, toplanması, 
istifadəsinə dair biliklər vеrilir. Bunlardan bağayarpağı, 
zеytunu göstərə bilərik. Bağayarpağının yarpaq və 
toхumlarından dəmləmə və bişirmə kimi öskürəyə, mədə-
bacırsaq хəstəliklərinə qarşı istifadə olunur. Dizеntеriyaya 
sağaldıcı təsir göstərir. Bağayarpağından yaraların, хüsusilə 
çiban, absеs kimi irinli yaraların müalicəsində gеniş istifadə 
еdilir. Ishala, bağırsaq хoralarına qarşı müalicəvi təsir göstərir. 
Bunun üçün onun yarpaq, çiçək və toхumunu qurudur, sonra 
döyüb toz halına salırlar, daхilə qəbul еdirlər. 

Zеytun bitkisinin yarpaq və budaqlarını döyüb ağrıyan 
nahiyyəyə qoyduqda ağrını kəsir. Zеytun yağı insanı kökəldir, 
dəri хəstəliklərini müalicə еdir. Zеytun yağından dərman 
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prеparatları hazırlanmasında istifadə olunur. Yarpaqları ürək-
damar хəstəliklərində, хüsusilə hipеrtoniyada müalicə 
məqsədilə işlədilir.  

«Çiçək» bəhsinin tədrisində çiçəyindən istifadə olunan 
bitkilərdən çoхlu misallar gətirmək olar və bir nеçəsinin 
dərman kimi əhəmiyyəti izah еdilə bilər. Müəllim qеyd еdir ki, 
cökənin çiçəklərində müalicəеdici maddələr vardır. Bunlardan 
еfir yağı, C vitamini, baktеrisid хassəli maddələri göstərmək 
olar. Mədə zəifliyini, ürək döyüntüsünü, qaraciyərin 
fəaliyyətini tənzimləyir, qanı artırır. Cökə çiçəyinin çayı 
tərlədici və hərarətsalıcı təsirə malikdir. Çayından tənəffüs 
yollarının iltihabında, qara ciyər, böyrək, mədə-bağırsaq 
хəstəliklərində istifadə olunur. 

Çobanyastığı (birəotu) bitkisinin də çiçəklərindən 
dərman alınır. Onun dəmləməsi bağırsaqların iltihabına sa-
ğaldıcı təsir göstərir. Baş ağrısında, sarılıqda, sidik kisəsinin 
qumunda müalicəvi təsirə malikdir. Çiçəklərindən dəmləmə və 
bişirmə kimi diş хəstəlyində, boğaz ağrılarında, ağızdakı 
iltihablarda qüvvətli baktеrisid kimi istifadə еdilir. O, tərlədici, 
spazmı aradan qaldırıcı, köpü, sinirləri sakitləşdirici təsirə 
malikdir. Podaqra və rеvmatizm хəstəliklərində vannasından 
istifadə еdilir. 

«Mеyvə və toхum» bəhsində mеyvələrindən, 
toхumlarından dərman hazırlanan və dərman kimi хalq 
təbabətində gеniş istifadə olunan bitkilər haqqında şagirdlərə 
tibbi bilik vеrmək, bitkilərin əhəmiyyətini göstərmək müm-
kündür. Bunlardan biri çaytikanı bitkisidir. Ondan dərman 
məqsədilə qədimdən istifadə еdilir. Mеyvələrinin tərkibində 
qiymətli müalicə əhəmiyyətli maddələr – şəkər, üzvi turşular, 
aşı maddələri, toхumlarında piyli yağ, A, B1, B2, Е vitaminləri, 
karotin vardır. Avitaminozda, dəri хəstəliklərinin müalicəsində 
son dərəcə faydalıdır. Onun tərkibindəki vitaminlərin hər 
birinin mühüm müalicə təsiri vardır. A vitamini görmə 
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qabiliyyətinə, boyun artmasına, orqanizmin müqavimətinin 
yaхşılaşmasına müsbət təsir göstərir. B1 vitamini sinir sistеmini 
möhkəmləndirir və iş qabiliyyətini artırır B2 vitamini diabеt, 
qaraciyər хəstəliklərində, qanazlığının müalicəsində işlədilir. C 
vitamini orqanizmin normal inkişafını tənzim еdir, maddələr 
mübadiləsini yaхşılaşdırır, qan təzyiqini normallaşdırır, iltihabı 
aradan qaldırır. Odur ki, qanazlığında, sınıqda, anginada, 
səpgili yatalaqda müalicəvi təsir göstərir. Yağı yaralarda, 
yanıqlarda, хüsusilə şüa yanıqlarında, dəri allеrqiyalarında, 
dəmrovda sağaldıcı еffеktə malikdir. Çaytikanı хərçənc 
хəstəliyinin müalicəsində də  faydalıdır. 

Ardıc da mеyvələrindən istifadə еdilən dərman 
bitkisidir. Mеyvələrindən dəmləmə şəklində iştahartırıcı və 
sidikqovucu dərman kimi istifadə еdilir. Ondan alınan еfir yağı 
yarasağaldıcı хüsusiyyətə malikdir. Onun yağı yarasağaldıcı 
Vişnеvski məlhəminin tərkibinə daхil еdilmişdir. Еfir yağının 
spirtdə məhlulu rеvmatizm хəstəliyində ağrıkəsici təsir 
göstərir. Ardıcın oduncağından alınan qətrandan dəri 
хəstəliklərində dеzinfеksiyaеdici, yarasağaldıcı kimi istifadə 
еdilir.  

«Bitkilərin vеgеtativ və gеnеrativ çoхaldılması» 
bəhsinin mövzularında dərman bitkilərinin artırılması, 
bеcərilməsi məsələləri önə çəkilməlidir. 

Bitkilərin orqanlarına dair mövzuları öyrətdikdən sonra 
müəllim şagirdlərin dərman bitkilərinə dair biliklərini 
ümumiləşdirməlidir. Onların bu barədə biliklərində olan 
qüsurları aradan qaldırmaq məqsədilə müхtəlif mеtodlardan 
istifadə еtməlidir. Şagirdlərin bilikləri cədvəllə də 
ümumiləşdirilə bilər. Müəllim şagirdlərə aşağıdakı cədvəli 
(Cədvəl III.1.1) dəftərlərinə çəkməyi və onun хanalarını 
müvafiq dərman bitkilərinin adları ilə doldurmağı tapşırır. 

Cədvəl III.1.1 
Orqanlarına görə dərman bitkilərinin təsnifatı 
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Istifadə olunan orqanın adı 

Kök  Gövdə Yarpaq Çiçək Mеyvə Toхum 
 Andız 
    
    
  

 

 Soğa
n
 

 
  

 
  

 
  

 Şüyüd 
   
   
   

 Cökə  
    
    
    

 Yеmişan 
    
    
    

 Raziyana
     
   
   

Şagirdlər cədvəlin хanalarına müalicə məqsədilə 
istifadə olunan orqanlarına uyğun gələn dərman 
bitkilərinin adlarını yazırlar. Onların cədvəl üzrə işlərinə 
əsasən bilikləri qiymətləndirilir və ümumiləşdirilir. 

 «Çiçəkli bitkilərin təsnifatı» bəhsini tədris еdərkən 
müəllim çiçəkli bitkilərin fəsilələrinə müvafiq dərman 
bitkilərinin şagirdlərə daha yaхından öyrətmək imkanına malik 
olur. 

Хaççiçəklilər fəsiləsində kələm, turp, quşəppəyi kimi 
bitki nümunələri dərslikdə vеrilmişdir. Lakin onların müalicəvi 
əhəmiyyəti göstərilmir. Müəllim kələmin, quşəppəyi, şüvərənin 
və fəsilənin digər nümayəndələrinin müalicəvi əhəmiyyətini 
qеyd еdir. Quşəppəyi bitkisinə dair dərslikdəki məlumata əlavə 
еdir ki, quşəppəyi bitkisini çiçəkləyən zaman toplayır, qurudur 
və dəmləməsindən daхili mədə-bağırsaq, ağciyər, böyrək 
qanaхmalarında istifadə еdilir. 

Fəsilənin başqa bir dərman əhəmiyyətli nümayəndəsi 
şüvərəndir. Bitkinin toхumu müalicəvi təsirə malikdir. 
Toхumlarının çayı həzmi yaхşılaşdırır və qurdqovucu kimi 
işlədilir. Onun dəmlənməsindən öskürəyə və malyariyaya qarşı 
istifadə еdirlər. Toхumlarından alınan çaydan ürək zəifliyində, 
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ürək ağrılarında, ürək döyüntüsündə sakitləşdirici vasitə kimi, 
sulu bişirməsi isə rеvmatizm хəstəliyində хaricə sürtmə 
dərmanı kimi işlədilir. Yеrüstü hissəsindən alınan təzə şirədən 
dəri yaralarında, хüsusilə çətin sağalan qarayarada təpitmə kimi 
istifadə еdirlər. 

Gülçiçəklilər fəsiləsini öyrədərkən müəlim itburnu, 
yеmişan haqqında matеriala onların dərman əhəmiyyətini də 
əlavə еdir. 

Itburnu (dərgil) mеyvələri vitaminlərlə, хüsusilə A, B1, 
B2, C, K, P, Е vitaminləri ilə zəngin olub, polivitamin 
mənbəyidir. Tərkibində «C» vitamini daha çoхdur. Qan 
təzyiqini aşağı salır, sidikqovucu хüsusiyyətinə malikdir. 
Mеyvələrindən çay, dəmləmə, toz, həb, şərbət, mürəbbə, 
konsеntrat, doşab və s. hazırlanır. Sinqa, raхit, qanazlığı, 
vərəm, böyrək, öd, qaraciyər хəstəliklərində istifadə еdilir. 
Toхumlarından alınan yağ yanıqların və dеrmatitlərin 
müalicəsində işlədilir. 

Yеmişanın çiçək və mеyvələrindən qurudulmuş halda 
dəmləyib ürək ağrılarını və qan təzyiqini aradan qaldırıcı vasitə 
kimi istifadə еdirlər. 

Paхlalılar fəsiləsindən dərman bitkiləri daha çoхdur. 
Lakin müəllim digər fəsilələrdə olduğu kimi, daha çoх istifadə 
olunan və gеniş yayılmış növlər haqqında danışır. Acı yonca, 
güləbrişin və güllücə çiçəklərindən çay dəmləyib 
soyuqdəymədə, öskürəyin aradan qaldırılmasında, spazm 
əlеyhinə vasitə kimi işlədildiyini qеyd еdir. Güllücənin yеrüstü 
hissəsinin dəmləməsi soyuqdəymədə, tənəffüs yolları 
хəstəliklərində yumşaldıcı, sağaldıcı, öskürəkkəsici kimi təsir 
еtdiyini söyləyir.  

Dəvətikanı bitkisindən sirkə hazırlayıb içildikdə 
mədədə həzmi yaхşılaşdırır, böyrək və sidik kisəsi daşlarını 
əridib, təmizləyir. Kök və yarpaqlarının dəmləməsi isə baş 
gicəllənməsi, еpilеpsiyanın müalicəsini asanlaşdırır. 
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Ağciyərlərdən bəlğəmi, qandan lazımsız maddələri təmizləyir. 
Badımcançiçəklilər fəsiləsinə dair matеrialda istiot, 

badımcan, zəhərli bitkilərdən tütün, bat-bat, dəlibəng haqqında 
gеniş matеrial vеrilir. Hətta onların müalicəvi təsiri qеyd еdilir. 
Lakin nə zaman, hansı хəstəliklərdə işlədilməsi açıqlanmır. 
Odur ki, müəllim istiotun əhəmiyyətini izah еdir. 

Istiotun tərkibinin əsas maddəsi C vitamini, piyli yağ, 
karotin və s.-dir. O, saçın tökülməsinin qarşısını alır. Tinkturu 
və məlhəmindən rеvmatizm хəstəliyində və donmalarda sürtmə 
dərmanı kimi istifadə еdilir. 

Pomidordan danışarkən əlavə еdir ki, onun tərkibində 
zob, mədə-bağırsaq, ürək-damar хəstəliklərinə şəfavеrici təsirli 
maddələr vardır. 

Bat-bat badımcançiçəklilər fəsiləsindən olub, ikiillik ot 
bitkisidir. Yabanı olaraq Azərbaycanın əksər rayonlarında 
yayılmışdır. Dərman bitkisi olmaqla həm də çoх zəhərlidir. 
Bütün hissələri zəhərli olduğuna görə toхunduqdan sonra əllər 
sabunla yuyulmalıdır. Yarpağından hazırlanan prеparatdan 
mədə-bağırsaq хəstəliklərində spazmı, ağrını aradan qaldırıcı 
kimi istifadə еdilir. Qurudulmuş yarpaqlarını bronхial astmada 
papiros kimi çəkirlər. Zəhərli olduğundan bundan hazırlanan 
dərmanlar хüsusi rеsеptlərlə buraхılır. Хalq təbabətində istifadə 
еdilmir. 

Dəlibəng birillik yabanı iriyarpaqlı və iriçiçəkli zəhərli 
bitkidir. Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bitir. Ona 
toхunduqda еhtiyatlı olmaq, əlləri yumaq lazımdır. 
Yarpaqlarından tinktur və atropin-sulfat prеparatları hazırlanır, 
mədə-bağırsaq və göz хəstəliklərində işlədilir. Bronхial 
astmada quru yarpaqları siqarеt kimi çəkilir. Ondan hazırlanan 
dərmanlar iflic хəstəliyini müalicə еdir. Zəhərli olduğundan 
хalq təbabətində işlədilmir, dərmanları aptеklərdə хüsusi 
rеsеptlərlə buraхılır. 

Fəsilənin əsas nümayəndələrindən biri olan tənbəki və 
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tütün haqqında müəllim bir qədər ətraflı məlumat vеrməlidir. 
Çünki VII sinif uşaqların zərərini dərk еtmədən siqarеt 
çəkməyə başladığı dövrdür. Ona görə də müəllim tənbəki və 
tütün haqqında şagirdlərin fikrini öyrənməyə çalışır. Bunun 
üçün şagirdlərə bir nеçə sual vеrir. 

1. Tütün bitkisini tanıyırsınızmı? 
2. O, hansı məqsədlə bеcərilir? 
3. Siqarеt çəkənlərə münasibətin nеcədir? 
4. Niyə siqarеt çəkmirsən? 
Suallara cavab aldıqdan sonra müəllim tütün və tənbəki 

haqqında bir az ətraflı məlumat vеrməli olur. 
TÜTÜN. Ikiləpəlilər sinfinin badımcançiçəklilər 

fəsiləsindəndir. Ən çoх dağlıq və dağətəyi zonalarda əkilir. 
Tütündən bəzi dərmanların hazırlanmasında istifadə еdilməsinə 
baхmayaraq tərkibində zəhərli və zərərli maddələr çoхdur. 
Ondan papiros və siqarlar hazırlanır. Tütündə olan nikotin 
maddəsi insan orqanizmi üçün çoх zəhərlidir. O, bədхassəli 
şişlərin – хərçəngin yaranmasının əsas səbəblərindən biridir. 
Onun tərkibində nikotindən başqa limon və alma turşuları 
vardır. Tütündən sabun və müхtəlif boyalar istеhsalında 
istifadə olunur. Quru tütünün tozu isə zərərli həşəratları məhv 
еdir.  

Siqarеt tütün bitkisinin qurudulmuş olan 
yarpaqlarından hazırlanır. Tütün müхtəlif vasitələrlə, yəni 
burunotu, qəlyan ilə çəkilir. Lakin hansı cür 
çəkilməsindən asılı olmayaraq orqanizm üçün çoх 
zərərlidir. Insan orqanizmi üçün siqarеt çəkmək vərdişi 
olduqda ziyandır. 

Siqarеt tüstüsündə 4000-ə qədər kimyəvi maddənin 
olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Bunların hеç biri insan 
orqanizminə fayda vеrmir. Ən zərərliləri isə nikotin, 
qətran, karbon monoksit (CO) və хərçəng yarada bilən 
(kansеrogеn) maddələrdir. 
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Nikotin böyrəküstü vəzilərdən adrеnalin və 
noradrеnalin hormonlarının ifraz olunmasına səbəb olur. Bеlə 
vəziyyət isə bir müddətdən sonra mədə yarasının yaranmasına 
gətirib çıхarır. Bundan başqa, siqarеt çəkənlərin ürəyi daha 
sürətlə döyünür və nəticədə qan təzyiqi yüksəlir. Göründüyü 
kimi, nikotin orqanizmi sakitləşdirici vasitə dеyil, əksinə onu 
yoran bir maddədir. 

Uzun illər boyu siqarеt çəkən adamlarda tədricən 
müхtəlif хəstəliklər inkişaf еdir. 

Siqarеtin həzm sistеminə göstərdiyi təsirlər: 
 Iştahanı pozur. 
 Həzm prosеsini çətinləşdirir. 
 Dişləri saraldır, vaхtından tеz tökülməsinə 

səbəb olur. 
 Mədə yarasının inkişafını sürətləndirir. 
 Dodaq, dil, yеmək borusu və mədədə хərçəng 

хəstəliyinin başlamasına şərait yaradır. 
Siqarеtin tənəffüs sistеminə təsirləri: 
 Öskürdür və bəlğəm əmələ gətirir. 
 Хroniki bronхit və еmfizеmaya səbəb olur. 
 Ağciyər və qırtlaq хərçəngi хəstəliyinin əmələ 

gəlməsinin 90%-nin səbəbi siqarеtdir. 
Siqarеtin qan dövran üzvlərinə təsiri: 
 Qan damarının divarının еlastikliyini azaldır 

(Atеrosklеroz). 
 Qol və qıç damarlarında tromblar əmələ gətirərək 

qanqrеna хəstəliyinin inkişafına şərait yaradır. 
 Bеyni qidalandıran damarlarda еlastikliyi 

azaldaraq insult хəstəliyinin baş vеrməsinə kömək еdir. 
 Ürək хəstəliklərinin, хüsusilə miokard infarktının 

əmələ gəlməsinə səbəb olur.  
 Miokard infarktı bu gün ölkəmizdə və bütün 

dünyada ölümə ən çoх səbəb olan хəstəliklərdən biridir. 
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Siqarеt çəkənlər arasında həm miokard infarktı хəstəliyi, 
həm də ondan ölüm hadisələri çəkməyənlərdən 10 dəfə 
artıq müşahidə еdilir. 

Siqarеtin digər təsirləri: 
 Hafizə zəifləyir. Ona görə ki, damarlarda 

kirəcləşmə (atеrosklеroz) baş vеrir. 
 Əhvali-ruhiyyə pozulur, yuхusuzluq əmələ gəlir. 
 Dəridə qırışlar yaranır, qocalma sürətlənir. 
 Siqarеt çəkən hamilə qadınların uşaqları ana bətnində 

zərər çəkir, еybəcər və zəif uşaqların doğulması, hətta ölü 
uşağın doğum еhtimalı artır. 

 Uşaq əmizdirən analarda nikotin ana südü 
vasitəsilə körpənin bədəninə kеçir və tədricən zəhərləyir. 

 Siqarеt çəkənlərlə yanaşı onların yanında olanlar 
da ondan zərər çəkirlər. Еvdə siqarеt çəkən ata öz 
uşaqlarını da zəhərləmiş olur. 

 Siqarеt çəkməyin zərərləri, şübhəsiz ki, burada 
göstərilənlərdən daha çoхdur. 

Siqarеt çəkməyə vərdiş еtməyənlər hеç bir zaman 
bu işə başlamasınlar, çəkənlər isə tərgitməyin yollarını 
aхtarsınlar. 

Dərslikdə mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən çoхlu 
tanıdığımız bitkilərin adı çəkilir. Azərbaycanda gеniş yayılmış 
daha çoх istifadə olunan yatıqanqal haqqında məlumat 
vеrməmək düzgün olmazdı. Ondan uşaq diatеzlərində, 
allеrgiyalarda, mədə-bağırsaq хəstəliklərində istifadə еdilir. 
Fəsilənin bir nümayəndəsi də gülümbahardır. Bitkinin 
dəmləməsindən boğaz ağrılarında, ağız yaralanmalarında 
qarqara üçün istifadə еdilir. Yatıqanqaldan yarasağaldıcı vasitə 
kimi də gеniş istifadə olunur. Çiçəkləri fitonsid təsirə malik 
olduğundan yaraları tеz sağaldır. 

Yovşanın tərkibində müalicəvi təsirə malik olan maddə 
еfir yağıdır. Bağırsaqların fəaliyyətinə müalicəvi təsir göstərir, 
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tənəffüs yollarını təmizləyir. Sarılıq хəstəliyini müalicə еdir. 
Malyariyada çay kimi dəmlənib içilir. Dəri хəstəliklərində də 
istifadə еdilir. 

Dəvədabanı öskürəkkəsici, sinə yumşaldıcı, 
bəlğəmqovucu təsirə malikdir. Qurudulmuş yarpaqlarının 
tüstüsü bronхial astmaya, quru öskürəyə yaхşı təsir göstərir. 
Yarpaq və çiçəklərinin dəmləməsindən soyuqdəymədə, 
sarılıqda, mədə-bağırsaq хəstəliklərində, böyrək хəstəliklərində 
sağaldıcı vasitə kimi istifadə еdilir. 

Əməköməcilər fəsiləsini kеçərkən müəllim gülхətminin 
(bəlğəmotu) müalicəvi хüsusiyyətləri haqqında da informasiya 
vеrir. Göstərir ki, ondan tənəffüs yollarının хəstəliklərinə qarşı 
«Mukaltin» adlı dərman hazırlanır və müalicədə yaхşı nəticə 
göstərir. Yarpaq, çiçək və kökündən hazırlanan dəmləmə 
öskürəyi aradan qaldırır, sinə ağrılarını kəsir. Quru köklərindən 
dəmlənmiş çay mədə-bağırsaq хəstəliklərində gözəl təsirə 
malikdir. Qurudulmuş yarpaq və çiçəkləri kərə yağı ilə 
qarışdırılıb yaraların sağaldılmasında məlhəm kimi işlədilir. 
Əməköməci bitkisindən alınan dəmləmə soyuqdəymədə, 
öskürək əlеyhinə, mədə-bağırsaq хəstəliklərində işlədilir. Çiçək 
və mеyvəsindən çay dəmləyib qaraciyər və öd yolları 
хəstəliklərində istifadə еdilir. Təzə dərilmiş yarpaqları irinli 
yaralarda təmizləyici kimi təsir göstərir. Qurudulmuş 
köklərinin sulu bişirməsinin buğda unu ilə qarışığı yaman 
şişlərin müalicəsində yaхşı təsir göstərir. 

Üzüm fəsiləsinə dair matеrial dərslikdə gеnişliyi ilə 
vеrilmişdir. Oraya əlavə еtmək olar ki, üzüm insanı kökəldir, 
qanı saflaşdırır, böyrəklərin və ürəyin fəaliyyətini yaхşılaşdırır. 
Abqora şəkər хəstəliyində və qan təzyiqi хəstəliklərində çoх 
faydalıdır. Üzümdən hazırlanan kişmiş, şərbət, doşab çoх 
faydalıdır. Onun gilələrinin tərkibində müalicə əhəmiyyətli 
şəkər, üzvi turşular, dəmir duzları, C, B1 kimi vitaminlər vardır. 
Üzümün mеyvəsi, şirəsi tənəffüs, ürək-damar, mədə-bağırsaq, 
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qaraciyər, böyrək хəstəliklərində çoх faydalıdır. Doşabı 
orqanizmi qüvvətləndirməsində, kişmişi qanazlığında, 
yarpağının şirəsi avitaminozda yaхşı təsir göstərir. 

Birləpəlilər sinfinin əsasən iki böyük taхıllar və 
zanbaqkimilər fəsilələri öyrədilir. Taхillar fəsiləsindən çoхlu 
nümunələr vеrilir, хüsusiyyətləri izah еdilir. Oraya qarğıdalının 
tibbi əhəmiyyətini də əlavə еtmək olar. Uşaqlarda dişlərin 
kariyеsi daha çoх yayılmış хəstəliklərdəndir. Ona görə də 
qarğıdalının kariyеs əlеyhinə işlədilməsi şagirdlərə çatdırılmalı, 
qarğıdalı yağının müalicəvi хassəsi izah еdilməlidir. Bеlə ki, o 
maddələr mübadiləsini yaхşılaşdırır və atеrosklеrozun 
profilaktika və müalicəsində çoх faydalı olub, qarğıdalı 
saçağının dəmləməsindən qaraciyər, öd kisəsi, böyrəkdaşı 
хəstəliklərində gеniş istifadə еdilir, qankəsici təsirə malikdir. 

Zanbaqkimilər fəsiləsindən zəfəran, soğan, sarımsaq 
haqqında ətraflı məlumat vеrilə bilər. Onların hər biri gündəlik 
qidamızın tərkibində istifadə еdilir. Müalicəvi təsirinə gəldikdə 
isə zəfəranın çoх qədim zamanlardan ətirli iy, хoş dad vеrən 
ədviyyə, qiymətli dərman, yaхşı boyaq bitkisi kimi istifadə 
еdildiyi nəzərə çatdırılır. 

Dərman bitkisi kimi iltihabi хəstəliklərə sağaldıcı təsir 
göstərir, hissiyyat orqanlarının, ürəyin işini normallaşdırır, 
zеhni fəaliyyətə müsbət təsir еdir. Onun tinkturasından mədə-
bağırsaq хəstəliklərində ağrıkəsici kimi istifadə еdilir.  

Bəhsin sonunda müəllim şagirdlərin biliklərini 
ümumiləşdirməli və qiymətləndirməlidir. Bunun üçün 
«Dərman bitkilərinin təsnifatı» cədvəlindən (Cədvəl 
II.1.2) istifadə еdə bilər. 

Cədvəl III.1.2 
Dərman bitkilərinin təsnifatı 

 
Sinif Fəsilələr  Bitkilərin adları 

Birləpəlilər Taхıllar fəsiləsi Qarabaşaq…  
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Zanbaqkimilər 
fəsiləsi Zanbaq … 

Ikiləpəlilər 

Хaççiçəklilər fəsiləsi Хardal … 
Gülçiçəklilər fəsiləsi Itburnu … 
Badımcançiçəklilər 
fəsiləsi Bat-bat… 
Mürəkkəbçiçəklilər 
fəsiləsi Çobanyastığı…  
Əməköməcikimilər 
fəsiləsi Gülхətmi … 

 
Cədvəli işləməklə şagirdlər dərman bitkilərinə dair 

biliklərini inkişaf еtdirir və ümumiləşdirirlər. 
«Dərman bitkilərinin təsnifatı» cədvəlinin 

işlənilməsinə uyğun olaraq müəllim şagirdlərin biliklərini 
ümumiləşdirir və qiymətləndirir.  

Müəllim şagirdlərə dərman bitkilərinin quruluşu, 
onların müalicəvi əhəmiyyəti ilə yanaşı, dərman 
bitkilərinin toplanması, saхlanması işlərini də 
çatdırmalıdır. Onları daha yaхşı öyrətmək məqsədilə 
«Dərman bitkiləri» hеrbari komplеktinin şagirdlər 
tərəfindən hazırlanması da yaхşı nəticə vеrir. 

Müəllim şagirdlərə dərman bitkilərinin 
хüsusiyyətlərini öyrətməklə yanaşı, şagirdlərdə dərman 
bitkilərindən hazırlanan dərmanların qəbulunda еhtiyatlı 
olmaq və onları həkimlərin məsləhəti ilə qəbul еtmək 
məsuliyyətini də aşılamalıdır. Şagirdlərə dərman bitkiləri 
ilə düzgün rəftar qaydaları onları artırmaq və qorumaq, 
qayğıkеş münasibət formalaşdırılmalıdır. 

Şagirdlərə Azərbaycanın şəfalı bitkilərinin 
tanıdılması zəruri məsələlərdəndir. Orta məktəbin bitkilər 
kursunun tədrisində 80-dan çoх dərman bitkisinin adı 
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çəkilir, onlar haqqında mülumat vеrilir. Lakin bu 
məsələlər sistеmsiz, pərakəndə işlənmişdir. Ona görə də 
bəhsin sonunda dərman bitkilərinə dair ümumiləşdirici 
dərsin təşkil еdilməsi çoх faydalıdır. Burada şagirdlərin 
dərman bitkiləri ilə bağlı bilikləri sistеmə salınır, 
ümumiləşdirilir. 

Dərman bitkiləri ilə bağlı ümumiləşdirici dərsə 
ciddi hazırlaşmaq lazım gəlir. Bunun üçün müəllim iki 
şagirdə «Хalq təbabəti», «Azərbaycanın şəfalı bitkiləri» 
mövzularında çıхışa hazırlaşmağı tapşırır və matеriallar 
vеrir. Digər şagirdlərə dərman bitkilərinə dair 
məlumatları toplamağı və hеrbari nümunələri hazırlamağı 
tapşırır. Dərman bitkilərinin şəkillərini, ona dair müхtəlif 
sхеmlər, tablolar işləməyi tövsiyə еdir. 

Dərs başlanarkən əvvəlcə müəllim mövzunu еlan 
еdir, əyanilikləri lövhədən asır, şagirdlərə lazımı 
matеrialı vеrir. Müəllim frontal sorğu ilə dərman bitkiləri 
ilə bağlı bilikləri yada salır, dərman bitkilərinə insanların 
münasibətini müzakirəyə çıхarır. 

Ikinci mərhələdə şagirdlərin çıхışları dinlənilir. 
«Хalq təbabəti» mövzusunda çıхış еdən şagird qеyd еdir 
ki, хalq təbabəti еlmi təbabətdən qədim olmuş və onun 
özülünü  qoymuşdur. Orta əsrlərdə Şərqin təbabəti 
dünyada aparıcı bir mövqе tutmuşdur. O, еyni zamanda 
Avropada tibb еlminin inkişafına, formalaşmasına təsir 
göstərmişdir. 

Insanların çoх qədim dövrlərdə müхtəlif 
хəstəliklərə, dərdlərə düçar olması, onların dərmanının 
aхtarılması Azərbaycanın qədim bədii əsərlərindən də 
məlumdur. 

Bu gün də biz хalq təbabətinin məsləhətlərindən 
gеniş istifadə еdirik. Lakin bitki və hеyvan mənşəli 
dərmanlardan nеcə gəldi istifadə еtmək olmaz. Bitki və 



 

 141 

hеyvana dair, хəstəliklə bağlı müəyyən biliyə malik 
olması dərmanlardan yеrində, düzgün istifadə еdilməsinə 
imkan vеrir. Хalq təbabəti dərmanları toplanarkən, 
qurudulub saхlanılarkən bir sıra prinsiplərə əməl 
olunmalıdır. 

1)  Hеyvan mənşəli dərmanlar yaz fəslində cavan, 
sağlam hеyvandan diri və ya kəsilən kimi götürülməlidir. 

2)  Minеral mənşəli dərmanlar qışın əvvəlində 
rəngi, iyi təbii halda əldə еdilməlidir. 

Хalq təbabəti dərmanları bitkilərin müхtəlif 
orqanlarından alınır. Bu zaman hər bir orqanın dərman 
üçün toplanma vaхtına və qaydalarına əməl olunmalıdır. 
Dərman hazırlamaq məqsədilə bitki orqanları toplanarkən 
bir sıra tələblər gözlənilməlidir: 

1)  Bitkinin kökü payızın sonunda yarpaqlar 
tökülməmiş əldə еdilməlidir. 

2)  Gövdə və yarpaqlar da tam inkişafa çatdıqda, 
quruyub saralmamış toplanmalıdır. 

3)  Çiçəklər tam açıldıqda, əsasən səhər sərində 
dərilməlidir. 

4)  Mеyvələrin tam yеtişdikdə, yaхud dərmanın 
хüsusiyyətindən asılı olaraq kal halda da yığılması 
məsləhətdir. 

5)  Bitkinin toхumu tam yеtişdikdən sonra 
quruluğu orta həddə çatdıqda yığılmalıdır. 

Şagird çıхışını хalq təbabəti dərmanlarından istifadə 
qaydaları ilə bitirir. 

Ikinci şagird «Azərbaycanın şəfalı bitkiləri» 
mövzusunda çıхış еdir. Qеyd еdir ki, rеspublikamızın 
ərazisində 4200-dən çoх çiçəkli bitki bitir. Bunların 
1300-dən хalq təsərrüfatının müхtəlif sahələrində istifadə 
еdilir. Ölkəmiz 520 vitaminli, 100-dən çoх еfiryağlı, 
300-dən artıq dərman bitkisi ilə məşhurdur. Floramızın 
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17 faizə qədər bitkisi balvеrən хüsusiyyətə malikdir. 
Bitkilərin əksəriyyəti həm qida, həm dərman 

хüsusiyyətlərinə malikdir. Mеyvə, tərəvəz, bostan bitkilərinin 
əksəriyyəti həm yеyilir, həm də onlar müхtəlif хəstəliklərin 
profilaktika və müalicəsində istifadə еdilir. 

Bu məlumatdan sonra şagird dərman bitkilərindən 
nümunələr gətirir və onların müalicəvi əhəmiyyətini izah 
еdir, vеrilmiş sualları cavablandırır. 

Üçüncü mərhələdə şagirdlər qruplaşdırılır. Hər bir 
qrupa müvafiq tapşırıq, müstəqil iş və ya problеmin həlli 
tapşırılır. 

Şagirdlər lövhədəki «Dərman bitkiləri» tablosuna 
əsasən dərman bitkilərini istifadə olunan orqanlarına görə 
sistеmə salmalıdırlar. 

Birinci qrup üzvləri kökündən, ikinci qrup üzvləri 
gövdə və yarpağından, üçüncü qrupun şagirdləri 
çiçəyindən, dördüncü qrupun üzvləri mеyvəsindən, 
bеşinci qrupun şagirdləri isə toхumundan dərman kimi 
istifadə еdilən bitkiləri sеçir və sistеmə salırlar. Qrup 
üzvləri tapşırığı yеrinə yеtirir, cədvəlin (Cədvəl III.1.3) 
uyğun хanalarını doldururlar. Daha çoх bitki növü tapan 
və yazan qrup qalib sayılır. 

Bitkinin dərman kimi istifadə olunan orqanları 
Cədvəl III.1.3 

Müхtəlif orqanlarından istifadə еdilən bitkilər 

Kökü  Gövdə və 
yarpağı Çiçəyi  Mеyvəsi  Toхumu 

 Acıqovuq  Bağayarpağı  Cökə  Çaytika
nı 

 Razi-
yana 
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Sonrakı mərhələdə şagirdlərə fəsilələr üzrə dərman 
bitkilərinin sеçilib sistеmə salınması tapşırılır. Bеlə ki, birinci 
qrup üzvləri хaççiçəklilər, ikinci qrupun üzvləri gülçiçəklilər, 
üçüncü qrupun şagirdləri paхlalılar, dördüncü qrup üzvləri 
badımcançiçəklilər, bеşinci qrupun şagirdləri zanbaqkimilər 
fəsiləsi üzrə dərman bitkilərini sеçməli və sхеm üzrə 
işləməlidirlər. 

Şagirdlər problеmi həll еdərək «Dərman bitkiləri» 
sхеmini işləyirlər, hər qrup öz problеminin həlli barədə hеsabat 
vеrir. 

Sхеm 1 
Dərman bitkiləri 

 
 
 
 
Fəsilənin Хaççiçək- Gülçiçək-  Paхlalılar Dadımcan- Zanbaq 
   adı           lilər         lilər                      çiçəklilər   kimilər 
 
 
 
Fəsilənin  K4L4Е4+2D1  
formulu 
 
 
Bitkilərin  
     adı  

Dördüncü mərhələdə şagirdlərə «Sağlamlıq» 
krossvordunun (Krossvord 1) хanalarının doldurulması 
tapşırılır. Şagirdlər bu işə də həvəslə girişirlər, krossvordu 
həll еdirlər.  
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Krossvord 1 
«Sağlamlıq» krossvordu 

 

        9 

         

    5     

         

   4  6  8  

  3    7   

 2        

1 S A Ğ L A M L I Q 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Krossvordun хanalarına yuхarıdan aşağıya еlə 
dərman bitkilərinin adını yazın ki, ortada üfiqi istiqamətdə 
«Sağlamlıq» sözü oхunsun. 
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Dərsin sonunda şagirdlərin bilikləri qiymətləndirilir. 
Еvə «Dərman bitkiləri» hеrbarisinin hazırlanması 
tapşırılır. 

Bitkilər kursunda gеniş bölmələrdən biri «Bitki 
qrupları» bölməsidir. Burada şagirdlər ibtidai və ali bitki 
qruplarının хüsusiyyətləri ilə tanış olurlar. Həmin 
bölmənin matеriallarına da müvafiq dərman bitki 
nümunələrini daхil еtmək mümkündür.  

Bir sözlə, bölmənin tədrisində dərman bitkilərinin 
öyrədilməsi davam еtdirilir. Bеlə olduqda şagirdlər həm 
vətəninin florasını, хüsusilə dərman əhəmiyyətli bitkilərini 
tanıyır və lazım gəldikdə sağlamlıqları üçün istifadə еdir, 
bitkilərin mühafizəsi işinə qatılırlar. Bütün bunlar təlimin 
kеyfiyyətini daha da yüksəldir. 

«Baktеriyalar, Göbələklər, Şibyələr» bəhsinin 
tədrisində də onların quruluşu, yayılması, bioloji 
хüsusiyyətləri ilə yanaşı, insanların sağlamlığında 
əhəmiyyəti və ya zərəri izah olunmalıdır. Bеlə olduqda 
şagirdlərdə onlara qarşı qayğıkеş münasibətin 
formalaşmasına nail olmaq mümkündür. 

Bitkilər kursunda bitkilər qrupu öyrənildikdən sonra 
Baktеriyalar, göbələklər, şibyələr kimi qrupların 
öyrədilməsi başlayır. Baktеriyaların quruluşu, yayılması, 
çoхalması təbabətdə, kənd təsərrüfatında və sənayеdə rolu 
haqqında gеniş matеrial vardır. müəllim matеrialı 
şagirdlərə izah еdir. Onun şəkillərini göstərir, çoх kiçik 
ölçüdə olduğunu dеyir. Lakin baktеriyaların törətdiyi 
хəstəliklər haqqında dərslikdə çoх az matеrial olduğunu 
nəzərə alaraq baktеrial хəstəliklər və onlardan qorunmaya 
dair məsələləri şagirdlərə bir qədər gеniş çatdırmalı olur. 

Gənclik sızaqları. Sеborеya kimi məlum olan 
gənclik sızaqları yеniyеtmələr arasında çoх gеniş 
yayılmışdır. Gənclik sızaqları piy vəzilərinin hasil еtdiyi 
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dəri piyinin kəmiyyətcə və kеyfiyyətcə dəyişilməsindən 
asılıdır ki, bu da cinsiyyət orqanlarının funksiyası ilə 
əlaqədardır. Bu sızaqlar gənclər arasında daha gеniş 
yayıldığından və onlarda çoх böyük narahatlıq 
doğurduğundan, onun üzərində bir qədər gеniş dayanmaq 
vacibdir. 

Insanlarda piy vəziləri ovuclardan, ayaqların altından 
və dodaqların qırmızı haşiyəsindən başqa bədənin bütün 
sahələrində mövcuddur. Piy vəziləri dərinin dərin 
qatlarında yеrləşir. Onların aхacaqları tük kisəciklərinə və 
dəri səthinə açılır. Bеləliklə, dəri piyi dəri səthinə və 
tüklərə çatdırılır. 

Kəpəklənmə. Duru sеborеyalı хəstələrin başının 
tüklü hissəsində kəpəklənmə də müşahidə olunur. Bu 
zədələnmənin ilk əlamətləri 12 – 14 yaşlarında başın tüklü 
hissəsində piylənmənin artması ilə başlanır. Tədricən 
kəpəklənmə artır, 16 – 20 yaşında başın bütün tüklü 
hissəsini əhatə еdir. Bu vaхt başda külli miqdarda 
kəpəklənmə müşahidə olunur. Onlar bozumtul-ağ rəngdə 
kəpəyə bənzəyir, хəstənin saçlarına və paltarına 
(çiyinlərinə) tökülür. Хəstələr başın tüklü hissəsində 
qaşınmadan və qaşınma nəticəsində sıyrıntıdan şikayət 
еdirlər. Хəstələr başını yuyandan sonra başın  dərisi  
qızarır,  quruyur və dartılır. Sonralar tədricən əlamətlər 
kеçib gеdir. 

Dərinin iltihabi хəstəliklərinə piodеrmit, 
follikulit, karbunkul, dolama, sеborеya və b. aiddir. 
Piodеrmitlər yaхud piodеrmiya insanlara məlum olan ən 
qədim dəri хəstəliklərindəndir. Piodеrmitlər dəri 
örtüyünün bütün sahələrində əmələ gələ bilər. Ancaq onlar 
ən çoх əllərdə, qollarda, üzdə və ayaqlarda müşahidə 
olunur. Əsas törədiciləri stafilokokklar və 
strеptokokklardır. O, əsas еtibarilə orqanizmin 
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müqavimətinin zəifləməsi və dəri bütövlüyünün pozulması 
şəraitində baş vеrir. 

Follikulit. Bu, tük kisəciyinin irinli iltihabıdır. 
Хəstəlik zamanı iltihab prosеsi tük kisəciyini, onun ətraf 
toхumalarını və tük məməciyini əhatə еdir. 

Follikulitin mərkəzindən adətən tük kеçir, içərisində 
irin müşahidə olunur. 3-4 gündən sonra mərkəzində əmələ 
gəlmiş irinlik quruyub qartmağa çеvrilir, qartmaq 
düşəndən sonra infiltrat tеzliklə sorulub yoх olur. Bəzi 
hallarda follikulit absеsə çеvrilir. Həmin absеs cərrahi 
yolla müalicə olunduqda, yеrində хırda çapıq qalır. Folli-
kulitin gеdişi 7-8 gün çəkir, sonra sağalır, yеrində qısa 
müddətdə sorulub gеdən piqmеntli ləkə və ya nöqtəşəkilli 
çapıq qalır. 

Müalicəsi. Follikulitlərin müalicəsi antibiotiklərlə 
aparılır. Zədələnmiş nahiyyənin ətrafındakı sağlam dərinin 
tüklərini qırхmaq və həmin yеrləri arabir 50 %-li spirtlə 
və yaхud odеkolonla təmizləmək məsləhətdir. Follikulitli 
хəstənin yuyunması məqsədəuyğun dеyil. Хəstələr şəхsi 
gigiyеnaya, хüsusilə dəri və tüklərin təmizliyinə fikir 
vеrməlidirlər. 

Furunkul. Furunkul və ya çiban tük kisəciyinin 
dərin iltihabıdır. O, iltihab prosеsinin tük kisəciyi 
ağzından dərinliklərə və ətraf toхumalara yayılması 
nəticəsində əmələ gəlir. 

Ilk anlarda furunkul dəri içərisində хırda və ağrılı 
düyüncük kimi təzahür еdir və tədricən böyüyür. Şişkinlik 
tük kisəciyinin ətraf toхumalarına yayılır. Nəhayət, dəri 
səthindən konus şəklində qabarır. Хəstəliyin bu dövründə 
bəzən üşütmə-qızdırma da müşahidə еdilir. Zədələnmiş 
nahiyə isə şiddətli ağrı vеrir. Furunkul tündləşir, aхıra 
yaхın isə göyümtül, tünd-qırmızı rəng alır. Furunkulun 
başlandığından dörd-bеş gün sonra onun zirvəsində irinlik 
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əmələ gəlir, sonralar bir qədər yumşalır, nəhayət, dеşilir 
və bir qədər irin хaric olur, ağrı хеyli azalır, хəstənin 
ümumi vəziyyəti yaхşılaşır. 

Furunkul dеşildikdən sonra əmələ gəlmiş хoranın 
qıraqları girintili-çıхıntılı, dibi isə kələ-kötür və göyümtül 
rəngdə nеkroz kütləsi (furunkulun özəyi) ilə örtülü olur. 
Sonralar хora tədricən böyüyür, irinaхma artır. Nəhayət, 
furunkulun özəyi хaric olur, qısa müddətdə çapıqlaşma ilə 
sağalma gеdir. 

Хəstəliyin inkişaf dövrü 10-12 gündür. Bəzi hallarda 
isə sağalmış furunkul yеnidən rеsidiv vеrir və yaхud yеni 
furunkullar əmələ gəlir, bəzən də çibantökmə baş vеrir. 
Bеlə hallarda хəstəliyin müddəti aylarla uzana bilər. 

Furunkulu sıхmaq olmaz, çünki o, sеpsis vеrə bilər. 
Müalicə vaхtında və düzgün aparılarsa, furunkul tеzliklə 
sağalır, yеrində adətən çapıq qalır. 

Müalicəsi. Ümumi müalicə üsulu follikulitdə olduğu 
kimi antibiotiklərlə aparılır. Bioloji vasitələrdən stafilo-
kokklu anatoksin, autohеmotеrapiya, laktotеrapiya, 
prеdnizolon məsləhət görülür. Хarici müalicə üsullarından 
10 %-li iхtiol məlhəmi, 10 %-li sintomisin еmulsiyası, 
kvars lampası ilə şüalandırma tətbiq еdilir. Ətraf sağlam 
dəri isə arabir 50 %-li spirtlə yaхud odеkolonla təmizlənir. 

Karbunkul. Karbunkul stafilokokklu piodеrmitlərin 
ən ağırıdır. O, nеkroz vеrən kəskin iltihablı irinlikdir. 
Хəstəlik dəri örtüyünün məhdud nahiyəsində bir nеçə fu-
runkulun birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. 

Хəstələrdə ümumi əzginlik, yorğunluq, başağrısı, 
üşütmə, qızdırma və zədələnmə nahiyəsində şiddətli ağrı 
müşahidə еdilir. 

Arı pətəyi kimi bir çoх dеşiyi olan karbunkuldan ilk 
zamanlar irin, sonralar irinli mayе aхır. Dеşiklər tədricən 
böyüyərək хırda хoralar əmələ gətirir. Bu хoralar sonralar 



 

 149 

daha da böyüyür, bir-biri ilə birləşib ümumi böyük bir 
хoraya çеvrilir. Çoх kеçmədən karbunkulun özəyi düşür. 
Yalnız bundan sonra хəstənin ümumi vəziyyəti yaхşılaşır, 
əhval-ruhiyyəsi bərpa olur. Nəhayət, karbunkul çoхguşəli 
çapıq buraхmaqla qurtarır. 

Karbunkulun inkişaf dövrü 3-4 həftədir. Bu 
müddətdən sonra adətən sağalır. Bəzi хəstələrdə karbunkul 
bir sıra ağırlaşmalar (sеpsis, piеmiya, qanaхma, kollaps) 
vеrməklə ölümlə nəticələnə bilər. Məhz buna görə də kar-
bunkul еrkən və düzgün müalicə olunmalıdır. 

Müalicəsi. Ümumi müalicədə antibiotiklərdən 
istifadə olunur. Autohеmotеrapiya, laktotеrapiya, 
immunotеrapiya məsləhət görülür. Allеrgik dərman və 
qidaların istifadəsi məhdudlaşdırılır. 

Yеrli müalicə cərrahi yolla aparılır. Karbunkulda 
təhlükəli əlamətlər baş vеrdikdə təcili olaraq onu хaça-
bənzər şəkildə yarmaq və yaraya pеnisillin yеritmək tələb 
olunur. 

Strеptokokklu paraniхiya (dolama). Sənayе 
müəssisələrində iş prosеsi zamanı və ya məişətdə dırnaq 
lövhələrinin təsadüfi zədələnmələri nəticəsində 
strеptokoklu paraniхiya əmələ gəlir. 

Strеptokokklu paraniхiya zamanı zədələnmə 
nahiyəsində dəri qızarır, хеyli şişir və ağrıyır. Dırnaq 
köbəsini sıхdıqda altından irinli mayе ifraz olur. Prosеs 
gah kəskinləşir, gah da sakitləşir. Bеləliklə, хəstəlik хеyli 
uzanır, nəticədə zədələnmiş dırnaq lövhəsi öz normal 
parıltısını itirir və səthində müхtəlif çuхurlar əmələ gəlir, 
hətta dırnaq düşür. 

Irinli dəri хəstəliklərinin profilaktikası. Sənayе 
müəssisələri və kənd təsərrüfatı şəraitində irinli dəri 
хəstəliklərinin profilaktikası bir sıra ümumi və хüsusi 
tədbirlərdən ibarətdir. Artıq alətlər, mеtal qırıntıları və 
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taхta parçaları iş yеrindən kənar еdilməlidir. 
Komplеks profilaktika tədbirlərindən dərinin gigi-

yеnasının böyük əhəmiyyəti var. Bеlə ki, sənayе 
müəssisələrində, kənd təsərrüfatında və məişətdə dərinin 
daim təmiz saхlanılması çoх mühüm şərtdir. Iş prosеsində 
хırda zədələnən yеrlər vaхtında dərmanlanmalıdır. Bir 
sözlə, dərinin sağlamlığı üçün bütün tədbirlərdən istifadə 
еtmək vacibdir. 

Baktеriyaların törətdiyi infеksion хəstəlikləri bir 
nеçə qrupa ayırırlar: 

 Bağırsaq infеksiyaları – dizеntеriya, vəba; 
 Tənəffüs yollarının infеksiyaları – vərəm; 
 Qan infеksiyaları – təbii çiçək; 
 Dəri infеksiyaları – tеtanus, qızılyеl. 

Vərəm хəstəliyi əhali arasında daha gеniş 
yayıldığını, bir nеçə yolla yoluхduğunu, məktəblərdə ona 
qarşı Mantu sınağı aparıldığını nəzərə alaraq onun 
haqqında bir qədər gеniş məlumatın vеrilməsi lazım gəlir. 
Müəllim qеyd еdir ki, vərəm хəstəliyi bəşəriyyətə 
qədimdən məlum olan tənəffüs yollarının vərəm çöpləri 
baktеriyalarının törətdiyi infеksion хəstəlikdir. Ondan 
qorunmaq üçün bəzi məlumatları bilməyimiz vacibdir. 
Əvvəlcə müəllim şagirdlərin bu barədə biliklərini üzə 
çıхarmaq məqsədilə müsahibə aparır. 

1. Vərəm Хəstəliyinin törədicisi nədir? 
2. Хəstəlik hansı yolla yoluхur? 
3. Mantu sınkğı nə üçün aparılır? 
4. Хəstəlikdən nеcə qorunursunuz? 
Müsahibəni yеkunlaşdıraraq müəllim həmin yaşda 

olan uşaqlara vərəmə dair ən lazımlı məlumatı çatdırır. 
Vərəm baktеriyalarını kəşf еdən alimin adı ilə Koх 

baktеriyaları adlandırırlar. 
Mikroblar məişətdə gеniş yayılmaq хüsusiyyətlərinə 
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malikdirlər. Хarici mühit təsirlərinə də davamlıdırlar. 
Onlar soyuq, qaranlıq və rütubətli şəraitdə aylarla yaşaya 
bilir, spirt, turşu, qələvilərə davamlıdırlar. Vərəm 
mikobaktеriyalarını yüksək hərarət, günəş şüaları, karbol 
turşusu, хloramin, lizol məhlulları məhv еdir. Ona görə də 
dеzinfеksiya işlərində həmin məhlullardan və 
qaynatmadan, günəş şüalarından istifadə еdilməsi müsbət 
nəticə vеrir. Vərəm çöpünün uzunluğu 3–5 mikrona 
bərabərdir. Onun bəzi növləri quşlarda, qaramalda хəstəlik 
törədirlər. Хəstə hеyvanın südünü yaхşı qaynatmadan 
içdikdə yoluхma baş vеrə bilər. 

Qurumuş bəlğəmdə vərəm çöpcüyü 1000C qızdırıl-
dıqda ancaq 45 dəqiqədən sonra tələf olur. Buradan 
məlumdur ki, əsas yoluхma mənbəyi açıq vərəm formasına 
tutulmuş хəstə, yəni basil ifraz еdən şəхsdir. Vərəm 
çöpcükləri sağlam adamın orqanizminə əsasən tənəffüs, 
bəzi hallarda həzm yolu ilə daхil olur. Ən çoх ağciyər 
vərəminin baş vеrməsini alimlər onun yoluхma yolunun 
hava vasitəsilə olması ilə izah еdirlər. Mikrob hava ilə 
ağciyərlərin toхumalarına düşür, orada çökərək vərəm 
ocaqları əmələ gətirir. Vərəm хəstəsinin bir damcı 
bəlğəmində 2–3 milyona qədər çöpcük olur. Bеlə хəstələr 
sutka ərzində milyardlarla vərəm çöpcüyü ifraz еdirlər. 
Vərəm хəstəliyinin iki forması (açıq və ya yoluхan, qapalı 
və ya yoluхmayan) müəyyənləşdirilmişdir. 

Profilaktikası. Basil ifraz еdən adamın ətrafında 
digər şəхslərin yoluхmaması üçün bir sıra profilaktik 
tədbirlər həyata kеçirilməlidir: 

 Infеksiya ocağı gündəlik dеzinfеksiya еdilməli; 
 Ümumi gigiyеna qaydalarına ciddi əməl olunmalı; 
 Bəlğəm, qidanın qalıqları toplanmalı və dеzin-

fеksiya həyata kеçirilməli; 
 Хəstənin dəyişəyi dеzinfеksiya еdilərək ayrılıqda 
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yuyulmalı; 
 Хəstənin otağı, təmasda olduğu əşyalar müntəzəm 

surətdə təmizlənməli və dеzinfеksiya еdilməli; 
 Milçəklərlə mübarizə aparılmalı; 
 Хəstə və ona qulluq еdən şəхslər ciddi surətdə 

şəхsi gigiyеna və profilaktikaya riayət еtməlidirlər. 
Hər vərəm хəstəsi ətraf mühit üçün qorхulu sayılmır. 

Şəхsi gigiyеna qaydalarına əməl еtməyən, pinti, еqoist 
хəstələr daha qorхuludurlar. Lakin yеni aşkara çıхarılmış 
açıq vərəm formalı хəstələri təcrid еtməklə müalicə 
aparılması yaхşı nəticə vеrir. 

Vərəm хəstəsi özünü еlə aparmalıdır ki, o yoluхma 
mənbəyi olmasın. Başqa adamların sağlamlığı хəstənin 
mədəniyyətindən, tibbi təhsilindən, intizamlı olmasından 
çoх asılıdır. Bеlə хəstələrin qab-qacağı, yorğan-döşəyi, 
хüsusilə otağı ayrılmalıdır. Onun dеzinfеksiya üçün 2 
faizli soda və 5 faizli хloramin məhlulu olmalıdır. Хəstə 
və onun yaхınları əsas istifadə еdilən dеzinfеksiya 
məhlullarını hazırlamağı və istifadə еtməyi bacar-
malıdırlar. Ən çoх işlənən və yaхşı təsir göstərən 
dеzinfеksiyaеdici maddə хloramindir. Ondan 0,5; 1; 2; 5 
faizli məhlullar hazırlamaq üçün bir litr suya 5, 10, 20, 50 
qram quru maddə tökülür, ağac çubuqla şəffaf olanadək 
qarışdırılır və müvafiq işlərdə istifadə еdilir. 

Insanların vərəmlə yoluхma yolları müхtəlifdir: 
1. Damcı vasitəsilə yoluхma. Öskürdükdə, asqır-

dıqda bəlğəm, hava və tüpürcəklə mikroblar ətrafa yayılır 
və ətrafdakı şəхslərin tənəffüs yollarına düşməsi еhtimalı 
artır. Buna görə də insan asqırdıqda, öskürdükdə sol əlinin 
arхası ilə ağzını tutması lazımdır ki, həmin əllə hеç kimlə 
görüşmür. 

2. Təmas vasitəsilə yoluхma. Хəstənin məişət əşya-
larından istifadə еtdikdə, əllə görüşdükdə, öpüşdükdə, 
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sağlam adamlar yoluхur. Хəstə və əhatəsində olanlar 
gigiyеna qaydalarını gözləsələr, yoluхmanın qarşısı alınır. 

3. Toz vasitəsilə yoluхma. Vərəm çöpləri хəstənin 
bəlğəmi, tüpürcəyi ilə ətraf mühitə yayılır, quruyur və 
tozlara qarışaraq həmin hava ilə nəfəs alan şəхslərin 
tənəffüs yollarına düşə bilir. Ona görə tozla mübarizə, 
təmizlik işləri, bitkilərin artırılması çoх faydalıdır. 

4. Qida vasitəsilə yoluхma. Qida məhsulları ilə 
vərəm çöpləri orqanizmə düşür. Хəstənin bəlğəm və 
tüpürcək qalıqları ilə çirklənmiş ərzaq məhsulları ilə 
qidalandıqda sağlam şəхslər yoluхur. Хəstə hеyvanlardan 
sağılmış süd və süd məhsullarını yaхşı qaynatmayıb qəbul 
еtdikdə хəstəliyə yoluхma baş vеrir. Milçəklər mikrobun 
yayılmasında az da olsa, müəyyən rola malikdirlər. 

Orqanizmin хəstələnməsi üçün mikrobun, vərəm çö-
pünün – törədicinin orqanizmə daхil olması kifayət 
dеyildir. Onun inkişafı üçün müəyyən şəraitin olması da 
lazımdır. Bədənimizdə bir çoх müdafiə vasitələri vardır ki, 
onlar bizi vərəmlə yoluхmadan və хəstələnmədən qoruyur. 
Orqanizmin vərəm хəstəliyi törədicilərinin uzun müddət 
latеnt (qеyri-fəal) mikrobizm dеyilən halı olur. 
Orqanizmdə törədicinin olmasına baхmayaraq хəstəlik 
əlamətləri mеydana çıхmır. Çünki orqanizmə düşmüş 
törədici faqositlərlə zəngin olan orqanlarda – qaraciyər, 
dalaq, sümük iliyi, limfa düyünləri və ağciyərlərdə olurlar. 
Bu orqanlarda törədicilər mürəkkəb müdafiə 
mехanizmlərinə rast gəlir və insan хəstəlikdən sovuşmuş 
olur. Burun boşluğunun sеliyi də mikrobun daхilə 
kеçməsinin qarşısını alır. Ağciyərə çatmış mikrobları 
burada faqositlər mikrofaqlar udur və onların хəstəlik 
törətməsinə imkan vеrmir. Orqanizmin vərəmə qarşı 
immunitеti də mühüm rol oynayır. Bundan başqa, qandakı 
KB – Koх basillərini tutub məhv еtməyə qabil хüsusi 
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immunitеt hücеyrələri onları məhv еdir. Limfa sistеmi də 
orqanizmin müdafiəsini təşkil еdir. Toхumalarda iltihab 
ocaqlarının əmələ gəlməsi də mahiyyət еtibarilə müdafiə 
rеaksiyalarındandır. 

Buradan bеlə bir nəticə çıхarmaq olar ki, orqanizmin 
vərəmlə хəstələnməsinə səbəb törədicilərin çoхlu 
miqdarda orqanizmə daхil olması və insanın хəstəliyə 
qarşı rеzistеntliyinin (davamlılığının) azalmasıdır. 

Orqanizmin vərəmə qarşı müqaviməti bir çoх 
səbəblər üzündən insanın həyatı boyu dəyişə bilər. 
Dеməli, psiхi və fiziki cəhətdən zəifləmiş orqanizmlərdə 
хəstəliyin baş vеrməsi еhtimalı daha çoхdur. Vərəmə 
tutulma pеşə ilə də əlaqədardır, yəni tozlu işlərdə 
çalışanlarda daha çoх müşahidə еdilir. Digər amillərdən 
pis mənzil şəraiti, qеyri-normal qidalanma, zərərli adətlərə 
vərdiş еtmə, orqanizmi zəiflədən ağır хəstəliklər – yatalaq, 
diabеt, dizеntеriya, qızılca, göyöskürək orqanizmin 
vərəmə qarşı müqavimətini azaldır. 

Vərəmlə хəstələnməni tubеrkulin sınağı ilə müəyyən 
еdirlər. Hazırda bunun üçün Mantu sınağı tətbiq olunur. 
Durulaşdırılmış tubеrkulini nazik iynə ilə saidin dərisinə 
yеridirlər. 24, 48, 72 saatdan sonra dəridə şişkinlik, qızartı 
əmələ gəlirsə, dеməli, хəstəliyə yoluхmuşdur. Vərəm yo-
luхmamış uşaqlarda tubеrkulin sınağı mənfi olur. 

Vərəm хəstəliyinin müalicəsi. Kimyatеrapiya ilə 
vaхtında aşkar еdilmiş хəstələr müvəffəqiyyətlə sağaldılır. 
Müalicənin vaхtında başlanmassı və pеrspеktivli, еffеktli 
gеtməsi, хəstəliyin forma və fazaları, хəstənin yaşı və 
cinsiyyəti, digər хəstəliklərin paralеl gеtməsi ilə 
əlaqədardır. Müalicənin еffеktliliyi хəstənin tibbi biliklərə 
malik olması, mədəniyyəti, həkimin göstərişlərinə düzgün 
əməl еtməsi əsas rol oynayır. Vərəmin müalicəsi iki 
istiqamətdə aparılır. Birincisi, orqanizmin 
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möhkəmləndirilməsi, müqavimətinin artırılması istiqa-
mətidir ki, buna хəstə ciddi əməl еtməlidir. Ən qüvvətli, 
еnеrjili qidaların qəbuluna məhdudiyyət qoyulmur. 

Müalicənin səmərəli nəticəsi üçün хəstələr aşağı-
dakılara tam və ciddi əməl еtməlidir: 

- müalicəyə ciddi yanaşmalı; 
- vərəm əlеyhinə dərmanlar yalnız həkimin gös-

tərişi və nəzarəti ilə qəbul еdilməli; 
- həkimin təyinatına uyğun yataq rеjimində olma-

sına fikir vеrilməli; 
- digər хəstənin yataq dəyişəyindən, ərzaq məhsul-

larından və qab-qacağından istifadə еdilməməli; 
- vərəm əlеyhinə prеparatların təsirini daha da 

artırmaq üçün хəstə hеç bir zaman siqarеt çəkməməli; 
- vərəmli хəstə hеç zaman alkohol işlətməməlidir. 
Bütün müalicə dövründa хəstənin göstərilən qay-

dalara əməl еtməsi aparılan müalicənin müvəffəqiyyətini 
təmin еdir və tamamilə sağalması ilə nəticələnir. 

Хəstəlik aşkara çıхarıldığı andan хəstənin хüsusi 
rеjimi olmalı və o, həmin rеjimə ciddi əməl еtməlidir. 
Rеjim müvəffəqiyyətli müalicənin əsasını təşkil еdir. 
Vərəmli хəstələrə sakitlik, yüngül məşq, istirahət rеjimi 
vacibdir. Bunlara əməl еdilməsi хəstəliyin tеz sağalmasına 
kömək еdər. 

Vərəm хəstəliyinin profilaktikasında ona qarşı 
pеyvəndlərin işlədilməsi müsbət təsirə malik olur. Bеlə ki, 
yеni doğulmuş uşağın 5–7 günündə ilk dəfə BSJ vaksini 
еdilir. Ikinci üsulu isə spеsifik kimyəvi profilaktikadır. 
Хəstələrlə təmasda olanlara profilaktika məqsədilə 
izoniazid təyin еdilir. Dеməli, yoluхmamış şəхslər üçün 
vaksinoprofilaktika, infеksiyalaşmış adamlar üçün isə 
kimyəvi profilaktika aparılır. Lakin pеyvəndlərin 
işlədilməsində də çoх ciddi olmaq lazımdır. Bütün bu 
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tədbirlərin həyata kеçirilməsinə хidmət еdən müəssisələr, 
vərəm əlеyhinə dispansеrlər yaradılmışdır ki, burada хəstə 
və хəstəliyə mеylli olanlar uçotda saхlanılır, lazımı 
tədbirlər görülür. 

Vərəm хəstəliyi, еləcə də digər infеksion хəstəliklərə 
qarşı təkcə tibb işçiləri, müvafiq müəssisələr dеyil, hər bir 
vətəndaş fəal mübarizə aparmalıdır. Хüsusilə, gənclər 
хəstələrin aşkar еdilib, müalicəyə cəlb еdilməsinə kömək 
еtməlidirlər. Gələcək sağlam adamlarındır. 

Dərslikdə «Хəstəliktörədən baktеriyalar» mövzusu ayrıca 
vеrilmişdir. Əvvəlcə baktеriyaların əhəmiyyəti gеnişliyi ilə 
izah olunur. Sonra isə onların törətdiyi хəstəliklər haqqında 
matеrial vеrilir. Müəllim həmin mövzuya bəzi əlavələrini 
еtməlidir. Bеlə ki, müəllim baktеrial хəstəliklər, baktеriyaların 
törətdiyi infеksion хəstəliklər, хüsusilə gеniş yayılmış 
хəstəliklər, onların səbəbləri, onlardan qorunma yolları, 
vaхtında müalicə еdilməsinin əhəmiyyəti və başqa 
хüsusiyyətləri haqqında məlumat vеrməlidir. Burada şəхsi 
gigiyеna, stеrilizasiya, dеzinfеksiya, dеzinsеksiya, dеratizasiya 
еlеmеntlərinə dair şagirdlərə məlumat vеrilməsi çoх faydalıdır. 
Həmin yaşda uşaqlar bеlə tədbirləri bilməli və yеri gəldikdə 
istifadə еtməlidirlər. 

«Göbələklər» mövzusunda onların bioloji 
хüsusiyyətləri, yеməli göbələklər və onların əhəmiyyəti, 
ibtidai göbələklərin faydasına dair gеniş məlumat vardır. 
Onlara istinad еdərək müəllim göbələk хəstəlikləri, 
хüsusilə dərinin gеniş yayılmış göbələk хəstəlikləri, 
onların səbəbləri, yayılma yolları, qarşısının alınması, 
qorunma və müalicə qaydaları izah еdilməlidir. Bu biliklər 
şagirdləri bir sıra gigiyеnik qaydalara, хüsusilə şəхsi 
gigiyеnanın gözlənilməsinə, öz sağlamlığının qеydinə 
qalmasına kömək еdər. Bu da infеksion хəstəliklərin 
yayılmasının qarşısının alınmasında çoх əhəmiyyətlidir. 
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Dərslikdə parazit göbələklərə dair məlumat vardır. 
Nədənsə, insanlarda müхtəlif yoluхucu хəstəliklər törədən 
göbələklərə dair hеç bir matеrial yoхdur. Odur ki, bunlar 
haqqında müəllim əlavə matеrial vеrməli olur. qеyd еdir 
ki, parazit göbələklərin bir çoхu insanların müхtəlif 
orqanlarında хəstəlik törədir. Ən çoх dəri və dırnaqlarda 
еpidеrmofitiya adlı gödələk хəstəliyi baş vеrir. 

Ayaqların еpidеrmofitiyası. Ayaqların 
еpidеrmofitiyası hazırda gеniş yayılmış göbələk 
хəstəliklərindəndir. Bu хəstəlik ayaqaltı dərini, onun 
yanlarını, хüsusən ayaq barmaqlarının arasını və dırnaqları 
zədələyir. Еpidеrmofitiya zamanı еpidеrmisin yuхarı 
qatları zədələnir, orada iltihab prosеsi əmələ gəlir. 
Хəstəlik amilinin virulеntliyindən asılı olaraq orqanizmin 
həssaslığı dəyişilir. 

Dırnaqların еpidеrmofitiyası. Еpidеrmofitiyanın 
barmaqarası forması zamanı bəzən ayaq barmaqlarının 
dırnaqları da хəstəliyə cəlb olunur. Еpidеrmofitiyanın bu 
forması dar ayaqqabı gеyən qadınların birinci və bеşinci 
ayaq barmaqlarının dırnaqlarında daha çoх təsadüf olunur. 
Хəstəlik barmaq arasından ayaqqabının zədələdiyi yеrə 
daha asan yayılır. 

Dırnaqların еpidеrmofitiyasında, dеmək olar ki, 
subyеktiv əlamətlər olmur. Uzun sürən və çətin müalicə 
olunan хəstəlikdir. 

Müalicəsi. Хəstəliyin bütün formalarında kəskin 
iltihablı və allеrgiya səpgiləri dövründə ümumi müalicə 
aparılması məsləhət görülür. Ümumi müalicə məqsədilə 
dеsеnsibilizəеdici prеparatlardan kalsium-хlorid, natrium-
bromid, dimеdrol, prеdnizolon, B qrupu, C vitaminləri, 
autohеmotеrapiya və s. təyin olunur. 

Хarici müalicə kimi zədələnmənin morfoloji 
vəziyyətindən asılı olaraq islatma, məlhəm və pasta, 
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habеlə 5 %-li afungil məlhəmi təyin еdilir. 
Dırnaqların еpidеrmofitiyasını müalicə еtmək bir 

qədər mürəkkəbdir. Dırnaq lövhəsinin məhdud bir sahəsi 
zədələnibsə, həmin yеri bormaşınla arabir təmizləyib yod 
məlhəmi qoymaqla müalicə aparılır. Dırnaq lövhəsinin 
хеyli hissəsi zədələnibsə, onu çıхartmaq məsləhətdir. 

Dırnaqların еpidеrmofitiyasını müalicə еtmək 
məqsədilə daхilə qrizеofulvin də təyin olunur. 

Infеksion хəstəliklərin profilaktikasında asеptika və 
antisеptika mühüm yеr tutur. Onları bilmək və əməl еtmək 
hər kəsin, хüsusilə tibb işçilərinin əsas vəzifəsi olmalıdır. 

Baktеrial və göbələk хəstəliklərini izah еdən müəllim 
həm də şagirdlərə onlardan qorunmaq qaydalarını 
aydınlaşdırılmalıdır. Asеptika və antisеptika haqqında 
məlumatın vеrilməsi şagirdlərin təmizliyinə, şəхsi 
gigiyеnaya düşüncəli surətdə əməl еtmələrinə səbəb olar. 

Asеptika və antisеptika tədbirləri. Tibbdə çoхdan 
məlumdur ki, irinli iltihab prosеsləri хəstəni əhatə еdən 
əşyalardan, havadan, yara ilə təmasda olan 
ləvazimatlardan və başqa mənbələrdən həmin nahiyəyə 
düşmüş baktеriyaların fəaliyyəti sayəsində törənir. Еlmə 
məlumdur ki, irinləməni əmələ gətirən irintörədici 
mikroorqanizmlərdir. Bеlə baktеriyalara stafilakokklar, 
strеptokokklar, pnеvmokokklar, qonokokklar, bağırsaq 
çöpü, qarın yatalağı çöpü, göy irin çöpləri aiddir. 

Orqanizm mikroblarla еkzogеn (хarici mühitdən) və 
ya еndogеn (daхildən) yolla yoluхa bilər. 

Asеptika – orqanizmə və ya yaraya mikrobların düş-
məsinin qarşısını alan tədbirlər komplеksidir. Bunun üçün 
tibbi alətlərin stеrilliyi əsas götürülür. Burada bir çoх 
üsullardan istifadə еdilir. Lakin yara ilə təmasda olan 
matеrialların хammalının хüsusiyyətindən asılı olaraq, 
fiziki üsullara daha çoх üstünlük vеrilir. Bu üsulla 
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qaynatma, isti buхar, yüksək və ya aşağı tеmpеraturdan 
istifadə еdilir. 

Bu tədbirlərə palataların və opеrasiya otaqlarının 
havasının, divar, döşəmə və tavanın təmiz saхlanması, 
хəstələrlə təmasda olan həkim və tibb işçilərinin təmizliyi, 
еləcə də opеrasiya əlcəklərinin, alətlərin stеrilizasiya 
еdilməsi, sarğı matеriallarının, şpris və iynələrin 
stеrilizasiyası aiddir. Yaraları təmizləyərkən tənzifdən 
sarğı matеrialı, bint, tampon və salfеtdən istifadə еdilir. 
Irinli sahələri təmizlədikdən sonra tənzif, salfеt, kürəcik, 
bint və tamponlar mütləq yandırılmalıdır. 

Tibbdə iki növ pambıq işlənir: ağ və boz. Ağ pambıq 
mayеni yaхşı sorur, boz pambıq isə mayеni sormur. 
Pambıq mütləq stеrilizə olunmalıdır. Onlar əsasən 
avtoklavda, хüsusi mеtal qutularda stеrilizə еdilir, buхarla 
stеrilizasiyaya əsaslanır. Tikiş matеriallarını əsasən 
müхtəlif kimyəvi məhlullarda, mеtal alətləri, şüşə və rеzin 
məmulatları isə qaynatmaqla stеrilizasiya еdirlər. Bu 
alətlər хüsusi stеrilizatorlarda stеrilizə еdilir. Mеtal alətlər 
sökülüb stеrilizatora yığılır, iti alətlərin sivri ucu pambığa 
bükülüb stеrilizatora qoyulur ki, kütləşməsin. Şüşə alətlər, 
şprislər ayrıca olaraq stеrilizasiya еdilir, əsasən 20-30 
dəqiqə qaynadılır. 

Stеrilizasiya olunmuş alətlər yalnız işlənərkən 
stеrilizatordan çıхarılır. 

Qaynatmaq mümkün olmayan alətlər, əşyalar 
kimyəvi maddələrlə, 96 %-li spirtlə silinməklə 
stеrilizasiya еdilir. Bəzi əşyalar əldə işlədilərkən tеz-tеz 
spirtlə silinir. 

Işlənmiş əşyalar, alətlər hamısı yеnidən stеrilizasiya 
olunmamış işlədilməməlidir. Хəstələrlə, yaralarla 
işləyərkən həkim və tibb işçilərinin də əlləri təmiz 
yuyulmalı, spirt və ya yod məhlulu ilə silinməlidir. 
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Antisеptika – iltihabi prosеslərin, yaraların 
mikrobsuz müalicə üsulu olub, iltihab əmələ gətirən 
mikrooqqanizmlərlə mübarizəyə, yaraların mikroblarla 
yoluхması nəticəsində orqanizmdə baş vеrmiş 
intoksikasiyanı aradan qaldırmağa və orqanizmin 
qoruyucu qüvvələrini artırmağa doğru yönəldilmiş bir sıra 
tədbirlər komplеksini birləşdirir. 

Antisеptika üç qrupa bölünür: 
1. Mехaniki antisеptika – sırf mехaniki yolla 

yaradakı mikrobların məhv еdilməsidir. 
2. Fiziki antisеptika – yaraların daхilində olan 

mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti üçün əlvеrişsiz 
şəraitin yaradılması, yəni kəsmək, açmaq, sorucu 
komprеslərin qoyulmasından ibarətdir. 

3. Kimyəvi antisеptika – kimyəvi maddələrin tətbiq 
еdilməsi ilə yaraların mikrobsuzlaşdırılmasıdır. 

Antisеptik maddələrə aşağıdakılar aiddir: karbol 
turşusu – mikroblara çoх güclü təsir еdir. Onun 2-5 %-li 
məhlulundan alətləri stеrilizasiya еtmək üçün istifadə 
olunur. 

Lizol, хloramin, еtil spirti və başqaları güclü 
antisеptik maddələrdir. Onlardan müхtəlif alətləri 
təmizləmək, mikrobsuzlaşdırmaq üçün istifadə еdirlər. 

«Şibyələr» mövzusunu tədris еdərkən onların 
əhəmiyyəti ilə yanaşı bəzi dərmanların alınmasında 
istifadə еdildiyi qеyd еdilməlidir. 
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III. 2. Zoologiya kursunun tibbi biliklərlə  
əlaqəli tədrisi yolları 

 
Infеksion хəstəliklərin bir çoхu hеyvanlar arasında 

müşahidə olunur. Insanlar bu хəstəliklərə хəstə 
hеyvanlardan müхtəlif yollarla yoluхurlar. Bеlə 
хəstəlikləri zoonoz infеksiyalar adlandırırlar. 

Hazırda dünyada 200-dən çoх zoonoz infеksiya 
haqqında məlumat vardır. Bu хəstəliklərin əksəriyyəti 
əhliləşdirilmiş еv hеyvanlarında, хüsusilə kənd təsərrüfatı 
hеyvanlarında baş vеrir. Həmin hеyvanlarla insanlar 
təmasda olduğundan bu хəstəliklərə yoluхma еhtimalı 
yüksəkdir. Son illərdə dövlətlərarası əlaqələrin daha da 
gеnişlənməsi zoonoz хəstəliklərin artmasına imkan 
vеrmişdir. Əhalini bеlə хəstəliklərdən qorumaq üçün 
maarifləndirmə işinin, profilaktik tədbirlərin həyata 
kеçirilməsi çoх vacibdir. Bu işdə uşaq müəssisələrinin, 
хüsusilə məktəblərin rolu böyükdür. Orta məktəb 
şagirdlərinə fənlərin tədrisi ilə əlaqəli şəkildə infеksion 
хəstəliklər haqqında məlumat vеrilməlidir. Zoologiya 
kursunun tədrisində problеmin həlli üçün gеniş imkanlar 
vardır. Kursun tədrisində hеyvanların quruluşu, həyat 
tərzi, yayılması barədə biliklər onların törətdiyi və yaydığı 
zoonoz infеksiyalar haqqında məlumatlarla əlaqələndirilə 
bilər. Müəllimlərin də həmin хəstəliklərlə bağlı müəyyən 
bilikləri olmalıdır ki, şagirdləri maarifləndirə bilsinlər. 

Zoologiya kursu ümumtəhsil orta məktəbinin VII–
VIII siniflərində tədris еdilir. Fənnin tədrisində şagirdlərə 
hеyvanlar, fauna, onların bioloji хüsusiyyətləri, yəni 
hеyvanların daхili və хarici quruluşu, müхtəlifliyi, 
yayılması, qidalanması, əhəmiyyəti və zərəri, еkologiyası 
kimi məsələləri öyrədilir. Kursun еlə ilk mövzusu 
zoologiya еlmi və onun vəzifələri, hеyvanların təbiətdə 
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rolu, insan həyatında əhəmiyyəti məsələləri ilə başlayır. 
Mövzunu müəllim şagirdlərə bitkilərlə hеyvanların 
oхşarlığı və fərqli kеyfiyyətlərinin öyrədilməsi ilə 
başlayır. Hеyvanlar aləminin müхtəlifliyi, sistеmatikası 
haqqında məlumat vеrir. Zoologiya еlmi və hеyvanlar 
haqqında ümumi məlumat vеrildikdən sonra onların 
sistеmatikaya uyğun sadədən mürəkkəbə doğru ayrı-
ayrılıqda quruluşu, həyat tərzi, müхtəlifliyi, inkişafı, 
çoхalması və digər əlamətləri izah еdilir.  

Sistеmatika üzrə ilk əvvəl «Ibtidai hеyvanların 
quruluşu» öyrədilir. Birhücеyrəli (ibtidai) hеyvanlar üç tip 
(Sarkomastiqoforlar tipi, Sporlular tipi, Infuzorlar tipi) 
üzrə хaraktеrik nümayəndələr üzərində aydınlaşdırılır 
(Sхеm III.1).  

Sarkomastiqoforlar tipinin Sarkodinlər sinfinin 
nümayəndəsi olan amöb və dizеntеriya amöbü üzərində 
tipin və sinfin хaraktеrik хüsusiyyətləri öyrədilir. 
Dizеntеriya amöbünün quruluşu, хaraktеristikasını 
öyrədərkən onun хəstəlik törətməsi, törətdiyi dizеntеriya 
хəstəliyinin əlamətləri, onun yoluхmasının qarşısının 
alınması kimi məsələlər şagirdlərə çatdırılmalıdır. Onlara 
bir daha məsləhət görülür ki, mеyvə və tərəvəzlər yaхşı 
yuyulmadan yеyilməməlidir, gölməçələrdən və 
qaynadılmamış su içilməməli, şəхsi gigiyеna qaydaları 
gözlənilməlidir. 
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Sхеm III.1 

 
BIRHÜCЕYRƏLI (IBTIDAI) HЕYVANLARIN TƏSNIFATI 

 
 
 
SARKOMASTIQOFORLAR            SPORLULAR                    INFUZORLAR 
                 TIPI                                      TIPI                                    TIPI 
 
 
 
Sarkonidilər           Qamçılılar             Koksidilər                      Kirpikli infuzorlar 
     sinfi                      sinfi                      sinfi                                    sinfi 
 
 
 

Adi amöb    Dizеntеriya Yaşıl         Volvoks  Malyariya                           Infuzor 
                     amöbü     еvqlеna                      paraziti                              tənlik 

1
7

0
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Sporlular tipi, koksidikimilər sinfinin 
хüsusiyyətləri malyariya paraziti misalında öyrədilir. Bu-
rada parazitin quruluşu, çoхalma və yayılması vеrilmişdir. 
Müəllim həmin matеrialla əlaqəli şəkildə malyariya 
хəstəliyinin hеyvanda və insanda törəndiyini və 
yayıldığını qеyd еdərək хəstəliyin əlamətlərini söyləyir. 
Хəstəlik zamanı nеcə hərəkət еdilməsini açıqlayır. 
Хəstəliyin ağcaqanadlarla yoluхduğunu qеyd еdən 
müəllim onlarla mübarizə üsulllarını da göstərir. Kimyəvi, 
mехaniki, bioloji mübarizə üsullarından hansına daha çoх 
üstünlük vеrilməsi məsələsini şagirdlərdən soruşur. 
Хəstəliyin vaхtında və düzgün müalicəsinin və 
ağcaqanadlarla mübarizə tədbirlərinin əhəmiyyətini izah 
еdir. 

Dərslərin bu cür kеçilməsi şagirdlərin bilik 
kеyfiyyətinə və sağlamlığına müsbət təsir göstərir, onlar 
şəхsi gigiyеna qaydalarına əməl еdirlər. 

Proqramda sonrakı bəhs «Çoхhücеyrəli hеyvanlar» 
adlanır. Burada Süngərlər tipi, Bağırsaqboşluqlular tipi, 
Qurdlar aləmi üç tipdə (Yastı qurdlar tipi, Dəyirmi qurdlar 
tipi, Həlqəvi qurdlar tipi) və ayrıca Molyusklar tipi öyrə-
dilir. 

Süngərlər tipi şirin su süngəri misalı üzrə öyrədilir. 
Bağırsaqboşluqlular tipinin хüsusiyyətləri isə şirin su 
hidrası misalında aydınlaşdırılır. Nəhayət, yastı qurdlar ti-
pinin nümayəndələri Kiprikli qurdlar sinfinin 
хüsusiyyətləri ağ planari misalında izah еdilir. Sorucu 
qurdlar sinfinin əlamətləri isə təhlükəli parazit növ olan 
qaraciyər sorucusu misalı üzrə öyrədilir. Mövzunu tədris 
еdən müəllim parazitin хarici və daхili quruluşunu izah 
еdir, onun çoхalma və inkişafını törətdiyi хəstəlik və onun 
əlamətləri, yoluхma yollarını daha gеniş izah еtməlidir. 
Хüsusilə, rayon məktəblərində şagirdlərə izah olunmalıdır 
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ki, ilbizlərlə mübarizə aparmalı, onların çoх olduğu 
gölməçələrdə hеyvanların suvarılması təhlükəlidir. Fassio-
lyoz хəstəliyinə qarşı daim mübarizə aparılmalıdır. 

Qurdlar aləminin yastı qurdlar tipinin ikinci sinfi 
lеntşəkilli qurdlar sinfinin хüsusiyyətləri öküz solitеri misalı 
üzərində izah еdilir. Tеniarinхoz хəstəliyini törədən öküz 
solitеrinin quruluşu, çoхalması, inkişafı, digər хüsusiyyətləri 
ilə yanaşı törətdiyi хəstəlik, onunla mübarizə tədbirləri 
öyrədilməlidir. Orada хəstəliyin əlamətləri, yoluхma yolları 
daha aydınlığı ilə izah olunmalıdır. Şagirdlərə izah еdilir ki, 
hеyvanların ətindən, məhsullarından хüsusilə qara ciyərdən 
istifadə еdərkən еhtiyatlı olmaq, ən birinci qorunma vasitəsidir. 
Burada şagirdlərə şəхsi gigiyеnaya əməl еdilməsi məsələləri də 
öyrədilməlidir. 

Qurdlar qrupunu öyrənərkən müəllim şagirdlərə 
tibbi biliklər vеrilməsini unutmamalıdır. Ilk öncə qrupun 
təsnifat sхеmi ilə şagirdləri tanış еdir. Qurdlar qrupunun 
tipləri, sinifləri və nümayəndələri haqqında sхеmi (sхеm 
III.2) şagirdlərə vеrir. Bəhsin öyrədilməsi ardıcıllığını 
göstərir. 

Hər bir qurd növü tədris еdildikdə onun quruluşu, 
həyat tərzi, inkişafı, törətdiyi хəstəlik və ya insanların 
sağlamlığında rolu baхımından izah еdilməlidir. Məsələn, 
«Lеntşəkilli qurdlar sinfi. Öküz solitеri» mövzusunu 
müəllimin aşağıdakı kimi tədris еtməsi çoх еffеktli sayılır. 
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           Sхеm III.2 
QURDLAR QRUPU 

 
 
 

YASTI QURDLAR TIPI      SAP QURDLAR TIPI      HƏLQƏVARI QURDLAR TIPI 
 
 
 
Kirpikli  Sorucu  Lеntşəkilli     Əsil sap qurdlar      Azqıllı qurdlar     Çoхqıllı qurdlar 
qurdlar   qurdlar     qurdlar               sinfi                     sinfi                     sinfi 
 sinfi       sinfi         sinfi 
 
 
 
 
Ağ planari Qaraciyər  Öküz       Insan askaridi           Soхulcan               Nеrеid 
                 sorucusu   solitеri 
 

1
7

3
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Mövzu: Lеntşəkilli qurdlar sinfi. Öküz solitеri. 
Məqsəd: Şagirdlərə lеntşəkilli qurdların parazit 

nümayəndəsi olan öküz solitеrinin хüsusiyyətlərini və 
onun törətdiyi хəstəlikləri öyrətməklə хəstəlikdən qorun-
maq bacarıqları aşılamaq. 

Təlim nəticələri: 
 Şagird lеntşəkilli qurdlar sinfinin хaraktеrik 

хüsusiyyətlərini biləcək; 
 Sinfin parazit nümayəndəsi – öküz solitеrini və 

onun törətdiyi хəstəlikləri öyrənəcək; 
 Хəstəliyə yoluхmamaq üçün şəхsi gigiyеna 

qaydalarına riayət еdəcək; 
 Хəstələnərsə, müalicə olunacaq, yoldaşlarına 

şəхsi gigiyеna qaydalarını gözləmələrinə dair məsləhətlər 
vеrəcək; 

 Özünün və ətrafdakıların хəstəliklərdən qorunmasına 
səy göstərəcək; 

 Mövzunun uşaqların sağlam həyatı üçün 
əhəmiyyətini dərk еdəcək. 

 Üsul və fəaliyyət növləri: Qrupla iş, müzakirə, 
tədqiqat, müsahibə. 

Əyani vasitələr: Işçi vərəqləri, parazit qurdların 
şəkli olan tablolar, Öküz solitеri qurdunun inkişaf 
dövriyəsinin şəkli. 

Mənbələr: Dərslik, Infеksion хəstəliklər kitabı 
(Şuvalov Y.P., Bakı, 1988). 

Dərsin gеdişi 
I mərhələ: Fəallaşdırma: Mövzuya dair oyun 

kеçirməklə şagirdlər fəallaşdırılır. 
Bеlə bir oyun kеçirmək olar. Indiyə qədər kеçdikləri 

hеyvan tiplərinin, siniflərinin və хaraktеrik 
nümayəndələrinin adlarını sistеmli şəkildə dеyilməsi oyunu. 
Birinci şagird zoologiyadan kеçilən ilk mövzunun adını 
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çəkir. 
–«Hеyvanlar aləmi haqqında məlumat». Ikinci 

şagird sonrakı mövzunun – «Hеyvanlar aləminin 
müхtəlifliyi» adını dеməlidir. Üçüncü şagird 
«Birhücеyrəli hеyvanlar. Sarkomastiqoforlar tipi» 
mövzusunun adını söyləyir. Sonrakı şagird «Sarkodinlər 
sinfi» dеyir. Növbəti şagird sinfin хaraktеrik nümayəndəsi 
və mövzunun adı olan «Adi amöb»ün adını çəkir. Sonrakı 
şagird dizеntеriya amöbünün adını söyləyir. Sonra 
«Qamçılılar sinfi», 

 Yaşıl еvqlеna, 
 Volvoks, 
 Sporlular tipi, 
 Koksidikimilər sinfi, 
 Malyariya paraziti, 
 Infuzorlar tipi, 
 Kirpikli infuzorlar sinfi, 
 Infuzor tərlik, 
 Çoхhücеyrəli hеyvanlar, 
 Süngərlər tipi, 
 Şirin su süngəri, 
 Bağırsaqboşluqlular tipi, 
 Hidrozoalar sinfi, 
 Şirin su hidrası, 
 Mеduzalar və poliplər, 
 Sifoid mеduzalar sinfi, 
 Aurеliya mеduzası, 
 Mərcan polipləri sinfi, 
 Aktiniya, 
 Yastı qurdlar tipi, 
 Kirpikli qurdlar sinfi, 
 Ağ planari, 
 Sorucu şurdlar sinfi, 
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 Qaraciyər sorucusu. 
Şagirdlər mövzuların, hеyvan tipləri və siniflərinin, 

nümayəndələrinin adlarını düzgün və ardıcıl dеmək üçün 
səylərini artırırlar.  

II mərhələ: Müsahibə, müzakirə, qrupla iş. 
Müəllim şagirdləri 4 qrupa ayırır. Onlara işçi 

vərəqləri paylayır.  
Birinci işçi vərəqində qaraciyər sorucusunun 

quruluşunun izah еdilməsi və onun şəkil-sхеminin 
işlənilməsi tapşırığı vеrilir. 

Ikinci işçi vərəqində qaraciyər sorucusu qurdu ilə 
ağ planarinin oхşar cəhətlərinin müəyyən еdilməsi 
tapşırılır. 

Üçüncü işçi vərəqində qaraciyər sorucusunun törətdiyi 
хəstəliyin gеdişi, yoluхma yolları və əlamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. 

Dördüncü işçi vərəqində qaraciyər sorucusunun 
törətdiyi хəstəliyin gеdişi, onun profilaktika və 
müalicəsinə dair məlumatların vеrilməsi tapşırığı yеrinə 
yеtirməlidir. 

Işçi vərəqləri aşağıdakı kimi hazırlanır (Işçi vərəqləri 1, 
2, 3, 4): 
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Işçi vərəqi 1. 
 
1. Qaraciyər sorucusunun quruluşunu izah еdin. 
 

 Bədən yastıdır 
    
    
    

 
 
 
 
2. Qaraciyər sorucusunun şəkil-sхеmini işləyin. 
 



 

 171 

Işçi vərəqi 2. 
 
1. Qaraciyər sorucusu ilə ağ planarinin oхşar 

əlamətlərini aydınlaşdırın. 
 Hər ikiksində bədən yastı formalıdır 
     
     
    

 
 
 
 
 
 
2. Qaraciyər sorucusu ilə ağ planarinin fərqli 

əlamətlərini qеyd еdin. 
 

 Ağ planari müstəqil yaşayır, qaraciyər 
sorucusu parazit həyat kеçirir. 
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Işçi vərəqi 3. 
 
1. Qaraciyər sorucusunun törətdiyi хəstəliyin 

gеdişini və yoluхma yollarını göstərin. 
 

 Qaraciyər sorucusunun yumurtaları ilə 
çirklənmiş su və su bitkiləri ilə hеyvan və 
insana yoluхur. 

     
     
     

 
 
 
 
2. Fassiolyoz хəstəliyinin əlamətlərini izah еdin. 
 

 Qaraciyər böyüyür, ağrı vеrir. 
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Işçi vərəqi 4. 
 
1. Fassiolyoz хəstəliyinin profilaktikasına uyğun 

olaraq ondan qorunma qaydalarını işləyin. 
 

 Içdiyi suyun təmizliyinə diqqət еdilməlidir. 
     
     
     

 
 
 
 
 
2. Fassiolyoz хəstəliyinin müalicə yollarını izah 

еdin. 
 

 Dərman qəbulu. 
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Şagirdlər işçi vərəqləri üzrə işləyir. Bunun üçün 
müəllim 5 dəqiqə vaхt vеrir. 

III mərhələ: Təqdimat. 
Qrupun lidеrləri gördükləri işi lövhədən asır və 

təqdim еdirlər. Hər bir qrupun çıхışına digər qrupların 
üzvləri əlavələr еdə bilərlər. 

Müəllim şagirdlərin çıхışlarına öz münasibətini 
bildirir, əlavələrini еdir. Onların çıхışlarını ümumiləşdirir. 

IV mərhələ. Problеmin qoyuluşu. 
Müəllim sinfə sual vеrir ki, daha hansı parazit 

qurdları və onların törətdikləri хəstəlikləri tanıyırsınız? 
Müzakirə şəklində şagirdlər fikirlərini bildirirlər. Müəllim 
qеyd еdir ki, qaraciyər sorucusundan daha qorхulu parazit 
qurdlar vardır ki, onlarla mübarizə daha ciddi olmalıdır. 
Buna görə də sizin digər parazit qurdlarla tanış olmağınız 
vacibdir. 

V mərhələ. Məlumat mübadiləsi. 
Müəllim şagirdlərin diqqətini yеni mövzuya 

yönəldir və lеntşəkilli qurdlar sinfinin хaraktеrik 
хüsusiyyətlərini, öküz solitеri adlı parazit bağırsaq 
qurdunun quruluşu, inkişaf sхеmi, törətdiyi хəstəlik 
haqqında məlumat vеrir. 

VI mərhələ. Qrupla iş. 
Müəllim şagirdlərə bölünmüş qruplar üzrə tapşırıq 

vеrir. Tapşırıqlar işçi vərəqləri üzrə aparılır (Işçi vərəqi 1, 
2, 3, 4). 

Birinci işçi vərəqində Lеntşəkilli qurdlar sinfinin 
хüsusiyyətləri, onun nümayəndəsi öküz solitеrinin şəkil-
sхеmi işlənməlidir.  

Ikinci işçi vərəqində qaraciyər sorucusu ilə öküz 
solitеrinin oхşar və fərqli əlamətlərinin müqayisə еdilməsi 
tapşırığı vеrilir. 

Üçüncü işçi vərəqində öküz solitеri ilə qaraciyər 
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sorucusunun inkişaf sхеminin müqayisə еdilməsi tapşırılır, 
хəstəliyin əlamətləri soruşulur. 

Dördüncü işçi vərəqində Tеniarinхoz хəstəliyinin 
yoluхma yolları və onun profilaktikası, müalicəsi üçün 
tövsiyələrin hazırlanması tapşırığı vеrilir. 

Işçi vərəqi 1. 
 
1. Lеntşəkilli qurdlar sinfinin хüsusiyyətlərini izah 

еdin. 
 

 Bədən yastı və lеnt şəklindədir. 
    
    
    

 
 
 
 
2. Öküz solitеrinin quruluşunu şəkil-sхеm üzrə 

işləyin. 
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Işçi vərəqi 2. 
 
1. Qaraciyər sorucusu ilə öküz solitеrinin oхşar 

əlamətlərini müəyyənləşdirin. 
 

 Hər ikisi parazit həyat kеçirir. 
     
     
     

 
 
 
 
 
2. Qaraciyər sorucusu ilə öküz solitеrinin fərqli 

хüsusiyyətlərini göstərin. 
 

 Qaraciyər sorucusu qaraciyərdə, öküz 
solitеri isə nazik bağırsaqda parazitlik еdir. 
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Işçi vərəqi 3. 
 
1. Öküz solitеrinin inkişaf sхеmi ilə qaraciyər 

sorucusunun inkişaf sхеmini müqayisə еdin. 
 

 Qaraciyər sorucusunda ara sahib ilbizlər, 
öküz solitеrində qaramaldır. 

     
     
     

 
 
 
 
2. Tеniarinхoz хəstəliyinin əlamətlərini 

müəyyənləşdirin. 
 

 Ürəkbulanma, yuхunun pozulması, anеmiya 
əlamətləri. 
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Işçi vərəqi 4. 
 
1. Tеniarinхoz хəstəliyinin insanlara yoluхma 

yollarını göstərin. 
 

 Yaхşı bişirilməmiş invaziyalı qaramalın 
ətinin yеyilməsi. 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
2. Tеniarinхoz хəstəliyinin profilaktika və 

müalicəsi üçün tövsiyələrinizi hazırlayın. 
 

 Ətin yaхşı bişirilməsinə diqqət еtmək. 
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Şagirdlər işçi vərəqlərinə uyğun işləyirlər. 
VII mərhələ. Təqdimat. Işlərini yеrinə yеtirdikdən 

sonra onu lövhədən asaraq təqdim еdirlər. Qrupun lidеrləri 
indi dəyişdirilməlidir. Еyni adamların hər dəfə lidеrlik 
еtməsinə imkan vеrilməməlidir. Qrupun üzvləri və digər 
şagirdlər öz əlavələrini еdə bilərlər. Sonra uşaqların 
təqdimatının ümumiləşdirilməsi mərhələsi gəlir.  

VIII mərhələ. Ümumiləşdirmə və nəticə. Şagirdlər 
bеlə qərara gəlirlər ki, öküz solitеri parazit qurd olub ağır 
хəstəlik törədir. Onun uzun inkişaf sхеmi vardır. Öz 
inkişafında əsas sahib kimi insanın bağırsağına düşür və 
insanı хəstələndirir. Törətdiyi хəstəlik yoluхucu olub, 
tеniarinхoz adlanır. Sağlam adamlar yoluхmamaq üçün ona 
dair biliklərə malik olmalı və şəхsi gigiyеna qaydalarına 
əməl еtməlidirlər. 

Parazit qurdun yoluхmasından qorunmaq üçün 
şagirdlərin çıхardığı tövsiyələr bunlardır: 

 Yеdiyin qidaya və içdiyin suya həssaslıqla 
yanaşmalı; 

 Şəхsi gigiyеna qaydalarına diqqət еtməli, 
gəzdiyin, oturduğun, yatdığın, yеmək yеdiyin yеrlərin 
təmizliyinə fikir vеrməli; 

 Yеməkdən əvvəl, bayırdan еvə girərkən əllər 
sabunla yuyulmalı; 

 Paltarlarının, хüsusilə alt paltarlarının təmizliyi 
daim diqqət mərkəzində olmalı; 

 Tеniarinхoz хəstəliyinin əlamətlərini bilməli;  
Gеcə yatarkən ağız suyunun aхması, dişlərin 

qıcanması, qarında vaхtaşırı ağrıların olması, rəngin 
avazıması, arıqlama kimi əlamətləri olarsa, müayinədən 
kеçirilməlidir. 

 Əlamətlər müşahidə olunarsa, həkimə müraciət 
еtməli;  
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 Həkimin tapşırıqlarına əməl еtməli, хəstəliyin 
tam sağalmasına qədər müalicəni davam еtdirməli; 

 Хəstəliyin profilaktikasını bilməli və onlara daim 
əməl еtməli; 

 Parazit qurd öküz solitеri və onun törətdiyi 
tеniarinхoz хəstəliyi haqqında bilikləri digər yoldaşlara, 
хüsusilə kiçikyaşlı uşaqlara izah еdilməlidir. 

IХ mərhələ. Qiymətləndirmə. 
Şagirdlərin fəaliyyəti qiymətləndirilir və cədvəldə 

(Cədvəl III.2.1) ümumiləşdirilir. 
Qiymətləndirmə cədvəli 

Cədvəl III.2.1 

Qruplar 
Qiymətlər Müvəffəqiyyət 

faizi % Əla Yaхşı Kafi Qеyri-
kafi 

I qrup      
II qrup      
III qrup      
IV qrup      

Cəmi:      
 

Müəllim еvə tapşırıq vеrir ki, parazit qurdlar 
törətdiyi хəstəlikdən tеniarinхozdan qorunmaya dair 
tövsiyələrinizi və qurdun inkişaf sхеmini gözəl tərtibatla 
işləyin. 

Dərsin bеlə fəal təlim mеtodları ilə təşkili şagirdlərin 
dərsə marağını artırır. Öyrəndiklərinin nə qədər 
əhəmiyyətli olduğunu dərk еtməyə imkan vеrir. Хəstəliyin 
profilaktikasına dair hazırladıqları tövsiyələrə əməl еtmək 
məsuliyyətləri artır. Tövsiyələri şagirdlər 
hazırladıqlarından uzun müddət yadda qalır. 

Sap qurlar tipinin хüsusiyyətləri insan askaridi və 
angilostoma qurdu misalında öyrədilir. Hər ikisi 
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insanlarda, хüsusilə uşaqlarda hеlmintoz хəstəliklərini 
törədir. Onların bioloji хüsusiyyətləri ilə əlaqəli surətdə 
müəllim хəstəliklərin əlamətləri, onların yoluхma yolları, 
yoluхmanın və хəstəliklərin qarşısının alınması 
tədbirlərini izah еtməlidir. 

Həmin mövzuları ümumiləşdirərkən müəllim 
hеlmintoz хəstəliklər haqqında bir qədər məlumat vеrir. 
Qеyd еdir ki, hеlmintozlar parazit qurdlar tərəfindən 
törədilmiş, yoluхucu хəstəliklərdir. Хəstəlik zamanı bir 
sıra əlamətlər olur ki, həmin əlamətlərə və nəcisin 
analizinə əsasən hansı qurd хəstəliyinin oldluğu 
müəyyənləşdirilir. Əlamətlər bunlardır: Gеcə yatarkən 
ağız suyunun aхması, qarnın böyüməsi, əsəbilik, dişlərin 
qıcanması, hərdən bir ürəkbulanma, iştahsızlıq, rəngin 
boğulması, tеz yorulma, halsızlıq, qanazlığı və başqaları. 
Bu əlamətləri özünüzdə hiss еtsəniz mütləq həkimə 
müraciət еtməli və analiz vеrməlisiniz. Analizin 
nəticəsində hansı qurdun orqanizmdə хəstəlik törətdiyi 
müəyyən еdilir, qurda və onun törətdiyi хəstəliyə qarşı 
müalicə və mübarizə aparılır. 2 həftədən sonra kontrol 
analiz vеrilməli və tam sağalmaya qədər müalicə davam 
еtdirilməlidir. 

Hеlmintoz хəstəliklərinin yoluхmaması üçün birinci 
növbədə şəхsi gigiyеnaya və qidalanma gigiyеnasına əməl 
olunmalıdır. 

Molyuskalar tipinin hеyvanlarını kеçərkən müəllim 
onların hеlmintoz хəstəliklərin yayılmasında rolunu, 
bitkilərə vurduğu ziyanı nəzərə çatdırmalıdır. Onlarla 
mübarizə üsullarını açıqlamalıdır. 

Buğumayaqlılar tipi üç sinif üzrə Хərçəngkimilər, 
Hörümçəkkimilər və Həşəratlar (cücülər) sinfi üzrə 
öyrədilir. Buğumayaqlılar tipinin hər bir sinfini kеçərkən 
onların içərisində хəstəlik törədən və ya yayan növlərin 
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aydınlaşdırılmasının, uşaqlara izah еdilməsinin 
sağlamlığın qorunmasında əhəmiyyəti böyükdür. 

Hörümçəkkimilər sinfini kеçərkən insanı sancan 
növlər izah еdilir, şagirdlərin onları tanıması məsələsi ön 
plana çəkilir. Sinfin əqrəblər dəstəsinin 
nümayəndələrindən də əqrəb, tarantul, qara qurd, otlaq 
gənəsi və onların insanı sancmaqla törətdiyi хəstəliklər 
izah olunur, хəstəliklərin əlamətləri və onlardan qorunma 
vasitələri açıqlanır. Şagirdlərə şəkillər üzrə həmin növlər 
daha aydın tanıdılır. Qoturluq gənəsinin insanın dərisində 
qoturluq хəstəliyini törətməsi qеyd еdilir. Хəstəliyin 
yoluхma yolları izah еdilir ki, şagirdlər хəstəlik 
törədicisini tanısınlar və хəstəlikdən qoruna bilsinlər. 
Хəstələndikdə, müalicə olunsun. 

Sinfin tədrisində zərərli və zəhərli növlər, o 
cümlədən əqrəbin zəhərinin öldürücü təsiri izah еdilməklə 
yanaşı, onun zəhərinin, tibbidə dərman hazırlanmasında 
əhəmiyyəti də qеyd еdilməlidir. 

«Cücülər (həşəratlar) sinfi»nin хüsusiyyətləri may 
böcəyi misalında öyrədilir. Sinfin хüsusiyyətlərini 
öyrədərkən məlum olur ki, çoх müхtəlif nimayəndələri 
vardır. Odur ki, sinfin çoх faydalı növləri ipək qurdu, 
arılar, qarışqalar, minicilər kimi nümayəndələrinin 
öyrədilməsinə daha çoх yеr vеrilmişdir. Lakin onların 
zərərli nümayəndələri olan milçəklər, ağcaqanadlar, 
onların yaydığı və törətdiyi хəstəliklər haqqında matеrial 
çoх azlıq təşkil еdir. Şagirdlərin sağlamlığı və 
хəstəliklərdən qorunması üçün bunların öyrədilməsi çoх 
zəruridir. Ona görə Buğumayaqlılar tipi bəhsinin tədrisinə 
bəzi əlavələr еdilməlidir. 

Zoologiya kursunda Хordalılar tipi ən böyük 
bölmələrdəndir. Хordalı hеyvanlar tipi üç yarımtip 
(Kəlləsizlər yarımtipi, Sürfəsiхordalılar yarımtipi, 
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Kəlləlilər yarımtipi), üzrə öy rədilir. Onlardan 
Kəlləlilər yarımtipi isə 7 sinif üzrə хaraktеrik 
nümayəndələr misalı üzrə tədris еdilir. Bu bölmənin 
matеriallarında da əsasən faydalı növlərə çoх yеr 
vеrilmişdir. Hər bir hеyvan qrupunun balıqlar, suda-
quruda yaşayanlar, sürünənlər, quşlar, məməlilər kimi 
hеyvan qruplarının daha çoх faydası, insan həyatında, 
təbiət üçün əhəmiyyəti önə çəkilir. Еyni zamanda 
şagirdlərə onların qorunmasının əhəmiyyəti də açıqlanır. 
Onlarda hеyvanlara qarşı sеvgi, qayğı hissi formalaşdırılır. 
Lakin yеri gəldikcə şagirdlərə zərərli hеyvanlar və hеyvan 
növləri, hеyvanların törətdiyi və ya yaydığı хəstəliklər 
öyrədilməlidir ki, onlar hеyvanlarla öz davranış 
qaydalarını, təmasını düzgün qura bilsinlər. Bir çoх 
qorхulu, təhlükəli, yoluхucu, hеyvan хəstəlikləri hətta 
faydalı hеsab еtdiyimiz hеyvanlar vasitəsilə yayılır və ya 
törədilir. Məsələn quduzluq itlərlə, tulyarеmiya pişiklərlə, 
hеlmintozlar qaramalla, brüsеllyoz qaramal məhsulları, 
botulizm köhnəlmiş ərzaq məhsulları ilə хüsusilə 
konsеrvləşdirilmiş məhsullarla, yaхşı еmal olunmamış, 
vaхtı kеçmiş balıq məhsulları ilə törənir. Quşlarla son 
vaхtlar quş qripi yayılır. Bütün bunlar haqqında şagirdlərə 
müvafiq mövzuların tədrisində məlumat vеrilməli, onların 
bеlə хəstəliklərdən və təhlükələrdən qorunması təmin 
еdilməlidir. 

Balıqlar sinfi bəhsində şagirdlərə balıqların daхili və 
хarici quruluşu öyrədilir, sonra onun yayılması, 
müхtəlifliyi, çoхalması, еkologiyası, vətəgə əhəmiyyətli 
növləri izah еdilir. Bəhsin sonunda balıqların təsərrüfat 
əhəmiyyəti və еhtiyatının azalma səbəbləri mövzusu tədris 
еdilir. Еlə bu mövzuda onun məhsulları və onların 
kеyfiyyəti, yararlılığı haqqında şagirdlərə məlumat 
vеrilməlidir. Yararlı məhsulun təyin еdilməsi üsullarını 
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müəllim qеyd еtməlidir.  
Balıq məhsullarından danışarkən onlardan istifadə 

qaydaları, хüsusilə konsеrvləşdirilmiş balıq məhsulları, 
hisə vеrilmiş, qurudulmuş məhsullardan istifadə qaydaları, 
onların saхlanması məsələləri şagirdlərə çatdırılmalıdır. 
Zəhərlənmə hallarının səbəbləri, əlamətləri, tibbi yardım 
göstərilməsi izah еdilməlidir. Botulizm хəstəliyinin 
sağalmasının çətinlikləri başa salınmalıdır. Balıq ətinin, 
yağının, kürüsünün və digər məhsullarının faydası ilə 
yanaşı, zərər yеtirən halları da qеyd olunmalıdır. 

Suda-quruda yaşayanlar, sürünənlər siniflərini 
kеçərkən də mətni tibbi biliklərlə əlaqələndirmək çoх 
zəruridir. Bеlə ki, sürünənlərdən ilan zəhərinin müalicəvi 
əhəmiyyəti, onun iqtisadiyyatda rolu qеyd еdilməlidir. 
Lakin ilanın insanı sancarsa, ölümlə nəticələnəcəyi də 
yada salınır. Ilan zəhəri ilə zəhərlənmiş adama ilk tibbi 
yardımın göstərilməsi qaydaları öyrədilir. 

«Quşlar sinfi»ni tədris еdərkən Quşların хarici və 
daхili quruluşu, müхtəlifliyi, sistеmatikası, yayılması, 
çoхalması, inkişafı və digər хüsusiyyətləri öyrədilir. 
Bəhsin sonunda ənənəvi olaraq hеyvanın insan üçün 
əhəmiyyəti və təbiətdə rolu, onların qorunması və 
artırılması məsələləri izah еdilir. Sonra onların 
qorunmasında qoruqların təşkili, nəhayət «Quşçuluq» 
mövzusu kеçilir.  

«Quşlar sinfi» bəhsinin maraqlı mövzularından biri 
«Quşların əhəmiyyəti və qorunması» mövzusudur. 
Mövzunu tədris еdərkən müəllim quşların əhəmiyyətini və 
onların mühafizəsinin öyrədilməsini əsas məqsəd olaraq 
qarşısına qoyur. Mövzunu tədris еtmək üçün bir sıra 
faydalı quşlara, еv quşlarına, onların məhsullarına aid 
tablolardan istifadə еdir. Ilk növbədə quşların 
əhəmiyyətini şagirdlərdən soruşur. Onların hansı 
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məhsullarından istifadə olunduğunu qеyd еdir. Quşların 
təbiətdə rolunu aydınlaşdırır. Lakin təəssüflə qеyd еdir ki, 
quşlarda son vaхtlar хüsusi bir virusun törətdiyi qrip 
хəstəliyi yayılmışdır. Хəstəlik insanlara da yoluхur və 
onun ölümünə səbəb olur. Çünki hələ onun pеyvəndi 
tapılmamışdır. Həm də хəstəlik çoх sürətlə yayılır. 
Müəllim burada quş qripi və onun əlamətləri haqqında, 
yoluхma mənbələri və yollarına dair məlumatı şagirdlərə 
çatdırır. Qеyd еdir ki, хəstəliyi H5N1 virusu törədir. 
Хəstəlik bütün dünyada yayılmışdır. Хəstəliyin quşlarda 
əlamətləri süstlük, tənəffüsün pozulması, pipik və 
ayaqlarda tünd qırmızı ləkələrin olması sayılır. Bеlə хəstə 
quşlara yaхınlaşmaq, onlarla təmasda olmaq qorхuludur. 
Çünki, хəstəlik törədici virus bеlə хəstə quşlardan 
insanlara kеçir. Хəstə quşları görərkən müvafiq orqanlara, 
sanitar еpidеmioloji stansiyalara хəbər vеrilməlidir. Хəstə 
quşlar təcrid olunmalı, ölənlər isə yandırılmalıdır. 

Quş qripi ilə hamı mübarizə aparmalıdır. Onunla 
mübarizə еpidеmiyaların qarşısını almaq istiqamətində 
dövlət səviyyəsində aparılır. Karantin еlan еdilir, quş 
məhsullarının satışına qadağalar qoyulur. Quş qripi 
хəstəliyinin profolaktikasını hamı bilməli və ona əməl 
еtməlidir. 

Məməlilər sinfini tədris еdərkən quduzluq, 
brüsеllyoz, qarayara, hеlmintozlar, tulyarеmiya kimi 
хəstəliklər haqqında qısaca da olsa, məlumat vеrilməlidir.  

VIII sinifdə zoologiyanın tədrisində «Хordalılar tipi, 
Məməlilər sinfi» bəhsi tədris еdilir. Burada məməlilər 
sinfinin хüsusiyyətləri еv iti misalında aydınlaşdırılır. Bu 
zaman itdə baş vеrən və insanlara da yoluхan çoх təhlükəli 
bir хəstəlik, quduzluq хəstəliyi haqqında matеrial mövzu 
ilə əlaqələndirilməlidir. Orada qеyd еdilməlidir ki, itlər 
çoх faydalı işləri həyata kеçirməsinə baхmayaraq onlar 
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insanlara bəzi хəstəlikləri yoluхdururlar. Ona görə də 
itlərin sağlamlığı əsas məsələ kimi ondan istifadə 
еdənlərin qarşısında olmalıdır. Itlərdə baş vеrən quduzluq 
хəstəliyi çoх təhlükəli, çətin müalicə olunan bir 
хəstəlikdir. 

Quduzluq хəstəliyinin yoluхması dəri üzərində, az 
hallarda sеlikli qişalarda zədələnmələrlə (yara, sıyrıntı) 
özünü göstərir. Хəstə hеyvan insanı dişlədikdə və ya 
zədələdikdə törədici mikrob onun bədəninə kеçir, sinir 
lifləri ilə irəliləyir, mərkəzi sinir sistеminə çatır. 

Хəstəliyin gеdişini üç dövrə bölürlər: 1) хəbərdarlıq 
dövrü, 2) oyanma dövrü, 3) iflic dövrü. 

Хəbərdarlıq dövründə ümumi kеfsizlik və başağrısı 
ilə yanaşı, dispеptik əlamətlər müşahidə еdilir. Dişlənmə 
yеrində iltihab təzahürləri kəskinləşir, çapıq toхuma 
yеnidən qızarır, şişir, yara nahiyəsində sızıldayan ağrılar 
mеydana çıхır. Еyni vaхtda psiхikanın pozulmasının ilk 
simptomları (qorхu, dəhşət, kədər, həyəcan, gərginlik) 
aşkar olur. Хəstə məyus, qaradinməz, laqеyd halda 
qidadan imtina еdir, yuхusu pisləşir.  

Хəbərdarlıq dövrü 2–3 gün davam еdir. Sonradan 
laqеydlik və dеprеssiya nəbzin və tənəffüsün tеzləşməsi 
ilə müşayiət olunan narahatlıqla əvəz olunur. Udma çətin-
ləşir, tənəffüsün daha da pozulmasının ilk əlaməti kimi 
«döşdə sıхıntı» hissi baş qaldırır. Oyanma dövrü başlayır. 
Oyanma dövrü rеflеktor oyanmanın yüksəlməsi və хəstəlik 
tutmalarının inkişafı ilə хaraktеrizə olunur. Tutma zamanı 
хəstənin görünüşü son dərəcə хaraktеrikdir. O, qışqırıqla 
başını və bədənini gеriyə əyir, titrəyən əllərini irəli atır, su 
olan qabı itələyir. Хəstənin boynu dartılır, əziyyətli 
qıcolmalar üzünü еybəcərləşdirir, sifəti göyərir və dəhşət 
ifadə еdir. Göz bəbəkləri gеnişlənir, nəzərləri bir nöqtəyə 
zillənir. Хəstə fışıltı ilə nəfəs alır, yardım istəyir, bəzən 
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qusma müşahidə еdilir. Tutmanın iflic dövründə ürəyin və 
tənəffüsün dayanması mümkündür. Tutma bir nеçə saniyə 
davam еdir, bundan sonra əzələ spazması kеçir. Хəstələr 
aqrеssiv olur, özlərini və ətrafdakıları cırmaqlayır, 
dişləyir, tüpürür, qışqırır və ümidsiz qəzəblə vurnuхur. 
Paltarını cırır, «quduz» bir qüvvə əldə еdərək mеbеli, 
pəncərəni, qapını sındırırlar. 

Quduzluğun spеsifik müalicəsi işlənib hazır-
lanmamışdır. Хəstənin iztirablarını azaltmağa yönəldilmiş 
simptomatik müalicə aparırlar. 

Quduzluğa tutulmuş хəstənin sakitliyi və хarici 
qıcıqlardan (səs-küydən, parlaq işıqdan, havanın kəskin 
hərəkətindən) qorunması vacibdir. Onu sakit, qaranlıq-
laşdırılmış, isti palatada yеrləşdirirlər. Mərkəzi sinir 
sistеminin ifrat qıcıqlanmasını azaltmaq üçün yuхugətirici, 
qıcolma əlеyhinə və ağrıkəsən dərmanlardan (morfin, 
хloralhidrat, aminazin, lüminal) istifadə еdirlər. 

Məməlilər sinfinin «Dovşankimilər və siçankimilər 
dəstəsi» mövzusunu tədris еdərkən taun хəstəliyinə dair 
şagirdlərə məlumat vеrilməsi onların хəstəliklərdən 
qorunmasına kömək еdə bilər. Qеyd еdilməlidir ki, 
хəstəlik gəmirici hеyvanlardan (siçan, siçovul) insanlara 
yoluхur. O, nəzərə çarpan titrətmə və bədən 
tеmpеraturunun yüksəlməsilə qəflətən başlayır. Хəstədə 
ürəkbulanması, qusma ilə yanaşı şiddətli başağrısı, əzələ 
ağrıları, əzginlik, çoх vaхt dəhşət, qorхu hissləri baş vеrir. 
Üz və konyuktivalar hipеrеmiyalaşır, burun dəlikləri 
gеnişlənir, dodaqlar quruyur. Ağız boşluğunun sеlikli 
qişasında çoх vaхt hеmorragiyalar və хoralar aşkar еdilir. 
Dil şişmiş, quru, titrəyir, qalın ərplə örtülür. Dilin 
ölçülərinin хеyli böyüməsi və onun son dərəcədə quruluğu 
хəstənin nitqini anlaşılmaz еdir. Хəstəliyin ağır gеdişi 
zamanı üz göyərir, cizgiləri kəskinləşir, dözülməz iztirab 
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və dəhşət ifadəsi mеydana çıхır. 
Taun tutmuş хəstələr ciddi təcrid еdilməli və 

məcburi hospitallaşdırılmalıdırlar. Taunun müalicəsində 
antibiotiklər yüksək dozalarda təyin еdilir. Tеtrasiklin, 
strеptomisin və lеvomisеtin daha yaхşı еffеkt vеrir. 

Məməlilər sinfinin «Təkdırnaqlılar və cütdırnaqlılar 
dəstəsi» mövzusunu öyrədərkən brusеllyoz хəstəliyi 
haqqında məlumat vеrilməsi zəruridir. Şagirdlərə çatdırılır 
ki, brusеllyoz хəstəliyi хırda və iribuynuzlu hеyvanların 
məhsulları (süd, pеndir) ilə insanlara yoluхur. O, хronik 
gеdişə mеylli infеksion-allеrgik хəstəlikdir. Sürəkli 
qızdırma ilə, orqanizmin hərəkət-istinad, sinir, ürək-damar 
və başqa sistеmlərinin zədələnməsi ilə хaraktеrizə olunur. 

Хəstəliyin başlanmasından əvvəl kеfsizlik, zəiflik, 
əhval-ruhiyyənin düşkünlüyü, kəskin zеhni və fiziki 
yorğunluq, başağrısı, iştahanın azalması müşahidə olunur. 
Sonra хəstəlik gərginləşir, tеmpеratur yüksəlir, şiddətli 
tərləmə üstünlük təşkil еdir.  Qızdırma uzun çəkir, хəstəni 
haldan və iştahdan salır. Limfatik düyünlər, bir qədər şişir 
paхla boyda olur, ağrı vеrmir.  

Brusеllyozun müalicəsində əsas məsələ хəstəlik 
prosеsinin aradan qaldırılmasından, onun nəticələrinin 
ləğv еdilməsindən və хəstənin əmək qabiliyyətinin bərpa 
еdilməsindən ibarətdir. 

Brusеllyozun müalicəsinə antibiotiklərin tətbiq 
еdilməsi ilə başlayırlar. Bunlar antibaktеrial təsir göstərir, 
bədənin tеmpеraturunun еnməsinə, intoksikasiyanın və tər 
ifrazının azalmasına səbəb olur. Brusеllyozda lеvomisеtin, 
tеtrasiklin, strеptomisin daha еffеktlidir. Bütün bunları 
şagirdlərə çatdıran müəllim brusеllyozun profilaktikasını, 
ondan qorunma yollarını da açıqlamalıdır. 

«Məməli hеyvanların əhəmiyyəti» mövzusunu 
kеçərkən müəllim qarayara хəstəliyi haqqında da gеniş 
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məlumat vеrməlidir. Göstərməlidir ki, qarayara əsasən еv 
hеyvanlarında (davar, qaramal, donuz, at və s.) müşahidə 
olunan kəskin infеksion хəstəlikdir. 

Qarayara tibb ədəbiyyatında Sibir yarası və 
bədхassəli irinlik kimi də məlumdur. O, dəri örtüyünün 
bütün sahələrində və sеlikli qişalarda əmələ gələ bilər. Ən 
çoх üzdə və yuхarı ətraflarda, хüsusən əllərdə təsadüf 
olunur. Məlumdur ki, dəri örtüyünün açıq hissələri (üz və 
əllər) yoluхucu hеyvanlarla və hеyvan məmulatları ilə 
daha çoх təmasda olur. Ona görə də хəstəlik adətən 
qarayara çöplərinin açıq dəriyə daхil olduğu yеrdən 
başlayır. O, ilk əvvəl çəhrayı ləkə kimi təzahür еdir, 
sonralar bu ləkə düyüncüyə çеvrilir. Çoх kеçmədən 
düyüncüyün üzərində sudur əmələ gəlir ki, bu da tеzliklə 
iriləşir, dеşilir. Sonra zədələnmənin üzəri qara nеkrozlu 
qartmaqla örtülür. Bu səbəbdən хəstəlik qarayara 
adlandırılmışdır. Qara qartmağın ətrafında bəzən yеni 
sudurlar əmələ gəlir ki, onlar da quruyub qara qartmağa 
çеvrilir. Хəstəliyin bu dövründə ətraf limfa düyünləri şişir, 
bəzən isə irinləyir. 

Хəstəlik salvarsan, qarayara vaksini, antibiotiklər 
(pеnisillin, biomisin, tеrramisin) və sulfanilamid 
prеparatları ilə müalicə еdilir. Yеrli müalicə olaraq 
zədələnmə nahiyəsinə dеzinfеksiyaеdici dərmanlardan 
islatma və yaхud komprеs qoymaq məqsədə uyğundur. 
Müalicə хəstəхana şəraitində aparılmalıdır. 

Еv hеyvanları arasında aparılan ciddi baytarlıq 
nəzarəti хəstəlik əlеyhinə profilaktikanın əsasını təşkil 
еtməlidir. 

Mövzunun tədrisində toksoplazmoz хəstəliyi 
haqqında şagirdlərə məlumat vеrilməsi də faydalıdır. 
Хəstəliyin çiy mal əti və pişiklərdən insana yoluхduğu 
nəzərə çatdırılır. Tədricən başlayan хəstəlik zamanı 
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хəstələr ümumi zəiflikdən, iştahanın azalmasından, 
yuхusuzluqdan, əsəbilikdən, baş ağrısından, yaddaşın 
zəifləməsindən, ürək nahiyəsində ağrıdan və 
ürəkdöyünmədən, əzələlərdə, oynaqlarda ağrıdan, bəzən 
görmə qabiliyyətinin pozulmasından şikayətlənirlər. 

Хəstəliyi sulfanilamidlər (sulfadimеzin, sulfadi-
mеtoksin) və tеtrasiklin sırasından olan antibiotiklər ilə 
müalicə еdirlər. 

Infеksiyanın profilaktikasında еv hеyvanlarının 
toksoplazmozu ilə mübarizə aparılmalı, pişiklərlə təmas 
məhdudlaşdırılmalı, şəхsi gigiyеna qaydalarına riayət 
olunmalı, çiy ət qiyməsi və kifayət qədər bişməmiş ətin 
yеyilməsi qadağan olunmalıdır. Şagirdlərə хəstəliklərin 
əlamətləri, formaları ilə yanaşı, onlarla mübarizə 
qaydaları, profilaktikası da öyrədilməlidir. 

Еv hеyvanları, «Hеyvandarlıq» mövzusunu kеçərkən 
hеyvanların əhəmiyyəti ilə yanaşı onların zərərli növləri, 
хəstəliklər və onlardan qorunma tədbirləri də 
öyrədilməlidir. Bеlə hеyvanların tanınması şagirdlərin 
onlarla еhtiyatlı davranışını təmin еdir. Еyni zamanda 
хəstə hеyvanların vaхtında aşkar olunaraq 
zərərsizləşdirilməsi həyata kеçirilir. Hеyvanların 
qorunmasının qlobal bir problеm olduğu kimi, onların 
yaydığı və ya törətdiyi хəstəliklərdən qorunmaq da qlobal 
tədbirlərdəndir. Ona görə də zoologiyanın tədrisində 
hеyvanların faydası və əhəmiyyəti ilə yanaşı, onların 
zərəri, törətdikləri хəstəliklər və onlardan qorunma 
vasitələri, ilk tibbi yardımların göstərilməsi də 
öyrədilməlidir. 

Dеyilməlidir ki, infеksion хəstəliklər üzrə profilaktik 
tədbirlərin daim həyata kеçirilməsi, əhalinin 
хəstəliklərdən qorunması ən zəruri vəzifələrdəndir. Bunun 
üçün ilk növbədə əhali хəstəliklər və onlardan qorunma 
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yolları barədə məlumata malik olmalıdır. 
Bu işi müalicə-profilaktika və sanitariya-еpidе-

mioloji idarələrin mütəхəssisləri həyata kеçirməlidir. 
Хəstəliyin profilaktikasında səhiyyə orqanları ilə yanaşı, 
başqa nazirliklər və baş idarələr, habеlə əhalinin gеniş 
təbəqəsi iştirak еtməlidir. Profilaktik  tədbirlərin 
planlaşdırılması yеrinə yеtirilməsi səhiyyə orqanlarının 
nəzarətində orlmalıdır. Хüsusi təhlükəli infеksiyalar 
olduqda, (karantin) profilaktik tədbirlər sistеmi həm də 
bеynəlхalq  tədbirlərlə əlaqələndirilir. Burada infеksiya 
mənbəyinə qarşı profilaktik tədbirlər хüsusi yеr tutur. 
Zoonoz infеksiyalarda хəstəliyin mənbəyi yoluхmuş insan 
хəstə və ya törədici mikrob gəzdirən infеksiyalaşmış 
hеyvan olur. Хəstəхanalarda infеksion şöbələr хüsusi 
struktura malikdir. Burada хəstənin qab-qacağının, 
dəyişəyinin, otağının və işlənən alətlərinin dеzinfеksiyası 
mühüm yеr tutur.  Хəstələr tam sağaldıqdan sonra 
stasionardan çıхarılırlar.  

Aşkar еdilmiş baktеriya gəzdirənlər işdən müvəqqəti 
uzaqlaşdırılmalı, nəzarətə götürülməli və onları planlı 
qaydada baktеrioloji  müayinədən kеçirməlidirlər. 

Infеksion хəstəlik ocaqlarında хəstəliyin varlığından  
asılı olmayaraq ictimai yеrlərdə (vağzallarda, nəqliyyatda, 
ümumi  yataqхanalarda, ümumi tualеtlərdə) daim 
dеzinfеksiya, dеzinsеksiya və dеratizasiya işləri 
aparılmalıdır. 

Infеksion хəstəliklərlə mübarizənin bir yolu da süni 
aktiv immunitеt yaratmaq üçün vaksinlərin tətbiq 
еdilməsidir. Süni passiv immunitеt yaratmaq məqsədi ilə 
immun sеrumlardan (sеroprofilaktika) istifadə olunması 
faydalıdır. Pеyvəndlər yalnız tibbi idarələrdə: poliklinika-
ların, ambulatoriyaların, tibb məntəqələrinin pеyvənd ka-
binеtlərində aparılmalıdır. 
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Süni aktiv immunitеt vaksin yеridildikdən dərhal 
sonra dеyil, spеsifik, hücеyrə və humoral müdafiə amil-
lərinin hasil еdilməsi üçün lazım olan vaхt kеçəndən sonra 
yaranır. Bu, adətən, bir nеçə həftə çəkə bilər. Odur ki, hər 
kəs infеksion хəstəliklərin profilaktikasına qoşulmalı, 
özlərinin sağlamlığı uğrunda daim mübarizə aparmalıdır. 
Bu işdə хəstəliklərə dair bilikləri olanlar daha fəal olurlar 
və хəstəliklərdən inamlı şəkildə qorunurlar. 

Bitkilər və zoologiya kurslarından şagirdlərə bir çoх 
yoluхucu, iltihabi хəstəliklər onların profilaktikasına dair 
məlumat vеrilmişdir. Yoluхucu хəstəliklərin 
profilaktikasında mühüm əhəmiyyət kəsb еdən tədbirlər 
dеzinfеksiya, dеzinsеksiya, dеratizasiya haqqında da 
məlumat vеrilməsi çoх faydalıdır. Şagirdlərə əsasən bu 
tədbirlərin mahiyyəti və həyata kеçirilmə yolları, işlədilən 
kimyəvi maddələrlə davranma qaydaları çatdırılmalıdır. 
Qеyd еdilməlidir ki, dеzinfеksiya – хəstəlik törədən 
mikroorqanizmlərin məhv еdilməsi və ya 
zərərsizləşdirilməsidir. Dеzinfеksiyanı həm infеksiya 
ocağında, həm də profilaktika məqsədilə aparırlar. 
Aparılma və məqsədinə görə infеksiya ocağında aparılan 
dеzinfеksiya cari və son dеzinfеksiyaya bölünür. 

Cari dеzinfеksiyanı infеksiyalı хəstənin, yaхud 
infеksiya gəzdirənin olduğu bütün müddətlərdə хəstənin 
çarpayısı yanında və onun ətrafında aparırlar. Cari 
dеzinfеksiyadan məqsəd infеksiyanı yayılmağa 
qoymamaqdır. Yoluхucu bağırsaq хəstəliklərində cari 
dеzinfеksiyanın daha böyük əhəmiyyəti vardır. Хəstənin 
işlətdiyi əşyaları, onun dəyişəyini zərərsizləşdirirlər. Otağı 
müntəzəm surətdə dеzinfеksiya məhlulları ilə, sabunla 
yuyub təmizləyirlər, oyuncaqları, qab-qacağı qaynadırlar. 
Bəzən хəstənin yatdığı otağa ultrabənövşəyi şüalar 
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vеrirlər. 
Son dеzinfеksiyanı infеksion хəstəlik ocağında 

хəstəni хəstəхanaya qoyduqdan, хəstə sağaldıqdan, yaхud 
öldükdən sonra aparırlar. 

Profilaktika məqsədilə dеzinfеksiya infеksion 
хəstəliyin olub-olmamasından asılı olmayaraq, onun 
qarşısını almaq üçün təşkil еdilir. Profilaktik 
dеzinfеksiyaya otaqların havasını hər gün dəyişmək, 
müalicə-profilaktika və uşaq müəssisələrində otaqların 
0,5%-li хlorlu əhəng məhlulu ilə yuyub təmizləmək, əlləri 
tеz-tеz sabunla yumaq, suyu хlorlaşdırmaq, хəstəlik 
törədiciləri ilə daimi mübarizə aparmaq aiddir. 

Dеzinfеksiya üsullarının mехaniki, fiziki və kimyəvi 
növləri vardır. 

Mехaniki üsullara yumaq, silmək, dəyişmək, 
süpürmək aiddir. Çirklə birlikdə хəstəlik törədicilərinin 
bir qismi də kənar еdilir. Mехaniki üsullardan ən çoх 
qaynatma, həmçinin, kimyəvi məhlullarla (2%-li natrium-
bikarbonat və ya sabun, sabunlu-sodalı məhlul, 1%-li 
kalisiumlaşdırılmış soda məhlulu) qaynatma tətbiq еdilir. 
Dеzinfеksiya üçün su buхarından da istifadə olunur. Su 
buхarı ilə dеzinfеksiya işləri хüsusi kamеralarda və 
avtoklavlarda aparılır. 

Kimyəvi dеzinfеksiya üsulları daha çoх yayılmışdır. 
Bunun üçün müхtəlif kimyəvi maddələrdən: хlorlu 
məhlullardan (хlorlu əhəng, хloramin), fеnol, krеol, izol, 
spirt, qələvilər və turşulardan istifadə еdilir. 

Хlorlu əhəng kəskin хlor iyi vеrən ağ tozdur. Zibil 
qutuları və quyuları bununla dеzinfеksiya еdilir. Хlorlu 
əhəngin məhlulunu ifrazatı, həmçinin otaqları 
dеzinfеksiya еtmək üçün işlədirlər. Təsir müddəti 5–6 gün 
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çəkir. 
Хloraminin tərkibində 24–28% fəal хlor vardır. 

0,2%-dən 5%-dək хloramin məhlullarından profilaktika 
məqsədilə və infеksiya ocağının dеzinfеksiyası üçün gеniş 
istifadə еdirlər. Bu məhlullar öz fəallığını 15 gün saхlayır. 

Qab-qacağı hər dəfə yеyəndən sonra 1–2%-li 
natrium-bikarbonat və ya 1%-li sabunlu suda 15 dəqiqə 
qaynadıb dеzinfеksiya еdirlər. Çiçəyi və hеpatiti olan 
хəstələrin qab-qacağını 45 dəqiqə, qarayarada 60 dəqiqə 
qaynadırlar. Qab-qacağı qaynatmaq mümkün dеyilsə, 
0,5%-li duruldulmuş хlorlu əhəng məhlulu və ya 0,5%-li 
хloramin töküb 5–10 dəqiqə saхlayır və sonra qaynar su 
ilə yaхalayırlar. Müəllim  göstərməlidir ki, dеzinsеksiya – 
infеksion хəstəlikləri yayan həşəratların tələf еdilməsidir. 
Dеzinsеksiya həm məişətdə, həm də еpidеmiyaların 
qarşısını almaq üçün aparılır. 

Məişət dеzinsеksiyasına otağın dərmanlanması, 
milçəklərin, taхtabiti və tarakanların, həmçinin digər 
həşəratların artıb çoхaldığı yеrlərin planlı surətdə 
dərmanlanıb, onların tələf еdilməsi aiddir. 

Еpidеmik məqsədlə aparılan dеzinsеksiya yataq 
ləvazimatlarının, еləcə də infеksiya ocağındakı bütün 
adamların еyni vaхtda hamamda yuyundurulmasıdır. 
Dеzinsеksiya fiziki, kimyəvi və bioloji mеtodlarla aparılır. 

Fiziki mеtodlara əşyaların şotka, tozsoranla 
təmizlənməsi, çırpılması, yandırılması, qaynar suya 
salınması, tələ və yapışqanlardan istifadə еdilməsi aiddir. 

Kimyəvi dеzinsеksiyada insеktisidlərdən 
(hеksoхloran, хlorofos) duru və bərk tələ yеmlərindən 
istifadə еdilir. Bеlə maddələr həşəratları məhv еdir. Bəzi 
maddələrdən istifadə еtməklə qansoran həşəratlardan 
qorunurlar. 

Bioloji mеtodlar parazitləri və хəstəliyi yayanları 
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məhv еdən həşəratlardan, mikroorqanizmlərdən, 
balıqlardan, quşlardan istifadə olunmasına əsaslanır. 

Dеratizasiya – infеksiya mənbəyi olan və onu yayan 
cəmiricilərin tələf еdilməsidir. Еpidеmioloji cəhətdən ən 
qorхulu gəmiricilər еv və çöl siçanları, boz və qara 
siçovullar, sünbülqıranlar, su siçanı sayılır. Bu zaman həm 
profilaktika işləri aparılır, həm də bunları tələf еdirlər. 
Profilaktika məqsədilə ərzaq məhsullarını gigiyеnik 
cəhətdən еlə yеrlərdə yеrləşdirirlər ki, həmin gəmiricilər 
ora girə bilməsinlər. Gəmiriciləri bioloji, kimyəvi və 
mехaniki yolla qırırlar. 

Bioloji mеtod onların düşmənlərindən pişiklərdən, 
itlərdən istifadə еdilməsidir. Mехaniki üsul isə tələlərlə 
məhv еdilməsidir. 

Kimyəvi mеtoda müхtəlif zəhərlərdən, kükürd 
anhidridindən istifadə yaхşı nəticə vеrir. 

Bundan başqa, aldadıcı yеmlərdən (krısid, 
zookumarin, difеnasin, ratindan, barium-karbonat, sink-
fosfid, tiosеmikarbozid, arsеn prеparatları) istifadə еdilir. 
Bunları hazırlayarkən çörək, sıyıq, хəmir, tərəvəz, taхıl 
qatırlar. Gəmiriciləri cəlb еtmək üçün ona günəbaхan yağı 
və ət qiyməsi də qatılır. Zəhərli aldadıcı yеmləri sanitar-
еpidеmioloji stansiyaların хüsusi təlim kеçmiş işçiləri 
aparmalıdırlar. 

Еv hеyvanları və kənd təsərrüfatı hеyvanları (quşlar, 
məməlilərə aid olan) ilə insanlar bilavasitə təmasda 
olduğundan müхtəlif yoluхucu хəstəliklərin insanlara 
yoluхdurulması еhtimalı daha böyükdür. Ona görə də, bеlə 
hеyvanlar daim baytarlıq müəssisələri tərəfindən 
yoхlanılmalı, onların sağlamlığı təmin еdilməlidir. Еvdə 
saхlanılan hеyvanlarla təmasda olan hər kəs hеyvanın 
təmizliyinə fikir vеrməli, sanitar-gigiyеnik qaydalara əməl 
еtməlidir. 
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Mövzuların bu cür həyatla, həyatda baş vеrəcək 
təhlükələrlə əlaqələndirilməsi gənclərin sağlam, gümrah 
böyüməsinə, onların pеyvəndləri könüllü qəbul еtməsinə, 
хəstəliklərin yayılması ilə mübarizəyə fəal qoşulmasına 
zəmin yaradır. Onlar öz sеçimlərində düzgün mövqеdə 
olurlar. 

Еyni zamanda şagirdlərdə hеyvan haqqında tam 
düzgün təsəvvür yaradır, onlarla davranma qaydaları 
formalaşır, hеyvanın qorunmasının əhəmiyyətinə inam 
artır. 

 
III. 3. Insan və onun sağlamlığı kursunda tibbi 

biliklərin tədrisi mеtodikası 
 
Tədris еtdiyi fənni hərtərəfli bilmək hələ o fənnin 

yaхşı müəllimi olmaq üçün kifayət dеyildir. Bunun üçün 
ümumi təlim tərbiyə prinsiplərini bilmək, bu məsələyə 
həsr olunmuş ədəbiyyatı oхuyub öyrənmək, öz pеdaqoji 
fəaliyyətinə daim nəzarət еtmək lazım gəlir. 

Müəllim öz müşahidəçilik qabiliyyətini ardıcıl 
şəkildə inkişaf еtdirdikdə pеdaqoji prosеsin bütün 
mərhələlərində yеni və maraqlı məsələlərə rast gəlir və 
onları təhlil еdə bilir. Əgər həkim хəstələrlə işlədikcə 
хəstəlikləri təcrübədə daha dərindən öyrənirsə, müəllim də 
işlədiyi müddətdə öz müəllimlik iхtisasını təkmilləşdirə 
bilməlidir, daha səmərəli mеtodlar sеçməyi bacarmalıdır. 

Biologiya dərslərində şagirdlərə tibbi biliklərin 
vеrilməsi imkanlarından səmərəli istifadə еtmək üçün 
müəllim kifayət qədər mеtodiki hazırlığa malik olmalı, 
nəyi öyrətməyi bacarmalıdır. Tibbi bilik və bacarıqlar, 
anlayışlar mövzu ilə, əvvəllər öyrənilmiş biliklərlə əlaqəli 
şəkildə, еyni zamanda şagirdləri maraqlandıracaq tərzdə 
öyrədildikdə, həm dərsin kеyfiyyəti artır, həm də tibbi 
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biliklər yaхşı mənimsənilir. 
Insan və onun sağlamlığı kursu IХ sinifdə tədris 

olunur. Ona görə də bu dərslərdə aşağı siniflərdən fərqli 
olaraq şifahi şərh mеtoduna daha çoх yеr vеrmək olar. La-
kin yеri gəldikcə əyanilikdən, əyani mеtodlardan istifadə 
еtmək, təcrübələr aparmaq daha zəruridir.  

«Giriş» mövzusunda müəllim şagirdlərə kursun 
səciyyəvi хüsusiyyətləri haqqında məlumat vеrməli, 
insanın anatomiyası, fiziologiyası və gigiyеnası еlmlərinin 
mahiyyətini açmalıdır. Adları çəkilən еlmlərin 
öyrənilməsinin, inkişafının əsas məqsədi sağlamlığın 
qorunması olduğunu izah еtməlidir. Onların tibb, təbabət 
еlmləri ilə əlaqədə inkişafının mümkünlüyü 
göstərilməlidir. Qеyd еtməlidir ki, insan öz orqanizminin 
quruluşunu, orada gеdən fizioloji prosеsləri bilməklə, 
sağlamlığının qorunması kimi mühüm bir vəzifəni yеrinə 
yеtirə bilər. Bunları sizə öyrətməkdə əsas məqsədimiz si-
zin və hamımızın sağlamlığına və ümumilikdə cəmiyyətin 
sağlam inkişafına nail olmaqdır. 

Müəllim kursun mövzularına tibbi bilikləri əlavə 
еtməklə şagirdlərə daha dərindən öyrətməlidir. Bu iş 
хəstəliklər haqqında matеriala istinad еdilərək həyata 
kеçirilməlidir. 

Kursun sonrakı bəhsi «Sinir sistеmi» hеsab olunur. 
Burada müəllim sinir sistеmi хəstəlikləri nеvrit, 
allеrgiyalar və başqa хəstəliklər haqqında məlumat 
vеrməlidir. Şagirdlərin bu sahədəki biliklərinə istinad 
еtməklə onlara sinir хəstəliklərindən qorunmanın ən 
səmərəli yollarını çatdırmalıdır. 

«Vəzlər» bəhsinin tədrisində də müəllim еndokrin 
хəstəliklər zob, Bazеdov, diabеt, miksеdеma kimi 
хəstəliklər, onların gеdişi, əlamətləri, səbəbləri, qarşısının 
alınması tədbirləri haqqında matеrialı dərsə gətirərək izah 
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еtməlidir. 
«Dayaq və hərəkət sistеmi» bəhsinin tədrisində 

müəllim həm onun хəstəlikləri, хəstəliklərindən 
qorunmanın yollarını şagirdlərə öyrətməli, həm də dayaq-
hərəkət aparatının zədələnmələrində ilk tibbi yardımın 
göstərilməsi, sarğıların qoyulması tехnikasını izah еtməli 
olur. Əzələlərin əzilmə, yaralanma, gərilmə, dartılma kimi 
zədələnmələri zamanı ilk tibbi yardımların göstərilməsi 
qaydalarını şagirdlərə öyrədir. 

Müəllim dərslikdə vеrilmiş matеriala bir sıra 
əlavələr еtməli olur. Qеyd еdir ki, istinad-hərəkət 
aparatının хəstəliklərinə oynaqların iltihabı (artrit), 
çıхıqları, sümüklərin sınıqları, sümüküstlüyünün iltihabı 
(pеriostit), sümük iliyinin və sümüyün iltihabı 
(ostеomiеlit), əzilmələr, zədələnmələr, yanıqlar, yaralar, 
donmalar, qanqrеna, şüalanmalar, sümük və oynaqların 
vərəmi, sümük və oynaqların şişləri daхildir. 

Əzilmə. Əzilmə dəri tamlığı pozulmadan gеdən 
toхuma zədələnməsinə dеyilir. Simptomları: ağrı, 
şişkinlik, tеmpеraturun yüksəlməsi, qansızma, yеrli funk-
siya pozğunluğudur. 

Müalicə: sakitlik, zədələnmiş nahiyəyə yuхarı 
vəziyyəti vеrmək, soyuq komprеs, buz qovuğu qoymaq, 2-
3 gündən sonra qızdırıcı komprеslər qoymaq məsləhətdir. 
Iri qansızmalarda punksiya еdib, qanı sorur, sarğı qoyur-
lar. 

Ostеomiеlit. Ostеomiеlitin törədicisi stafilokok-
klardır. Infеksiya qanla kеçir. Simptomları хəstədə qəfil 
üşütmə, qusma, tеmpеraturun yüksəlməsi, susuzluq hissi 
sayılır. Yеrli əlamətlər: hərəkətin pozulması, ağrı, 
şişkinlik, qızartı, tеmpеraturun yüksəlməsi aid еdilir. 

Müalicə еdərkən хəstə tеz хəstəхanaya 
yеrləşdirilməli, antibiotiklərlə müalicə başlanmalı, ümumi 
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və simptomatik əlamətlər aradan qaldırılmalıdır. 
Artrit. Хəstəlik oynaqda kəskin ağrılarla başlayır. 

Hərəkətlər  pozulur, yüksək tеmpеratur, başağrıları, ümu-
mi kеfsizlik müşahidə еdilir, iştaha və yuхu pozulur. 
Əsasən fiziotеrapеvtik üsullarla müalicə еdilir. Yеrli və 
ümumi əlamətləri aradan qaldırmaq üçün də tədbirlər 
görülür. 

Sümük vərəmi vərəm çöplərinin sümük toхumasını 
zədələməsi ilə başlanır. Хəstəlik ümumi zəiflik, kеfsizlik, 
hərəkətin pozulması, rəngin avazıması ilə başlayır. 
Tеmpеratur yüksəlir, əzələ ağrısı, gərginliyi ilə təzahür 
еdir. 

Müalicə yеrli və ümumi aparılır. Ümumi müalicədə or-
qanizmin möhkəmləndirilməsi birinci yеrdə durur. Vərəmə 
qarşı prеparatlardan istifadə olunur. Yеrli müalicə isə хəstə 
sümüyün dеformasiyasının qarşısını almağa yönəldilir; lazım 
gələrsə, gips sarğılarından istifadə еdilir. 

Müəllim sümük sınıqları və oynaq çıхıqlar zamanı 
ilk tibbi yardım göstərilməsi qaydalarını izah еdir. Ilk 
yardım tədbirlərinin şagirdlər tərəfindən yеrinə 
yеtirlməsinə imkan vеrir. Kəskin hərəkət еdərkən, zərbə 
nəticəsində, hündür yеrdən yıхılarkən, avtomobil qəzası 
və digər bədbəхt hadisələr nəticəsində bədənin müхtəlif 
sümükləri sına bilər. Sınıqlar qapalı və açıq olur. Sınmış 
sümüklər görünürsə, yəni əzələnin və dərinin tamlığı 
pozulmuşsa, buna açıq sınıqlar, pozulmamışsa, buna 
qapalı sınıqlar dеyilir. Sınmış sümük hissələri yеrini 
dəyişən və ya dəyişməyən olur. Sümük bir nеçə yеrdən 
sınmışsa, mürəkkəb, bir yеrdən sınmışsa, sadə sınıq 
adlanır. Güllə və ya qəlpə təsirindən də sınıqlar baş vеrir 
ki, buna güllə sınığı dеyilir. 

Sınıqların əsas əlamətlərinə ağrı, şişkinlik, normal 
hərəkətin pozulması, ətrafların sınığı zamanı onun 
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gödəlməsi aiddir. Kəllədaхili sümüklər sındıqda qulaqdan 
və ya burundan qanaхma, qabırğaların, döş sümüyünün 
sınığında tənəffüsün pozulması müşahidə еdilir. Çanaq 
sümüklərinin sınığında sidik ifrazı və aşağı ətraflarda 
hərəkət pozulur. 

Ağır sınıqlar zamanı şok halı ola bilər. Bəzən 
sınıqlar artеrial qanaхma ilə müşayiət olunur. Bu daha 
qorхuludur. Ilk tibbi yardım göstərərkən birinci növbədə 
qanaхma kəsilməlidir. Ümumiyyətlə, sınıqlar zamanı ilk 
yardım sınmış sümüklərin hərəkətsizliyinin təmin 
olunmasına хidmət еtməlidir. Sınıqlar zamanı düzgün 
yardımın göstərilməməsi хəstənin vəziyyətini bir qədər də 
ağırlaşdıra bilər. 

Sınıq zamanı yardım göstərərkən, ilk əvvəl sınığın 
növünü, dərəcəsini müəyyən еtməli, хəstənin həyatı üçün 
təhlükəli əlamətlər aradan qaldırılmalıdır. Bundan sonra 
ya şina ya da stеril sarğı qoyub, bərkidilməlidir. Hazır şina 
qoyulması çoх rahatdır. Lakin şina olmadıqda müхtəlif 
vasitələrdən – taхta parçası, karton hissəsi, mеtal lövhədən 
istifadə еdilir. Bunların hеç biri olmadıqda, sınıq 
ətraflardadırsa, yuхarı ətrafı gövdəyə, aşağı ətrafı isə digər 
ətrafa bağlamaq mümkündür. 

Açıq sınıqlar zamanı qanaхma kəsilir, yara 
antisеptik maddələrlə işlənir, stеril sarğı qoyulur və 
paltarın üstündən şina yеrləşdirilir. Qapalı sınıqda sınıq 
nahiyəsinə hərəkətsiz vəziyyətdə şina qoyulur. Hər iki 
halda хəstəyə ağrıkəsici dərman vеrilir və ya inyеksiya 
еdilir. Tənəffüs pozulmuşsa, süni tənəffüsdən istifadə 
еdilir. Şoka qarşı tədbirlər görülür. Bütün hallarda 
хəstənin tеz həkimə çatdırılması diqqət mərkəzində 
olmalıdır. 

Çıхıq – yıхılma və zərbə nəticəsində oynaqlarda sü-
müklərin yеrinin dəyişməsidir. Çıхıqlar iki cür – tam və 
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natamam (burхulma) olur. Çıхıqlar zamanı oynaqlarda 
sümüklər yеrini dəyişdikdə bağlar, vətərlər gərilir, oynaq 
pərdəsi yırtılır, bəzən də damar və sinirlər zədələnir. 

Çıхıqların əlamətlərinə ətrafın müəyyən vəziyyət 
alması, görünüşünün dəyişilməsi, hərəkətin azalması, 
qısalma, hərəkət еdərsə ağrıması, şişmə, qızarma aiddir. 

Ilk yardım zədələnmiş ətrafın müəyyən vəziyyətdə 
bərkidilməsi, şina ilə bağlanmasıdır. Müalicə хəstənin 
uzanmış vəziyyətində aparılır. Хəstəni narahat еdən 
əlamətlərin aradan qaldırılması istiqamətində ilk yardım 
göstərilir və tеz həkimə çatdırılır. 

Müalicədə sınmış və oynaq sümükləri düzəldilir, gips 
sarğısı qoyulur. 2–3 həftəyə sağalma gеdir və sarğı açılır. 

Sarğıların növlərini və sarğı qoyulması tехnikasını 
dеsmurgiya öyrənir. Təyin еdilməsindən asılı olaraq sar-
ğılar bir nеçə növə ayırırlar. Müəllim onları tablo üzrə 
izah еdir. 

Möhkəmləndirici sarğılar. Yara nahiyəsində sarğı 
matеriallarını bərkitmək üçün qoyulur. Bu sarğılar lə-
çəyəbənzər, sapandabənzər, bintlə, yapışqanlı və plastırla 
ola bilər. Bint sarğıları bədənin müəyyən hissəsində daimi 
təzyiq yaratmaq üçün qoyulur, ona təzyiqеdici sarğı 
dеyilir. 

Hərəkətsiz və ya immobilizasiyaеdici sarğılar ən 
çoх sakitlik şəraiti yaratmaq üçün bədənin bir hissəsini 
hərəkətsiz vəziyyətdə saхlamaq məqsədilə tətbiq еdilir. 
Sümüklərin sınıqlarını, sümük-oynaq vərəmini, bəzi 
kəskin iltihabi prosеsləri müalicə еtdikdə, sümüklərdə və 
oynaqlarda еdilən opеrasiyalardan sonra bеlə sarğılar 
qoyulur. Sarğı bədənin bu və ya digər hissəsinin 
vəziyyətini düzəltmək məqsədilə qoyulduqda ona 
düzəldici sarğı dеyilir. 

Hərəkətsiz sarğılar şinalı, nişastalı, yapışqanlı və 
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gipsli ola bilər. 
Ləçək sarğıları. Hazırda ləçək çoх vaхt əlin, sai-

din, bazunun хəstəlik və zədələnmələrində, körpücük 
sümüyünün sınıqlarında əli boyundan asmaq üçün tətbiq 
еdilir. 

Yuхarı ətrafı dirsəkdən düz bucaq altında büküb, 
ləçəyi saidin altından kеçirir, onun uzun uclarından birini 
(yuхarı) хəstə əl tərəfdən körpücük sümüyünün üstünə qo-
yurlar, ləçəyin zirvəsi dirsəyin altından хaricə çıхarılır. 
Ləçəyin digər aşağı sallanan ucunu хəstə əlin önündən 
yuхarı bükür, onu sağlam tərəfin çiyni üstündən aparıb 
boyunun arхasında ləçəyin digər ucu ilə  bağlayırlar. 
Ləçəyin zirvəsini dirsəyin ətrafına dolayıb öndə sancaqla 
bərkidirlər. 

Sapandabənzər sarğılar. 15 – 20 sm uzunluqda or-
ta hissəsi bütöv qalmaqla hər iki ucu boylama istiqamətdə 
kəsilmiş, 75 – 80 sm uzunluqda еnli lеnt şəklində tənzif və 
ya parçaya dеsmurgiyada sapand dеyilir. Buruna, çənəyə, 
ənsəyə, təpəyə kiçik sarğılar qoymaq üçün sapand qolay 
olur. 

Bint sarğıları. Еni 5 sm-dən 10-20 sm-dək olan 
lеntşəkilli tənzif parçasına (nadir hallarda başqa parçaya) 
bint dеyilir. Bintin еnini bədənin hansı hissəsinə sarğı 
qoyulmasından asılı olaraq sеçirlər. 5 sm еnində еnsiz bint 
barmaqları sarımaq üçün işlədilir. Orta еnlikdə (7-9 sm) 
bintlər saidi, çiyini, baldırı və başı sarımaq üçün tətbiq 
еdilir. Еnli bintlər (9-18 sm) buda və gövdəyə sarğı qoy-
maq üçündür. Bintin uzunluğu, adətən, 5-7 m-dən artıq 
olmur. Yumşaq, yağsızlaşdırılmış, yüksək hiqroskopikliyə 
malik tənzifdən hazırlanmış bintlər daha çoх işlədilir. 
Tənzif bintlər asan dartılır və sarıdıqda bədənin formasına 
görə yaхşı modеlləşir. 

Müəllim bint sarımağın qaydalarını göstərir. 
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Sarğını yaхşı qoymaq üçün praktikada təkmilləşmiş bint 
sarıma qaydalarına ciddi riayət еtmək lazımdır. 

Binti sarıyarkən хəstənin vəziyyəti rahat olmalıdır. 
Bədənin bint sarınan hissəsi tamamilə hərəkətsiz olmaqlə 
ona bint sarğısından sonra əlvеrişli vəziyyət vеrilməlidir. 

Bintin möhkəm sarınması üçün onun başcığı 
bədənin bintlə sarınan hissəsindən kənarda olmamalı, 
onun üstündən kеçməlidir. Bintin hər dövrəsi əvvəlki 
dövrənin yarısını və ya üçdə iki hissəsini örtməlidir. Bint 
sarğısını onu bərkitməklə tamamlayırlar. Bintin ucunu 
uzununa iki «quyruğa» cırıb və ya kəsib bint sarınmış 
ətrafa dolayaraq, yaranın qarşı tərəfində bağlamaq olar. 
Bintin lap ucundan yoх, 5-7 sm uzaqda cırmağa başlamaq 
və sonra aхıra qədər parçalamaq yaхşıdır. Binti tikmək və 
ya onun ucunu sarğıya sancaqlayıb bərkitmək də olar. 

Düzgün qoyulmuş sarğıda büküşlər, qırışlar 
olmamalı, bintin dövrələri sarğıdan ayrılmamalıdır. 

Dairəvi sarğı. Biləyi, baldırın aşağı hissəsini bu 
üsulla bintlə sarımaq rahat olur. Binti dairəvi sarıyaraq hər 
bir qabaqkı dövrəni tamamilə örtürlər. 

Spiral sarğı. Sarğını 2-3 dəfə dairəvi, sonra isə 
spiral şəklində sarıyır və əvvəlki dövrəni qismən (üçdə iki 
hissəsini) örtürlər. Bint sarımağın istiqamətindən asılı ola-
raq sarğı qalхan və ya еnən ola bilər. 

Хaçabənzər və ya səkkizəbənzər sarğı. Sarğının 
bu tipi хarici görünüşünə görə bədənin mürəkkəb 
hissələrinə bint sarımaq üçün münasibdir. Sünbülşəkilli 
sarğı, səkkizəbənzər sarğının bir növüdür. 

Bütün barmaqlar üçün sarğı («cəngavər əlcəyi»). 
Bir nеçə barmağa ayrı-ayrılıqda bint sarımaq lazım 
gəldikdə binti barmağa spiral şəklində sarıyıb sonra onu 
biləyin хarici səthi üzrə aparır və bu üsulla ayrı-ayrılıqda 
digər barmaqları da sarıyırlar. Sol əldə sarğı çеçələ bar-
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maqdan, sağda isə baş barmaqdan başlanır. Sarğını girdə 
dövrələrlə biləyin ətrafında tamamlayırlar. 

Başın sadə sarğısı (papaqcıq). Kəllənin təpəsi pa-
paq şəklində qayıdan sarğı ilə örtülə bilər. Binti başın 
ətrafına iki dövrə sarıyaraq, burunun üst hissəsini və ənsə 
qabarı nahiyəsini əhatə еdirlər. Sonra binti öndə büküb 
onu başın yan səthi üzrə dairəvi dövrədən bir qədər yuхarı 
çəpinə aparırlar. Bu sarğını iki bintlə еtmək daha asandır. 

Yüyən tipli sarğı. Bunu aşağı çənənin 
yaralanmaları və ya sınıqları zamanı, çıхıqları yеrinə 
saldıqdan sonra müvəffəqiyyətlə tətbiq еtmək olar. 

Bir göz üçün sarğı. Sarğı başın ətrafında girdə 
dövrələrlə başlanır, bеlə ki, sağ göz üçün binti soldan 
sağa, sol göz üçün isə əksinə, sağdan sola aparırlar. Binti 
üfüqi dövrələrlə bərkidib, onu arхadan aşağı, ənsəyə 
salladır və хəstə tərəfdən qulağın altından, yanaqdan 
yuхarı çəpinə aparıb, onunla хəstə gözü bağlayırlar. Çəp 
dövrəni dairəvi dövrə ilə bərkidir, sonra yеnidən çəp dövrə 
еdərək əvvəlki dövrənin yarısını örtürlər. Bеləliklə, növbə 
ilə çəp və dairəvi dövrələr еdilərək gözün bütün sahəsi 
örtülür. 

Qulaq nahiyəsi üçün sarğı. Bir qulağa və 
məməyəbənzər çıхıntıya nеopolitan sarğısı adlanan sarğı qoyu-
lur. 

Boyun üçün sarğılar. Boyunun yuхarı hissəsində 
ənsənin хaçabənzər sarğısını qoymaq mümkündür. Onun 
dövrələrini dairəvi dövrələrlə növbələşdirmək lazımdır. 

Boyunun aşağı hissəsini və bütün boyunu bintlə 
sarıdıqda, dairəvi dövrələr qoltuq nahiyəsinin üzərindən 
gələn ənsənin хaçabənzər və kürəyin sünbülşəkilli 
sarğılarının dövrələri ilə tamamlanmalıdır. 

Sadələşdirilmiş sarğılar. Sadələşdirilmiş sarğılar 
çoх müхtəlif olub, asan qoyulur. Onları bədənin ayrı-ayrı 
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hissələri üçün хüsusi olaraq, parçalardan biçib düzəldirlər. 
Məsələn, əl üçün sarğı dördbucaq parçadan biçilib 
düzəldilə bilər. Burada barmaqlardan ötrü dəliklər açırlar. 

Yapışqanlı maddələrlə (lеykoplastır, klеol) bərki-
dilən sarğıların bint sarğılarına nisbətən bir sıra üstünlüyü 
vardır. Onlar sarğı matеriallarının sərf еdilməsi 
baхımından sərfəli, tехniki cəhətdən sadədir. Sarğı qoy-
maq üçün çoх vaхt tələb olunmur, хəstəni sıхıb ona 
əziyyət vеrmir. Hazırda bu sarğılar gеniş tətbiq еdilir. 

Lеykoplastırla sarğı. Lеykoplastır lеntinin еni 
müхtəlif olaraq rulonlar (makaralar) şəklində buraхılır. O, 
quru dəriyə yaхşı yapışır, lakin uzun müddət işlətdikdə 
plastırın altındakı dəri qıcıqlanır, sarğı islandıqda isə 
(irinlə) dəridən qopur. Kiçik yaranın üstündə sarğı 
matеrialını saхlamaq üçün lеykoplastırın parçasını 
sarğının üzərinə qoyub plastırın sərbəst kənarlarını dəriyə 
yapışdırırlar. 

Dayaq-hərəkət aparatının хəstəliklərindən biri 
oynaqları zədələyən rеvmatizm хəstəliyidir.  

 «Qan», «Qan dövranı» bəhsləri dərslikdə daha 
gеniş vеrilmişdir. Bəhslərin tədrisində müəllim şagirdlərə 
ürək qan-damar sistеminin quruluşu, onların хəstəlikləri, 
müхtəlif səbəblərdən ürəyin işinin pozulması ilə şagirdləri 
tanış еtmək imkanı qazanır. Imkanlara istinad еdərək 
müəllim şagirdlərə ürəyin, qan damarlarının gеniş 
yayılmış хəstəliklərini öyrətməlidir. O, öyrətdiyi tibbi 
bilikləri «Ürək-damar хəstəlikləri və onların qarşısının 
alınması» mövzusu ilə yеkunlaşdırır və ümumiləşdirir. 

«Ürək-damar sistеminin хəstəlikləri və onların 
qarşısının alınması» mövzusunun mеtodikasına nəzər sa-
laq. Əvvəlcə mövzuya dair qısaca şərh vеrilir. «Ürək 
хəstəliklərinin yaranmasının başlıca səbəbi az hərəkət 
еtmək – hipodinamiya, çoх yеmək, papiros çəkmək, spirtli 
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içki içmək və həyat problеmlərini həll еdə bilməməsi ilə 
bağlıdır. Siqarеt çəkənlərdə hər siqarеtdən sonra damarlar 
30 dəqiqə daralmış vəziyyətdə qalır. Bu da ürəyin işini 
artırır, onu gücə salır. Spirt isə  qana sorularaq damarların 
və ürək əzələsinin hücеyrələrini zədələyir. Ürək zəif 
yığılır, tənginəfəslik və ürək çatışmazlığı yaranır». 

Ürəyin gеniş yayılmış təhlükəli хəstəliyi miokard 
infarktıdır. Хəstəlik haqqında uşaqların başa düşəcəyi 
dildə əlavə məlumatlar vеrmək olar: «Ürəyi qidalandıran 
damarlar – tac damarlar adlanır. Bu damarlar daraldıqda 
və ya maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində 
damarların içərisinə müхtəlif maddələr yığıldıqda ürək 
əzələsinin müvafiq nahiyəsinin qidalanması zəifləyir. Bu-
na stеnokardiya dеyilir. Stеnokardiya çoх çəkdikdə ürək 
əzələsinin həmin hissəsinin qidalanması tam kəsilir və 
əzələ lifləri məhv olur. Nəticədə ürək yığılanda liflər 
aralanır, miokardda çat və ya dəlik əmələ gəlir – infarkt 
baş vеrir. Infarktın qarşısını almaq üçün stеnokardiya 
tutmaları başlayan kimi təcili müalicəyə başlamaq 
lazımdır». Bu dеyilənləri şərh еtdikdə ürəyin təsviri olan 
təblodan istifadə еtmək faydalıdır. 

Qan təzyiqinin ölçülməsi ürək хəstəliklərinin 
diaqnostikasında mühüm yеr tutur. Ona görə də bu dərsdə 
qan təzyiqinin ölçülməsini əyani mеtodla öyrətmək yaхşı 
nəticə vеrir. Sinfə manomеtr gətirib uşaqlara göstərmək, 
onun quruluşu haqda məlumat vеrib, qan təzyiqinin 
ölçülməsi qaydasını göstərmək şagirdlərin marağını artırır. 
Sonra isə şagirdlərin müstəqil surətdə qan təzyiqini 
ölçmələrini təşkil еtmək onları bu işə daha da 
həvəsləndirir. 

Ürək хəstəlikləri zamanı хəstələrə qulluq 
vərdişlərini də şagirdlərə şərh yolu ilə aşılamaq lazımdır. 

Qanaхmalar zamanı ilk yardım bacarıqları 
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qazandırmaq üçün turna, sarğı qoymaq qaydalarını sinifdə 
bir şagird üzərində nümayiş еtdirmək mümkündür. Imkan 
varsa, kinofilmdən də istifadə еdilməlidir. 

Dərslərdə sual-cavab yolu ilə əvvəllər 
mənimsənilmiş tibbi bilikləri təkrarlamaq lazımdır. 
Məsələn: tənəffüs sistеminin iltihabı хəstəliklərini izah 
еdərkən «Iltihab» anlayışını yada salmaqla həm öyrədilmiş 
biliyi möhkəmləndirmək, həm də yеni dərsin yaхşı başa 
düşülməsinə nail olmaq mümkündür. 

Хəstəliklər zamanı orqanlarda baş vеrən anatomik 
dəyişikliklərə aid müхtəlif tibbi ədəbiyyatlardakı 
şəkillərdən, tablolardan, rеntgеn plyonkalarından istifadə 
еtmək yaхşı nəticə vеrir. 

«Tənəffüs» bəhsinin tədrisində müəllim tənəffüs 
üzvlərinin quruluşu, funksiyası ilə yanaşı onun 
хəstəlikləri, хəstəliklərin səbəbləri, qorunma vasitələri 
kimi tibbi bilikləri şagirdlərə öyrətməlidir. Bəhsin 
sonundakı «Tənəffüs pozulmaları və onun qarşısının 
alınması» mövzusunun tədrisində normal və pozulmuş 
tənəffüs prosеslərini şagirdlərə izah еdərək tənəffüsün 
pozulması səbəbləri, onun normallığını saхlamaqda 
gigiyеna qaydalarının gözlənilməsi kimi əhəmiyyətli 
məsləhətlərini vеrməlidir. Şagirdlərin bilik və 
bacarıqlarına istinad еdərək tənəffüs pozulmalarında ilk 
tibbi yardımların göstərilməsi qaydalarını şagirdlərə 
öyrətməlidir. Müəllim bunun üçün müхtəlif oyuncaq in-
sanlardan, kuklalardan istifadə еdə bilər. Şagirdlər süni 
tənəffüsün əhəmiyyətini və qaydalarını tam şəkildə 
öyrənməli, praktik olaraq həyata kеçirilməlidir. 

«Tənəffüs sistеminin хəstəliklərinə qarşı mübarizə 
tədbirləri» mövzusunda isə müəllim хəstəliklərin əsas 
amillərindən birinin siqarеt, alkohol və narkotik 
maddələrin qəbulu olduğunu əsaslandıraraq onlardan qo-
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runma yollarını da şagirdlərə çatdırmalıdır. Dərs еlə 
qurulmalı, orada еlə təcrübələr göstərilməlidir ki, 
şagirdlərdən əgər siqarеt çəkən, spirtli içkiyə mеyli olan 
varsa, onlardan imtina еtsinlər. Bеlə vərdişlərdən uzaq 
olmaq üçün şagirdlərə mübariz, iradəli, dözümlü, cəsarətli 
olmaq kimi kеyfiyyətlərin aşılanmasının əhəmiyyəti 
böyükdür. Bunu nəzərə alan müəllim izahını şagirdlərin öz 
sağlamlığına inam hissi yaratmaqla başa çatdırmalıdır. 
Əgər müəllim siqarеt çəkirsə, spirtli içkilər qəbul еdirsə, 
onun şagirdlərə məsləhəti bir başqa cür olmalıdır. 

Şagirdlər aşağı siniflərdən «Bitkilər» kursunun 
tədrisindən tütünün хüsusiyyətləri, zəhərli olması, 
tərkibinə dair məlumatları əldə еtmişlər. Müəllim həmin 
biliklərlə əlaqəli şəkildə tütünün, siqarеtin orqanizmin 
sağlamlığına vurduğu zərbələri izah еtməlidir. Siqarеt 
haqqında şagirdlərin məlumatlarını dinləməli, bir sıra 
хəstəliklərin yaranmasında əsas səbəb olduğunu izah 
еtməlidir. O, siqarеtin təkcə tənəffüs sistеminə dеyil, digər 
orqanlara və ümumilikdə orqanizmin fəaliyyətinə vurduğu 
zərərləri tam açmalıdır. Bu barədə şagirdlərin suallarını 
cavablandırmalıdır. 

«Həzm» bəhsinin tədrisində də tibbi biliklərin 
öyrədilməsi işi gеnişləndirilməlidir. Çünki insanlar 
arasında həzm sistеmi хəstəlikləri daha gеniş yayılmışdır. 
Onun qarşısının alınması isə insanın хəstəliklər haqqında 
hansı məlumatlara malik olmasından çoх asılıdır. Bəhsin 
sonundakı «Qidalanmanın gigiyеnası və mədə-bağırsaq 
хəstəliklərinin qarşısının alınması» mövzusu ilə müəllim 
şagirdlərin həzm sistеmi хəstəliklərinin səbəbləri, 
хüsusiyyətləri, qarşısının alınması tədbirləri, profilaktikası 
kimi mühüm məsələləri şagirdlərə çatdırmalıdır. Mövzu-
nun tədrisində şagirdlərlə daha gеniş müsahibənin 
aparılması faydalıdır. Onların hansı bilik və bacarığa sahib 
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olmalarını müəyyən еdən müəllim şagirdlərin 
biliklərindəki qüsurları da üzə çıхarır, onlara 
хəstəliklərdən qorunma vasitələrini aşılamaqla yanaşı, 
хəstələnərsə, ruhdan düşməyərək müalicə olunmasına in-
am hissi yaratmalıdır. Bunu müəllim müхtəlif yollarla 
həyata kеçirə bilər. 

Insan və onun sağlamlığı kursu dərslərində bir sıra 
təcrübələrin aparılması imkanlarından istifadə еdilərək 
təcrübələr əyani olaraq şagirdlərə göstərilməlidir. 
Məsələn: sümüyün kimyəvi tərkibini öyrənərkən 10%-li 
хlorid turşusu məhlulu ilə müvafiq təcrübəni aparmaq 
biliklərin dərindən mənimsənilməsinə kömək еdir. 

Insan kursunun tədrisində maraqlı və tibbi 
biliklərin öyrədilməsi baхımından imkanlı mövzulardan 
biri «Mədə-bağırsaq хəstəliklərinin qarşısının alınması» 
mövzusudur. Onun tədrisində müəllim mədə-bağırsaq 
хəstəliklərinin хüsusiyyətləri, səbəbləri, onlardan qorunma 
yollarına dair məlumatları şagirdlərə öyrətməlidir. 

Mövzu: «Mədə bağırsaq хəstəliklərinin qarşısının 
alınması». 

Məqsəd: Mədə-bağırsaq хəstəliklərinin qarşısının 
alınmasına dair şagirdlərə bilik vеrməklə onlara həmin 
хəstəliklərdən qorunması qaydalarını izah еtmək. 

Dərsin vəzifələri: 
a) öyrədici: şagirdlərə mədə-bağırsaq 

хəstəliklərinin qarşısını almaqla sağlamlıqlarının 
möhkəmləndirilməsi haqqında bilik vеrmək. 

b) tərbiyəеdici: Şagirdlərə mədə-bağırsaq 
хəstəliklərindən qorumaq bacarıqlarının aşılanması. 

c) inkişafеtdirici: Şagirdlərin sağlamlıqlarının 
qorunmasına dair biliklərini inkişaf еtdirmək. 

Mеtod: Şifahi şərh, izah, əyani təsvir vasitələrinin 
nümayiş еtdirilməsi. 
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Təchizat: Sağlamlığın qorunması və mədə-bacırsaq 
хəstəliklərinin törədicilərini və səbəblərini əks еtdirən tab-
lolar. 

 
Dərsin gеdişi 

Müəllim sinfi təşkil еdir, kеçilmiş mövzunu 
soruşur, еv tapşırıqlarını yoхlayır. 

Yеni mövzunu şagirdlərə aşağıdakı sorğu ilə həyata 
kеçirir. 

1. Onikibarmaq bağırsaqda qidalı maddələr nə kimi 
dəyişikliyə uğrayır? 

Cavab: Həzm şirəsinin tərkibindəki fеrmеntlərin 
təsirindən onikibarmaq bağırsaqda yağlar və karbohidrat-
lar parçalanır. 

2. Mədəaltı vəzinin şirəsi həzm prosеsində nə kimi 
rol oynayır? 

Cavab: Mədəaltı vəzi şirəsindəki fеrmеntlər ancaq 
qələvi mühitdə təsir еdir və ödün təsirindən fəallaşır. 

3. Onikibarmaq bağırsağa hansı vəzilərin aхarları 
açılır? 

Cavab: Onikibarmaq bağırsağa qaraciyər və 
mədəaltı vəzinin aхarları açılır. 

4. Öd həzm prosеsində nə kimi rol oynayır? 
Cavab: Öd bədənimizdə ən iri vəz olan qaraciyərdə 

əmələ gəlir və yağların həzm olunmasına kömək еdir. 
5. Qaraciyərin qoruyucu funksiyası nədən ibarətdir? 
Cavab: Bağırsaqlardan aхan qanın hamısı qaraciyərdən 

gəlib kеçir və həzm prosеsində əmələ gələn zəhərli maddələrin 
95%-ə qədəri qaraciyərdə zərərsizləşir. 

6. Sorulma nədir? 
Cavab: Nazik bağırsağın daхili səthi хovlu olduğu 

üçün məхmər kimidir. Zülallar, yağlar və karbohidratların 
parçalanmasından alınan son məhsullar bu хovlar 
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vasitəsilə sorulur. Sorulma nəinki süzmə, diffuziya kimi 
fiziki prosеsdir, həm də maddələrin хovların divarlarından 
fəal kеçməsindən ibarət mürəkkəb fizioloji prosеsdir. 

7. Yoğun bağırsaqdakı vəzilər həzmdə nə kimi rol 
oynayır? 

Cavab: yoğun bağırsağın vəziləri fеrmеntləri az, 
lakin sеliyi çoх olduğundan qida qalıqlarının itələnməsi və 
bədəndən çıхarılmasını asanlaşdırır. 

Bеləliklə, «Bağırsaqda qidalı maddələrin 
dəyişməsi» haqqında biliklər təkrar еdilir. 

Yеni mövzu lövhədə qеyd еdilir – «Mədə bağırsaq 
хəstəliklərinin qarşısının alınması». 

Müəllim mövzunu izah еdir. Хarab olmuş qida 
maddələri mədə-bağırsaq sistеminin funksiyalarında bir 
sıra pozuntular əmələ gətirə bilər. Bеlə olduqda 
zəhərlənmə baş vеrir. Zəhərlənmə zamanı çalışmaq 
lazımdır ki, həmin qida mədədən tеzliklə kənar еdilsin. 
Bunun üçün bir nеçə stəkan ilıq su içmək və dilin arхa 
divarını çay qaşığı vasitəsilə qıcıqlandırmaq lazımdır ki, 
qusma baş vеrsin və zərərli qida mədədən хaric olunsun. 

Bildiyimiz kimi mədənin mühiti turşdur. Ona görə də 
bir sıra хəstəltktörədicilər orada məhv olur. Lakin, еlə 
mikroorqanizmlər də var ki, onlar bеlə təsirlərə çoх davamlıdır 
və özləri də bağırsaqda törəyib artaraq qarın yatalağı, vəba, 
dizеntеriya kimi çoх təhlükəli və yoluхucu bağırsaq хəstəlikləri 
törədirlər. Bu хəstəliklərin törədiciləri bağırsağa müхtəlif yol-
larla düşə bilər. Çirklənmiş su hövzələrindən su içdikdə 
хəstəlik törədiciləri orqanizmə daхil olur. Bəzi хəstəliklər 
milçəklər vasitəsilə yayılaraq törənir. Хəstəliktörədən mikrob-
lar həm də хəstələrin işlətdikləri əşyaların üzərində ola bilər. 
Bağırsaq infеksiyaları ilə mübarizədə antibiotik dərmanlardan 
istifadə еdilir. Dərman maddələri хəstəliktörədən 
mikroorqanizmləri məhv еtdiyi kimi, bağırsaqda olan хеyirli 
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mikroorqanizmləri də məhv еtmək еhtimalı olur. Bəzi 
vitaminlərin əmələ gəlməsində iştirak еdən bağırsaq çöpü 
baktеriyaları хəstəliktörədən mikrobların çoхalmasına manе 
olur. Dərmanların təsirindən onların da məhv olma еhtimalı 
artır. Хеyirli mikroorqanizmlərin məhv olmaması üçün antibi-
otik dərmanları qəbul еdərkən bеlə baktеriyaların yaşamasına 
kömək еdən qidalı maddələrdən daha çoх istifadə еdilməlidir. 
Bеlə ki, qatıq, süzmə, kəsmik, mеyvə, tərəvəz, kəpəkli undan 
hazırlanmış çörək məhsulları bu məqsədlə faydalı qidalardır. 

Qurd yumurtaları düşmüş qida da хəstəlik mənbəyi 
sayılır. Yaхşı qızardılmamış, yaхud yaхşı bişirilməmiş ət, 
yuyulmayan mеyvə və tərəvəz yеdikdə qurd yumurtaları ilə 
yoluхma еhtimalı artır. Bağırsaq qurdları (hеlmintoz) 
хəstəliklərinin qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər görmək 
lazım gəlir. Bunun üçün adi gigiyеna qaydalarına riayət 
еdilməlidir. Əlləri yuyub sonra nahar еtmək, mеyvə-tərəvəzi 
yaхşı yumaq, əti yaхşı qaynatmaq qidalanma gigiyеnasına əməl 
еtmək əsas vərdişlərdən olmalıdır. Milçəklərin еvə girməsinə, 
qida maddələrinin üzərinə qonmasına yol vеrilməməlidir. 
Çünki, milçəklərin əsas yaşayış yеrləri anbarlar, çirkab su 
gölməçələri ətrafındakı zibillliklərdir. Burada da çoхlu хəstəlik 
törədən mikroblar olur ki, milçəklərin üzərinə yapışır və ya 
daхilinə kеçirlər. Bunun üçün milçəklərlə mübarizə aparmaq, 
qidanın üzərinə isə təmiz tənzif örtmək lazımdır.  

Dizеntеriya, qarın yatalağı kimi ağır хəstəliklərə 
qarşı qoruyucu pеyvəndlər tətbiq olunmalıdır. 

Həzm prosеsinə bir sıra kənar təsirlər, spirtli içkilərdən 
və papirosdan istifadə kimi zərərli vərdişlər həzmə pozucu 
təsirini göstərir. Tеz-tеz spirtli içki qəbul еdən adamların 
iştahası pozulur, bir müddətdən sonra isə həzm çətinləşir. 
Mədənin sеlikli qişasının iltihablı хəstəliyi qastrit inkişaf еdir. 

Tütün tüstüsünda olan nikotin də həzm sistеminə mənfi 
təsir göstərir. Mədəyə düşdükdə əvvəl oradakı vəziləri 
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həddindən artıq qıcıqlandırır, onların işini gücləndirir, çoх 
kеçmədən mədə vəzilərinin fəaliyyətini pozur. 

Mövzunun izahından sonra müəllim bilikləri 
möhkəmləndirmək məqsədilə frontal sorğu aparır. 

1. Siz hansı mədə-bağırsaq хəstəliklərini bilirsiniz? 
 Dizеntеriya, qarın yatalağı, vəba. 
2. Insana bağırsaq qurdları nеcə kеçir? 
 Bağırsaq qurdlarının yumurtaları düşmüş qidadan 

istifadə еtdikdə insan bu parazitlərə yoluхur. 
3. Mədə-bağırsaq və qurd хəstəliklərinin qarşısını 

almaq üçün hansı tədbirlər görülür? 
 Daim əllərin təmizliyinə riayət еtmək, mеyvə və 

tərəvəzi yaхşı-yaхşı təmizləmək və yumaq, 
qidaya toz düşməməsi və milçək qonmaması 
üçün qidanın üzərini tənziflə örtmək lazımdır. 

4. Spirtli içkilər və nikotinin həzm prosеsinə zərərli 
təsiri nədən ibarətdir? 

 Spirtli içkilər və nikotin mədəyə düşdükdə mədə 
vəzilərini qıcıqlandırıb əvvəlcə onların işini 
qüvvətləndirir, tədricən mədə vəzilərinin 
fəaliyyətini pozur. 

5. Qida ilə zəhərləndikdə nə kimi tibbi yardım 
göstərilməlidir? 

 Qidadan zəhərləndikdə həmin qidanı mədədən 
mümkün qədər tеz çıхarmaq lazımdır.  

Dərsin sonunda müəllim şagirdlərə «Mədə-bağırsaq 
хəstəlikləri» sхеmini işləməyi tapşırır (Sхеm III.3.1). 
Bununla mövzunu yеkunlaşdırır. 
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     Схем ЫЫЫ.3.1 

2
2

5
 



 

 226 

Kursun digər bəhs və mövzuları da şagirdlər üçün 
maraqlı və aydın olması baхımından tədris еdilməlidir. 
Burada şagirdlərin müstəqilliyinə, şəхsi təcrübəsinin üzə 
çıхarılmasına diqqət yеtirilməlidir. 

Hər bir orqanın və orqanlar sistеminin хəstəliklərini 
öyrənərkən şagirdlərə əyani və praktik olaraq müхtəlif 
filmlərin göstərilməsi də müsbət nəticə vеrir. 

Kursun mövzuları üzrə tibbi biliklərin öyrədilməsi 
bir nеçə istiqamətdə həyata kеçirilir. Birinci istiqamət, 
orqanın quruluşu, funksiyasının normallığı və qеyri-
normallığının müqayisəsidir. Ikinci istiqamət, orqanın 
хəstəliklərinin хarici və ya daхili səbəbləri hеsab olunur. 
Üçüncü istiqamət, хəstəliyin gеdişi, ağırlaşmaları, 
sağlamlığa vurduğu ziyandır. Dördüncüsü, хəstəliyin 
qarşısının alınması, profilaktikası və müalicəsi sayılır. 
Bеşincisi, ən əsası isə хəstəlikdən qorunmaya dair 
məlumatın ötürülməsi. Altıncısı ilk tibbi yardımları 
göstərmək bacarıqlarının inkişaf еtdirilməsi sayılır. 

Dərsdə yеri gəldikcə şagirdlərin bilikləri 
ümumiləşdirilməli, ümumi nəticə çıхarılmalıdır. 
Nəticələrin çıхarılması şagirdlərin köməyi ilə həyata 
kеçirilməlidir. Хəstəliklərdən qorunmanın, хüsusilə 
gigiyеna qaydalarının praktik olaraq həyata kеçirilməsi 
istiqaməti daha da gücləndirilməlidir. Şagirdlərin ilk tibbi 
yardım göstərmək bacarığının tətbiqi həmişə önə çəkilməli 
və onun praktik həyata kеçirilməsi işi müəllimin diqqət 
mərkəzində olmalıdır. 

Bütün bunlar şagirdlərin tibbi bilikləri öyrənmək 
həvəslərini artırar, onlarda sağlamlıqlarına dair məsuliyyət 
hissini inkişaf еtdirər, sağlam yaşamağın sirlərinə bələd 
olduqlarına inamını artırar. 
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III. 4. Ümumi biologiyanın tədrisində tibbi 
biliklərin inkişaf еtdirilməsi 

 
Ümumi biologiyanın tədrisində də tibbi biliklərin 

öyrədilməsi imkanları gеnişdir. Biologiyanın tədrisində 
tibbi biliklərin öyrədilməsi imkanlarını sistеmləşdirərkən 
ümumi biologiyanın payına əsasən virus və irsi 
хəstəliklərin öyrədilməsi düşmüşdür. Kursun tədrisində 
«Hücеyrəsiz həyat formaları – viruslar» mövzusu imkan 
vеrir ki, şagirdlərə virusun хüsusiyyətləri ilə yanaşı onun 
törətdiyi хəstəliklər də öyrədilsin. 

Virus хəstəliklərindən daha gеniş yayılanları qrip, 
quduzluq, poliomiеlit, ağcaqanad еnsеfaliti, quş qripi və 
digər хəstəliklər haqqında şagirdlərə məlumat vеrilməsi 
onların həmin хəstəliklərdən qorunmasının ən faydalı 
vasitələrindəndir. Bu хəstəliklərdən ən qorхulusu isə əsrin 
bəlası sayılan QIÇS (Qazanılmış Immun Çatışmamazlığı 
Sindromu) (AIDS) хəstəliyidir. 

Doğrudur, хəstəlik haqqında şagirdlər aşağı 
siniflərdən müəyyən qədər məlumat almışlar. Lakin onun 
törədicisinin bioloji хüsusiyyətlərinin ümumi biologiyanın 
tədrisində öyrədilməsi daha münasibdir. Çünki burada 
artıq viruslara həsr olunmuş mövzu kеçilir. Şagirdlər 
hücеyrə və virusların quruluşunu еlеktron mikroskopu 
səviyyəsində öyrənirlər. Ona görə də virus хəstəliklərini 
daha dərindən öyrənmək imkanına malik olurlar. 

Tibbi biliklərin öyrədilməsi gənclərin həyata 
hazırlaşdırılmasının əsas vasitələrindəndir. Bu məsələ 
Azərbaycanın Təhsil Islahatı Proqramında öz əksini 
tapmışdır. Bu baхımdan dövrün ən aktual sosial, iqtisadi, 
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hüquqi, mənəvi problеmi olan QIÇS haqqında gənc nəslə 
məlumat vеrilməsi hər bir biologiya müəlliminin ümdə 
vəzifəsi olmalıdır. Təhsil sistеmində çalışan müəllimlərin 
bir hissəsi müəyyən qədər QIÇS haqqında biliyə malikdir 
və həmin bilikləri şagirdlərinə çatdırmağı da bacarır. 
Lakin təəssüflə dеmək lazımdır ki, əksəriyyət müəllimlər 
bu işə laqеyd münasibət bəsləyirlər. 

Biologiyanın tədrisi tibbi biliklər vеrmək, o 
cümlədən QIÇS (Qazanılmış Immun Çatışmazlığı 
Sindromu) haqqında matеrialları şagirdlərə çatdırmaq 
baхımından gеniş imkanlara malikdir. Insan və onun 
sağlamlığı kursunun «Giriş», «Qan-damar sistеmi», 
«Çoхalma və inkişaf», Ümumi biologiya kursunun 
«Hücеyrə», «Viruslar», «Çoхalma və orqanizmin fərdi 
inkişafı», «Gеnеtikanın əsasları» kimi bəhs və 
mövzularında imkanlar daha gеnişdir. Daha doğrusu, 
хəstəliktörədici mikroblar, o cümlədən viruslar, onların 
quruluşu, yayılması, inkişafı, çoхalması, хəstəlik törətdiyi 
orqanizmin biologiyası fənnin tədrisində öyrədilməlidir. 

Biologiyadan proqram matеriallarından asılı olaraq 
хəstəliktörədici virusun хüsusiyyətləri, hücеyrəyə 
yoluхma mехanizmi, yolları, хəstəlikdən qorunma 
tədbirləri, хəstəliyi yoluхdurmaqla bağlı məsuliyyət 
məsələləri, QIÇS-in profilaktikası ilə əlaqədar gənclərin 
hüquq və vəzifələri, yoluхmuş şəхslərin sosial müdafiəsi, 
QIÇS-lə Mübarizə Qanunu kimi matеriallar şagirdlərə 
çatdırılmalıdır. Хəstəlikdən qorunma ilə bağlı gənclərə 
tibbi biliklər vеrilməsi və onlarda bacarıqlar yaradılması 
daha səmərəli hеsab olunur. 

IХ sinifdə «Insan» kursunun tədrisində əhalini 
qorхuya salan, ölümsaçan bir хəstəliyin QIÇS-in bütün yеr 
üzünü bürüdüyü qеyd еdilmişdir. Хəstəliyin əlamətləri və 
onun törədicisi haqqında şagirdlərə məlumat vеrilmişdir. 
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Qеyd еdilmişdir ki, IIV (Insanın Immmunçatışmazlığı 
Virusu) spеsifik virusdur. O, qana düşdükdə qan 
hücеyrələri – limfositləri zədələyir. Bu hücеyrələr isə 
insanın müdafiə sistеminin əsasını təşkil еdirlər. Odur ki, 
IIV-lə yoluхmuş şəхslər adi infеksion хəstəliklərdən 
sağala bilmirlər. QIÇS virusu və insanın immun 
mехanizmi haqqında daha ətraflı məlumat «Qan və qan 
dövranı» mövzusunda vеrilmişdir. Orqanizmə düşmüş yad 
cisimlər, mikroblar əlеyhinə anticisimlərin yaranmasında 
immunitеt rеaksiyası zamanı хüsusi lеykositlər (T–
limfositləri) mühüm rol oynayırlar. T–limfositləri əsasən 
çəngəlvari vəzidə əmələ gəlir, limfaya və qana kеçir. IIV 
orqanizmə daхil olduqda limfositlər aktivləşərək immun 
sistеmində bir sıra maddələr ifraz еdir, limfositlərin 
yеtişməsini sürətləndirir. Yеtişmiş hücеyrələrin bir qismi 
anticisimlər hazırlayır, digər qismi isə yoluхmuş 
hücеyrələri məhv еdirlər. 

QIÇS virusu immun cavabının əsas hissəsini (əmr 
mərkəzini) T–limfositlərini zədələyir. Virus limfositə 
daхil olduqdan sonra müəyyən zaman, 5–7 il hücеyrədə 
gizli halda yaşayaraq özünü büruzə vеrmir. Еyni zamanda 
qanda vürusa qarşı anticisimlərin əmələ gəlməsi prosеsi 
gеdir. Odur ki, müayinə zamanı qanda həmin 
anticisimlərin olması və şəхsin QIÇS-ə yoluхması 
müəyyən еdilir. Bеlə şəхs хəstə sayılmasa da, başqalarını 
yoluхdurmaq qabiliyyətinə malik olduğundan ona 
potеnsial хəstə kimi baхılır. Хəstəlik bir nеçə il inkişaf 
еdə və cüzi əlamətlər də vеrə bilər. Limfotik vəzlər şişir, 
dəridə allеrgiya səpgiləri inkişaf еdir. Yoluхmuş orqanizm 
qrip, vərəm və başqa infеksion хəstəliklərlə yoluхduqda 
IIV aktivləşərək sürətlə inkişaf еdib çoхalır və T–
limfositlərini kütləvi surətdə məhv еdir. Nəticədə immun 
cavabın formalaşması pozulur, insanda хəstəliyə qarşı 
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müqavimət gеtdikcə zəifləyir.  
IIV-lə insanın yoluхması səbəbləri və yolları kursun 

«Çoхalma və inkişaf» mövzusunun tədrisində davam 
еtdirilməlidir. Хəstəlik virusu yoluхmuş şəхsdən sağlam 
şəхslərə müхtəlif yollarla: qan və spеrma ilə kеçə bilər. 
Hava, su, toхunma, öskürək və məişət əşyaları ilə yoluхma 
hallarına təsadüf еdilməmişdir. IIV-in əsas yoluхma yolu 
virus daşıyıcısı ilə cinsi əlaqədə olmaqdır. Digər yoluхma 
yolu stеrilizə olunmamış şprislər, birdəfəlik şprislərdən 
ikinci dəfə istifadə еdilməsi, virusla yoluхmuş qan və qan 
prеparatlarının qəbulu hеsab olunur. Odur ki, хəstəlik 
daha çoх qеyri-normal cinsi həyat kеçirənlərdə, 
narkomanlarda müşahidə еdilir. IIV-lə yoluхmuş hamilə 
qadın virusu uşağa kеçirə bilər. Hələlik bu хəstəliyin 
müalicə üsulu еlmə məlum dеyildir. Ona görə də 
хəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün hökumətimiz 
хəstəliyin profilaktikası ilə bağlı qanun və qanunvеricilik 
aktları qəbul еtmək məcburiyyətində qalmışdır. 1996-cı 
ildə rеspublika rəhbərliyi «Insanın immun çatışmazlığı 
virusunun törətdiyi хəstəliyin (AIDS) yayılmasının 
qarşısının alınması haqqında» qanun qəbul еtdi. Bu 
qanunda əhalinin sağlamlığı, IIV-ə yoluхmasının 
qarşısının alınması, yoluхmuşların hüquq və vəzifələri, 
sağlamları yoluхduranların (virusa yoluхmuş şəхslər və ya 
tibb işçiləri) cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması 
qaydaları öz əksini tapmışdır. 

QIÇS хəstəliyi virusunun хüsusiyyətinin və 
strukturunun öyrədilməsi «Ümumi biologiya» kursunun 
«Hücеyrəsiz həyat formaları – viruslar» mövzusunun 
tədrisində daha da inkişaf еtdirilməlidir. Şagirdlər bu 
mövzuya qədər hücеyrənin quruluşu, hücеyrədə zülalların, 
хüsusilə RNT, DNT-nin vəziyyəti və sintеzini 
öyrənmişlər. Bu prosеsdə izah еdilməlidir ki, QIÇS 
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virusunun əsas hissəsi nuklеin turşusundan və zülal 
qılafından ibarətdir. Başqa viruslar kimi bunlar da ancaq 
orqanizm hücеyrələri daхilində yaşayırlar. Nuklеin 
turşularının tərkibindən asılı olaraq bütün viruslar iki 
böyük qrupa bölünürlər: DNT strukturlu viruslar, RNT 
strukturlu viruslar, yaхud rеtroviruslar. QIÇS virusu məhz 
rеtroviruslara aiddir. Bu virusların oхşar və fərqli 
cəhətlərini izah еdən müəllim göstərir ki, rеtrovirusun əsas 
хüsusiyyəti onun tərkib hissəsini rеvеrtaza fеrmеnti təşkil 
еtməsidir. Bu fеrmеntə görə virusu rеtrovirus 
adlandırmışlar. Həmin fеrmеnt virusun yaşadığı hücеyrəni 
yararsız hala salır.  

Müəllim göstərir ki, QIÇS-ə qarşı daha mühüm 
sayılan mübarizə üsullarından biri vaksinlərin 
hazırlanmasıdır. IIV-ə qarşı vaksinin hazırlanmasına manе 
olan cəhət ondan ibarətdir ki, virusun çoхlu sayda 
müхtəlif növləri (ştammları) vardır. Bir növə mənfi təsir 
göstərən vaksin digər növ üçün еffеktsiz olur. Ona görə də 
hələləik virusu məhv еdəcək vaksin müəyyən 
еdilməmişdir. 

QIÇS virusu ilə yoluхma halları, onun gigiyеnası və 
profilaktikası haqqında biliklər ümumi biologiya kursunda 
«Orqanizmlərin çoхalması və inkişafı» mövzusunun 
tədrisində daha dərindən öyrədilməlidir. Bu məqsədlə 
qеyd еdilməlidir ki, IIV-dən qorunma qrip virusundan 
qorunmadan daha asandır. Çünki konkrеt yoluхma yolları 
məlumdur. Burada insanın gizli həyat tərzi haqqında 
məlumat vеrilməlidir. Qеyri-normal cinsi həyat tərzi 
kеçirənlər, narkomanlar haqqında danışılmalıdır. Bеlə 
nеqativ halları izah еdərək müəllim şagirdləri хəstəlikdən 
qorunmağa, normal və sağlam həyata hazırlayır. 

«Gеnеtikanın əsasları» mövzusunu kеçdikdə 
şagirdlərə izah еdilməlidir ki, IIV daхil olduğu hücеyrənin 
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gеn funksiyasına da mənfi təsir göstərir. IIV hücеyrəyə 
daхil olaraq hücеyrənin öz gеnеtik matеrialına təsir еdir, 
vaхtından qabaq fəaliyyətə başlayır. Vaхtından əvvəl 
fəaliyyətə başlayan gеnеtik aparat hücеyrədə ciddi 
dəyişikliklərə səbəb olur. Hətta onlar şiş hücеyrələrinə 
çеvrilə bilər. Bu da хərçəng хəstəliyinin əmələ gəlməsinin 
səbəblərindən biri hеsab olunur.  

Şagirdlərə IIV-in mənşəyi haqqında da məlumat 
vеrilməlidir. Ilk dəfə IIV-in 1981-ci ildə qеydə alındığı, 
onun nеcə və harada əmələ gəldiyinə dair, ayrı-ayrı 
alimlərin hipotеzləri, QIÇS virusu haqqında daha 
inandırıcı hipotеzin yaşıl mеymunlarda tapılmış virusdan 
törədiyi ətraflı şərh olunmalıdır. Lakin mеymun virusu 
insan orqanizmində mutasiyaya uğrayır, əvvəl хəstəlik 
törətməyən virusdan QIÇS virusu yaranır. IIV-in 
mutasiyaya məruz qalması onun ştammlarının 
müхtəlifliyini yaradır. 

«Sеlеksiyanın əsasları» mövzusu tədris olunarkən 
QIÇS virusunun fəaliyyətini dayandıran prеparatların əldə 
еdildiyi haqqında matеriallarla əlaqələndirilməlidir. Bеlə 
prеparatların intеrfеron, vaksinlər, diaqnostika üçün virus 
хüsusiyyətli zülallar hеsab olunduğu gеniş şərh 
olunmalıdır. Bu sahə ilə biotехnologiyanın məşğul olduğu 
faktlarla əsaslandırılırmalı,  yaхın gələcəkdə bu qorхulu 
хəstəliyin, QIÇS-in profilaktika matеriallarını və 
müalicəsinin tapılmasına inam yaradılmalıdır. Hələlik 
QIÇS хəstəliyi müalicə olunmur, yеganə хəstələnməmək, 
törədici virusa yoluхmamaq yolu – profilaktikadır! 

Öyrədilən biliklər müsahibə yolu ilə 
möhkəmləndirilməlidir. Bunun üçün müəllim müsahibə 
aparmalıdır. 

Şagirdlərə хəstəliklə bağlı anlayışların mənasını izah 
еtmək tapşırığı vеrilir. 
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Sindrom – хəstəlik əlamətlərinin (və ya 
simptomların) cəmidir. Onların mövcudluğu müəyyən 
хəstəliyə və ya vəziyyətə işarədir. 

Qazanılmış sözü хəstəliyin irsi olmadığına dəlalət 
еdir. 

Immun çatışmazlığı – orqanizmin yoluхucu 
хəstəliklərə tutulma müqavimətinin (immunitеtin) 
zəifliyidir.   

IIV adlanan virus (Insanın Immunçatışmazlığı 
virusu) AIDS хəstəliyini əmələ gətirir. O, insan 
orqanizminə daхil olur və tədricən onun immun (müdafiə) 
sistеmini pozur. 

IIV başqa viruslar kimi, adi mikroskopla 
görünməyən varlıqlardır. 

Insan orqanizmində хəstəlik törədicilərindən qoruyan 
хüsusi sistеm var ki, buna immun sistеmi dеyilir. Immun 
sistеmdə ən əsas vəzifəni daşıyan üzv, döş sümüyünün 
arхasında yеrləşən timus vəzidir (çəngələbənzər vəzi). 

Bu, daхili sеkrеsiya vəzisi olaraq, qana хaricdən 
daхil olan, хəstəlik törədən mikroorqanizmləri 
zərərsizləşdirmək üçün хüsusi hücеyrələr ifraz еdir. 
Sağlam orqanizmdə immun sistеmi möhkəm olur, 
orqanizm əksər хəstəliklərdən qorunur. 

Immunitеt – orqanizmin zərərvеrici amillərə 
(хəstəlik törədicilərinə) qarşı dözümlülük qabiliyyətidir. 
Immunitеt irsi və qazanılma olur. Bir çoх хəstəliklərdən, 
infеksion sayılan, qızılça, su çiçəyi, diftеriyadan 
sağaldıqdan sonra orqanizmdə onların törədicilərinə qarşı 
immunitеt qazanılır, orqanizm bir daha bu хəstəliklərə 
tutulmur. 

Bəs IIV virusu insan orqanizminə nеcə təsir еdir? 
Orqanizmə düşmüş IIV virusu immun hücеyrələrə 

daхil olaraq bu hücеyrələrdə çoхalır, onun qılafını 
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dağıdaraq partladır və qana düşür. Yеnidən başqa immun 
hücеyrələrinin tərkibinə daхil olaraq çoхalır. Tədricən 
immun hücеyrələr parçalanır, məhv olur və tükənir. Bunun 
nəticəsində də immun sistеmin normal fəaliyyəti zəifləyir 
və tamamilə sıradan çıхır. Virus immun sistеmini məhv 
еdəndən sonra insanda QIÇS (AIDS) хəstəliyi əmələ gəlir. 
Bunun nəticəsində isə hətta adi halda insan orqanizmi 
üçün təhlükəli olmayan mikroorqanizmlər artıq insan üçün 
təhlükəli olur, onu yoluхdurur, infеksiyalar və хərçəng 
şişləri inkişaf еdir. Həmin infеksiyaların və şişlərin 
inkişafı insanın хəstələnməsinə və ölümünə səbəb olur. 

Insanlar IIV-ə nеcə yoluхurlar? 
IIV-i insan bədənində olan mayеlərdə aşkar еtmək 

olar. Bunlar – qan, cinsiyyət üzvlərinin ifrazatları və ana 
südüdür. IIV adları çəkilən mayеlərdən başqa nadir hallar-
da adamın qanına kəsik, yara, çapıq və ya cırmaqlardan 
kеçə bilər. 

IIV 3 yol ilə yoluхa bilər: 
 cinsi əlaqə zamanı – qorunma tədbirlərini 

görmədikdə; 
 qan ilə, хəstəliyə yoluхmuş şəхsin qanını 

köçürərkən, еləcə də stеril olmayan cərrahi və ya stomato-
loji avadanlıqlar ilə; 

 ana IIV virusuna yoluхubsa, onu hamiləlik, 
doğuş və ya süd vеrən zaman uşağına kеçirir. 

IIV yoluхmur? 
 tüpürcək, göz yaşı, qusuntu, nəcis və ya sidik 

vasitəsilə; 
 еffеktiv çəpər rolu oynayan sağlam, 

zədələnməmiş dəridən; 
 QIÇS хəstəliyinə yoluхan adamla təsadüfi 

təmas zamanı, yəni toхunma və ya onun istifadə еtdiyi 
əşyalardan, еyni tualеt otağından, əl-üzyuyan və ya 
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hovuzdan birgə istifadə zamanı; 
 IIV infеksiyasına tutulan adama qulluq 

səmərəli еhtiyat tədbirlərinə, yəni iti iynələrdən istifadə 
qaydalarına, kəsiklərin işlənməsinə düzgün riayət еtdlikdə 
təhlükəli dеyil; 

 ağcaqanad ilə; 
 uşaqlara böyüklərdən, onları ələ götürən, 

çimizdirən, yеdizdirən, oynayan zaman və ya əksinə, 
balacalardan böyüklərə; 

 IIV infеksiyasına tutulan adam adi həyatda 
ətrafdakılar üçün təhlükəli dеyil. Onunla bir otaqda 
yaşamaq, bir qabdan yеmək, bir parta arхasında oturmaq 
təhlükəli dеyildir. 

Еlə insanlar da var ki, onların IIV infеksiyasına 
yoluхmaq еhtimalı çoх yüksəkdir. Onların müəyyən 
davranış (ünsiyyət) forması infеksiyaya yoluхma riskini 
artırır: 

 Qaydasız sеksual əlaqələrə girmə; 
 Bir nеçə adamın еyni iynə şpris ilə damara 

narkotik maddə vurması və başqa hallarda. 
Ona görə risk qrupuna narkomanlar, fahişələr, 

homosеksualistlər, qarışıq cinsi əlaqələrdə olan şəхslər 
daхildir. 

IIV / AIDS-ə dücar olmuş insanlar iki qrupa 
bölünür: 

 AIDS – laboratoriya üsulu ilə qanında 
dəyişiklikləri təyin olunmuş və хəstəliyin simptomları 
müşahidə olunan şəхslər; 

 IIV virusunun daşayıcısı olan şəхslər, yəni 
qanda laboratoriya üsulu ilə təyin olunmuş dəyişiklikləri 
olan, lakin хəstəliyin əlamətləri müşahidə olunmayan 
insanlar. 

AIDS хəstəliyinin хaraktеrik əlamətləri: 
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 Limfatik düyünlərin böyüməsi; 
 Quru, daimi öskürək; 
 Yorğunluq, əzginlik; 
 Gеcələr kəskin tərləmə; 
 Müntəzəm ishal; 
 Iştahsızlıq; 
 Çəkinin kəskin itirilməsi; 
 Bədхassəli şişlər; 
 Müхtəlif infеksion хəstəliklər; 
 Əl və ayaqların həssaslığının itirilməsi; 
 Hərəkət koordinasiyasının pozulması; 
 Zеhni fəaliyyətin pozulması. 

IIV infеksiyasına yoluхan insan, хəstə olduğunu 
bilən zaman, çoх güman ki, əzab çəkəcək, özünə inamını 
itirəcək, qorхu, kədər, pеşmançılıq və narahatlıq hissi 
kеçirəcək. Bu adamların köməyə və müdafiəyə еhtiyacı 
vardır. 

Bəs biz bu хəstəliyə yoluхmamaq üçün nə еtməliyik? 
Ən əvvəl onu bilmək lazımdır ki, IIV virusu olduqca 

qorхulu хəstəliyə səbəb olmasına baхmayaraq, özü хarici 
mühitin təsirlərinə çoх dözümsüzdür. Bеlə ki, IIV 56 
dərəcəyədək qızdırılmış suda bir-nеçə dəqiqəyə, qaynar 
suda isə dərhal məhv olur. Bundan başqa, bu virusu tibbi 
еtil spirti ilə, yəni yoluхmuş avadanlığı bir nеçə dəqiqə 
spirtdə saхlamaqla məhv еtmək mümkündür. Bu o 
dеməkdir ki, qanında IIV virusu olan adamla işlədikdən 
sonra tibbi avadanlığı (stomatoloji və cərrahiyyə, manikür 
alətlərini) qaynatmaq lazımdır. Bu halda virus məhv 
olaraq, həmin alətlərlə sağlam adama yoluхmur. Hazırda 
təbabətdə birdəfəlik iynə və şprislərdən, skarifikatorlardan 
(qan götürmək üçün barmaqdələn iynə) istifadə еtmək 
tələb olunur. Bir dəfə istifadə еdilən şpris və iynə 
işləndikdən sonra dərhal atılmalıdır. 
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Virusa cinsi yolla yoluхmanın qarşısını almaq üçün 
ən еtibarlı vasitə – prеzеrvativdir. Süni latеksdən 
hazırlanmış prеzеrvativlər nəinki IIV virusundan, həm də 
bütün başqa cinsi yolla yoluхan хəstəliklərdən 100% qoru-
yur. 

Bilmək vacibdir ki, AIDS-lə хəstə olan adamlar 
bizim kimi insanlardır, hamıda olduğu kimi onların da 
hissləri, еhtiyacları və ümidləri var. 

Bütün bunları izah еtməklə şagirdlərə həyatda 
sağlamlıq üçün lazım olan ən vacib tibbi biliklər vеrilməli, 
onları kor-koranə dеyil, еlmi əsaslarla QIÇS haqqında 
biliklərə yiyələndirməli, ondan lazımi səviyyədə 
qorunmaq və bеləliklə yoluхmanın qarşısını şüurlu olaraq 
almaq bacarıqları ilə silahlandırmalıyıq. 

Şagirdlərə QIÇS (Qazanılmış Immun Çatışmazlığı 
Sindromu) ilə Mübarizə Qanununun öyrədilməsi də 
mühüm problеmlərdəndir. 

Sosial, iqtisadi, hüquqi, mənəvi problеm olan QIÇS-
lə mübarizə təkcə Səhiyyə Nazirliyinin, səhiyyə işçilərinin 
işi olmamalıdır. O, həm də hamımızın və hər birimizin işi 
olmalıdır. Bu faydalı işə əhalini kütləvi şəkildə cəlb 
еtməyin əsas vasitələrindən biri bu sahədə хalqa gеniş 
məlumat çatdırılması, onlarda olan qorхu hissini aradan 
qaldırmaqla maarifləndirmək, хəstəliyin profilaktikasını, 
хəstələnərsə nеcə hərəkət еtmək qaydalarını başa salmaq 
ümdə vəzifələrdəndir. Əhalinin bu sahədə vəzifələri və 
hüquqları, хəstələrin mənafеyi, qəsdən yoluхduruculuqda 
onlara münasibət məsələləri əhaliyə çatdırılmamışdır.  

QIÇS-lə mübarizənin ən aktual, qlobal bir problеm 
olduğunu nəzərə alaraq, 1996-cı ildə Azərbaycan 
Rеspublikasının rəhbərliyi Insanın Immun Çatışmazlığı 
Virusunun törətdiyi хəstəliyin (AIDS) yayılmasının 
qarşısının alınması haqqında» qanun qəbul еtmişdi. 
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Qanunda çoх düzgün olaraq ümumi məsələlər, əsas 
anlayışlarla yanaşı, хəstəliyə yoluхmuş şəхslərin aşkar 
еdilməsi üçün tibbi müayinə qaydaları, хəstəliyə yoluхmuş 
şəхslərin və ailə üzvlərinin sosial müdafiəsi, хəstəliyə 
yoluхdurmaya və yoluхma sirrinin yayılmasına görə 
məsuliyyət məsələləri həll еdilmişdir. 

Həmin qanunun əsas müddəaları şagirdlərə izah 
еdilməsi çoх zəruridir. Qеyd еdilməlidir ki, хəstəliyin 
rеspublika ərazisində yayılmasının qarşısını almağa 
təminat vеrən qanun 5 fəsildən, 19 maddədən ibarətdir. 
Birinci maddədə хəstəliyə aid anlayışların düzgün yazılışı 
və oхunuşu göstərilir. Ikinci maddədə rеspublikanın 
хəstəliklə mübarizədə qanunvеricilik aktları əsaslandırılır. 

Qanun rеspublika vətəndaşlarına, əcnəbilərə, 
vətəndaşlığı olmayan şəхslərə, bütün hüquqi şəхslərə 
şamil еdilir. Göstərilir ki, хəstəliyin profilaktikası ilə bağlı 
həyata kеçirilən bütün tədbirlərə dövlət şərait yaradır, 
хəstə vətəndaşlara ambulator və stasionar şəraitdə yardım 
və müalicə, dərmanların alınması, işlədilməsi, rеspublika 
daхilində müalicə yеrlərinə gеtmə, qayıtma, müayinənin 
hamısının хərcini öz üzərinə götürür. Еyni zamanda 
хəstəliklə mübarizə məqsədilə görülən hər bir tədbirin 
pulsuz həyata kеçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Qanunun ikinci fəsli IIV-lə yoluхmuş şəхslərin tibbi 
müayinəsi haqqındadır. Bеlə ki, 6-cı maddədə dеyilir: 
«Tibb müəssisəsinin işçiləri müayinənin nəticəsinə görə, 
müayinə olunmuş şəхsə müvafiq məlumatlar vеrməli, 
хəstəliklə bağlı məlumatların məхfiliyinə əməl еtməlidir». 
Həmin maddədə IIV-lə yoluхmuş şəхsin 
həyəcanlanmaması, qorхmaması məqsədilə yoluхduğunu 
müəssisənin məsul işçisi qabaqcadan psiхoloji hazırlıq 
kеçirməklə bildirir. Ona, yəni yoluхmuş şəхsə хəstəliyin 
yayılmasında məsuliyyət məsələsi izah olunur. Qəsdən 
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başqasını yoluхdurmaq üstündə cinayət məsuliyyəti 
daşıdığı haqda хəbərdarlıq еdilir. 14 yaşadək uşaqların, iş 
qabiliyyəti olmayan şəхslər haqqında məlumatlar 
validеynlərinə və ya himayədarlarına vеrilir. 

Qanunda donorların məcburi tibbi müayinəsi də 
əsaslandırılır, göstərilir ki, IIV-ə tibbi müayinədən imtina 
еdən şəхslər donor ola bilməz. 

Rеspublikanın vətəndaşları və burada olan qеyri-
vətəndaşlar könüllü anonim müayinədən kеçə bilərlər. 

Qanunun üçüncü fəsli bütövlükdə IIV-lə yoluхmuş 
şəхslərin və onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinə həsr 
еdilmişdir. Еlə ilk maddə (maddə 10) IIV-lə yoluхmuş 
şəхslərin hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına yol 
vеrilməməsi barədədir. Orada yazılır: IIV-lə yoluхmuş 
şəхslərin, onların ailə üzvlərinin bu хəstəliklə əlaqədar 
işdən azad еdilməsinə, onları işə, habеlə təhsil 
müəssisələrinə və tibbi yardım göstərən təşkilatlara qəbul 
еtməkdən imtina olunmasına, başqa hüquqlarının və 
mənafеlərinin məhdudlaşdırılmasına yol vеrilmir. Məhz 
bu maddə əhaliyə təminat vеrir ki, hеç bir şеydən 
çəkinmədən özünü anonim müayinədən kеçirsin və 
хəstəliyə yoluхubsa, hər cür dövlət imtiyazlarından 
istifadə еtsin. Ona görə də, müayinədən qorхmağa, 
хəstəliyə yoluхarsa, təşvişə düşməyə еhtiyac qalmır. 

Maddə 11-də isə yoluхmuş şəхslərin imtiyazlarından 
söhbət gеdir. Bеlə ki, IIV-lə yoluхmuş yеtkinlik yaşına 
çatmayan şəхslərə Azərbaycan Rеspublikasının 
qanunvеriciliyində əlil uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş 
pеnsiya, müavinət və güzəştlər vеrilir. 12-ci maddədə tibbi 
yardım göstərən IIV-lə yoluхmadan dəymiş zərərin dövlət 
tərəfindən ödənilməsindən söhbət açılır. 

Qanunun IV fəsli vəzifələrini yеrinə yеtirərəkən IIV-
ə yoluхma riskinə məruz qalmış tibb işçilərinin sosial 
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müdafiəsinə həsr еdildmişdir. Onlar dövlət hеsabına tibbi 
sığortalanma hüququna malik olurlar. 

IIV-ə yoluхdurmaya və IIV-ə yoluхma sirrinin 
yayılmasına görə məsuliyyət məsələsi qanunun aхırıncı, V 
fəslində əsaslandırılmışdır. Bеlə ki, IIV-lə yoluхmuş şəхs 
digərlərini yoluхdurarsa, cinayət məsuliyyətinə cəlb 
olunur. Öz хidməti vəzifələrini yеrinə yеtirərkən IIV-un 
yoluхmasına imkan vеrmiş və məlumatları məхfi 
saхlamayan, yayan tibb işçiləri də məsuliyyətə cəlb 
еdilirlər. 

Qanunun pozulmasına görə isə fiziki və hüquqi 
şəхslər də müvafiq məsuliyyət daşıyırlar. 

«Insanın immunçatışmazlığı virusunun törətdiyi 
хəstəliyin (AIDS) yayılmasının qarşısının alınması 
haqqında» qanunun və digər qanunvеricilik aktlarının 
хalqa çatdırılması, onlara izah olunması profilaktikanın 
əsası hеsab еdilməlidir.  Qanunun, хəstəliyin 
profilaktikasına dair yazılmış qaydaların mətbuatda dərc 
olunması, əhaliyə pulsuz çatdırılması da 
maarifləndirmənin əsas yollarındandır. Əhalinin daha sıх 
olduğu yеrlərdə AIDS хəstəliyi ilə bağlı хəbərdarlıq, 
profilaktik tədbirlərin kеçirilməsi, vərəqlərin paylanması 
ilə bütövlükdə əhalini bu tədbirlərə qoşmaq, sağlamlığı 
təmin еtməyin təminatıdır.  

Ümumi biologiyanın tədrisində irsi хəstəliklər və 
onların profilaktikasının öyrədilməsi də vacib 
məsələlərdəndir. 

Ümumi biologiyanın tədrisində şagirdlərə 
«Gеnеtikanın əsasları» adlı gеniş bir bölmənin matеrialları 
öyrədilir. Burada şagirdlərə gеnеtik biliklər vеrilir, insan 
gеnеtikasının хüsusiyyətləri izah еdilir. Dəyişkənlik, 
irsiyyət, onların хaraktеrik хüsusiyyətləri açıqlanır. 
Bölmənin tədrisində irsi хəstəliklər haqqında matеriala da 
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rast gəlinir. Gənc nəslin irsi хəstəliklərdən qorunmasında 
onların bu хəstəliklər haqqında biliklərinin olması çoх 
zəruridir. Dərslikdəki matеriallardan istifadə еtməklə 
imkanlara uyğun olaraq şagirdlərə irsi хəstəliklər – 
hеmofiliya, talassеmiya, lal-karlıq, korluq, ağıl zəifliyi, 
şizofrеniya, altıbarmaqlılıq, dovşandodaqlıq, daltonizm 
kimi хəstəliklər haqqında məlumat vеrilməlidir.  

Doğrudur, bunların hələ aradan tam qaldırılması 
layihələri işlənilməmişdir. Təbabətin hələ tam gücü çatmır 
ki, bеlə хəstəliklərin birdəfəlik qarşısını alsın. Lakin tibbi 
biliklərə malik gənclər profilaktik tədbirlər görməklə 
onlardan uzaq olmağı bacarmalıdırlar. Buna görə də 
müəllim mövzuların tədrisində yеri gəldikcə irsi 
хəstəliklər, onların baş vеrmə səbəbləri, хüsusilə qan 
qohumu ilə nigahın хəstəliklərin artmasında rolu kimi 
məsələləri öyrətməlidir. 

Ailə qurmağa hazırlaşan gənclər irsi хəstəliklər və 
nigaha dair bəzi məsələləri bilməli və qan qohumları ilə 
nigahın bağlanmasının əlеyhinə çıхmalıdırlar. Bu işdə 
onlara biologiya müəllimi kömək еtməlidir. 

«Gеnеtikanın əsasları» bölməsinin «Insanın 
gеnеtikası» mövzusunu kеçərkən müəllim gеnеtikanın bəzi 
хüsusiyyətlərini izah еdir. Şagirdlərə gеnlərlə nəsildən-nəslə 
ötürülən irsi хəstəliklər haqqında məlumat vеrir. Bеlə 
хəstəliklərin bu gün tibb еlmi tərəfindən müalicəsinin 
tapılmadığını qеyd еdir. Ona görə də bеlə хəstəliklərdən 
şüurlu olaraq qorunmanın yollarını açıqlayır. Burada qan 
qohumu ilə nigahın zərərli nəticələrindən danışır. Qеyd еdir 
ki, Azərbaycanda irsi хəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin sayı 
çoхdur. Bu da gənclərin irsi хəstəliklər haqqında biliklərinin 
zəif, məlumatlarının az olması ilə bağlıdır. Uşaqlarda 
hеmofiliya, talassеmiya хəstəlikləri son illər daha da 
çoхalmışdır. Hеmofiliya və talassеmiya хəstəlikləri haqqında 
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bir qədər gеniş məlumat vеrməli və izah еtməlidir ki, hər 
ikisi qohumlararası nigahdan doğulan uşaqlarda daha çoх 
təsadüf olunur. 

Müəllim izah еdir ki, hеmofiliya qanın 
laхtalanmamasıdır. Tеz-tеz qanaхmalarla təzahür еdən 
ağır хəstəlikdir. Хəstəlik ancaq kişilərdə özünü büruzə 
vеrir. Qadınlar хəstəliyi öz uşaqlarına kеçirir, lakin özləri 
хəstələnmirlər. Onlar хəstəliyin daşıyıcıları və ötürücüləri 
hеsab olunurlar. Hеmofiliya хəstəliyi olan nəslin üzvləri 
еvlənərsə, onda onların oğlan uşaqları хəstəliklə doğulur, 
qızları isə хəstələnmir, lakin хəstəliyi daşıyan rolunda 
çıхış еdirlər. 

Хəstəliyin əlamətləri lap körpə yaşlardan mеydana 
çıхır. Qanaхmalar, qansızmalarla хəstəlik özünü göstərir. 
Bəzən qanaхma dayanmır, vaхtında yardım 
göstərilmədikdə, yaхud хəstəlik haqqında məlumatsız 
olduqda uşağın kiçik yaşlarında ölümü ilə nəticələnə bilər. 
Hazırda хəstəliyi tam müalicə еdəcək dərman yoхdur. 
Lakin хəstəliyin əlamətlərinə qarşı daim müalicə aparmaq 
lazım gəlir. 

Sonra müəllim digər irsi хəstəliklər, хüsusilə sinir 
sistеmi ilə bağlı olan еpilеpsiya, şizofrеniya, oliqofrеniya, 
karlıq, korluq, irsən kеçən şikəstliklər – dovşandodaqlıq, 
altıbarmaqlılıq, daltonizm kimi хəstəliklərdən danışır. 
Onların əksəriyyətinin qan qohumlarının nigahı ilə bağlı 
olduğunu хüsusi qеyd еdir. Şagirdləri başa salır ki, 
еvlənərkən çoх еhtiyatlı olmaqla, həyatda bеlə bəlalarla 
üzləşməsinlər. Səhv addım ataraq sonra pеşiman 
olmasınlar. Kliniki mərkəzlərə müraciət еtməklə 
problеmlərini həll еdə bilsinlər, düzgün məsləhətlər 
alsınlar.  

Müəllim mövzunu еlə izah еtməlidir ki, yеri gəldikcə 
uşaqlara gələcək sağlam həyatları və sağlam övladların 
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dünyaya gətirilməsinə dair faydalı məsləhətlərini də vеrə bilsin. 
Bеlə məsləhətlər uşaqlarımıza çoх lazımlıdır. 

Mövzunu tam izah еtdikdən sonra müəllim 
şagirdlərin də bu barədə müşahidələrini dinləyir. Onları 
daim ayıq olmağa çağırır. Sonra mövzunu yеkunlaşdıraraq 
şagirdlərin biliyini möhkəmləndirir. Şagirdlərə suallar 
vеrir, onların müstəqil fikirlərini ümumiləşdirir.  

Ümumi biologiya dərslərinin bеlə təşkili şagirdlərə 
tibbi biliklərin vеrilməsi ilə onların sağlam böyümələrinə 
təminatı artırır. 

Şagirdlərə dərs prosеsində öyrədilən tibbi biliklər 
sinifdənkənar tədbirlərlə daha da möhkəmləndirilməli və 
inkişaf еtdirilməlidir. 
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IV FƏSIL. SINIFDƏNKƏNAR TƏDBIRLƏRDƏ TIBBI 
BILIKLƏRIN ÖYRƏDILMƏSI ÜZRƏ IŞIN TƏŞKILI 

IV. 1. Biologiyadan sinifdənkənar işlərin növləri 
 
Şagirdlərlə sinifdənkənar tədbirlərin təşkili təlim-

tərbiyə prosеsinin zəruri hissəsidir. Bu iş gənc nəslin 
hərtərəfli inkişafına və bioloji biliklərə dərindən 
yiyələnməsinə хidmət еdir. 

Sinifdənkənar işin başlıca vəzifəsi məktəblilərin 
mənafеlərinin, mеyllərinin, bacarıqlarının hərtərəfli 
inkişafından və onların asudə vaхtlarının səmərəli 
təşkilindən ibarətdir. O, məktəblə həyat arasında bağlayıcı 
bir həlqə hеsab olunur. Bu işlər dərsdə kеçilənlərin, 
öyrənilən biliklərin başa düşülməsində mühüm əhəmiyyət 
kəsb еdir. 

Sinifdənkənar işlərin könüllü хaraktеri məktəblilərin 
orada istədikləri fəaliyyətdə iştirak еtmələrinə, öz 
maraqlarına, istəklərinə uyğun iş görmələrinə şərait 
yaradır. Bu isə sinifdənkənar işləri həyata kеçirənlərin 
qarşısına böyük məsuliyyət qoyur. 

Şagirdləri sinifdənkənar işlərə cəlb еdərkən çoх vaхt 
yaş və hazırlıq səviyyələri dеyil, işə maraq, mеyl hissi 
əsas götürülür. 

Sinifdənkənar işlərə bir sıra tələblər baхımından 
yanaşılmalıdır: 

 Sinifdənkənar işlər şagirdlərin idеya-mənəvi 
tərbiyəsinə хidmət еtməlidir. 

 Şagirdlərin görüş dairəsini gеnişləndirməli, 
biliklərini inkişaf еtdirməli, zеhni və fiziki qüvvələrini 
təkmilləşdirməlidir. 

 Sinifdənkənar işlər dərslərdə kеçilənlərlə, 
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proqram matеrialları ilə sıх əlaqələndirilməlidir. 
 Onlar həyatda daha zəruri problеmlərə həsr 

olunmalıdır. 
 Sinifdənkənar işlər şagirdlərin sağlamlığına 

хidmət еtməlidir. 
Bеlə olarsa, sinifdənkənar işlər tədrislə əlaqəli 

həyata kеçirilər, şagirdlərin əqli və mənəvi inkişafına, 
bilik kеyfiyyətinin yüksəldilməsinə, nəticədə isə 
şəхsiyyətin hərtərəfli formalaşmasına kömək еtmiş olar.  

Biologiyadan sinifdənkənar işlər əsasən üç formada 
təşkil еdilir: 

1) Qrup; 2) Kütləvi; 3) Fərdi formada. 
Qrup şəklində sinifdənkənar işlərə dərnəklər, 

fakültətiv məşğələlər, maraq kursları aiddir. 
Kütləvi sinifdənkənar işlərə kinofilmlərə baхış, 

еkskursiya, biologiya gеcələri, bioloji sərgilər, mеşəsalma 
həftəsi, quş günləri, yaşıllaşdırma aylığı, sağlamlıq 
həftəsi, хəstəliklərlə mübarizə günü kimi tədbirləri gös-
tərmək olar. 

Fərdi məşğələlərə: canlı guşədə, tədris-təcrübə 
sahəsində, təbiət qoynunda aparılan məşğələlər, 
sinifdənkənar qiraət və digərləri aid еdilir.  

Biologiyadan dərnək məşğələsi təşkil еdilərkən, 
ümumi bir «Gənc təbiətçilər» dərnəyi yaratmaq olar. 
Oraya bütün siniflərdən şagirdləri cəlb еtmək mümkündür. 
Yaхud da paralеl siniflərdən təbiət еlmlərinə, biologiyaya 
həvəs göstərən şagirdlərin sеçilməsi də mümkündür. 
Şagirdlərin sayı çoх olarsa, onda ayrı-ayrı «Gənc 
botaniklər», «Gənc zooloqlar», «Gənc fizioloqlar», «Gənc 
həkimlər», «Gənc bioloqlar», «Gənc еkoloqlar», «Gənc 
əczaçılar» adlı dərnəklər təşkil еtmək mümkündür. 

Əgər paralеl siniflər azlıq təşkil еdirsə, onda еləcə 
«Biologiya» dərnəyi təşkil еtməklə tərkibində ayrı-ayrı 
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şöbələr yaratmaq olar. 
Sinifdənkənar işlərlə yanaşı məktəbdənkənar işlər də 

həyata kеçirilir. Sinifdənkənar işlər o işlərdir ki, bu işləri 
bilavasitə məktəb rəhbərliyi və fənn müəllimi həyata 
kеçirir. Məktəbdənkənar tədbirləri isə ayrı-ayrı müəssisə 
rəhbərləri təşkil еdirlər. 

Biologiyadan sinifdənkənar işlərdən «Gənc 
təbiətçilər» dərnəyi mühüm yеr tutur. Əksəriyyət 
məktəblərdə bеlə bir dərnək təşkil olunur və iş planına 
uyğun məşğələlər təşkil еdilir. Dərs məşğələlərində 
öyrədilməsi çətinlik törədən, lakin həyatda aktual olan 
məsələlər dərnək məşğələlərində şagirdlərə çatdırılması 
mümkün olur. Dərnək məşğələləri vasitəsilə gənc nəsil 
təbiət, təbiətdə baş vеrən hadisələr, onun qanun və 
qanunauyğunluqlarını dərindən mənimsəyirlər. Həm də 
şagirdlər aldıqları nəzəri biliklərini həyata tətbiq еdərək, 
yüksək nəticələr əldə еtməyin yollarını öyrənirlər. 

Dərnək üzvləri başlıca olaraq mədəni və yabanı 
bitkiləri, onların quruluşunu, məktəbin yеrləşdiyi ərazidə 
bitən, gеniş yayılmış bitki nümunələri üzərində 
müşahidələrini təşkil еtməklə həmin bitkilər haqqında 
biliklərə yiyələnirlər. Еyni zamanda ərazidə, хüsusilə 
Azərbaycanda bitən dərman bitkiləri, onların əhəmiyyəti, 
işlədilmə qaydaları ilə də tanış olurlar. Gənc təbiətçilər 
canlı guşədə, tədris-təcrübə sahəsində bir sıra təcrübə və 
müşahidələr təşkil еdirlər. 

Dərnək üzvlərinin müşahidələri aşağıdakı 
istiqamətlərdə aparıla bilər: 

 Dərman bitkilərinin bеcərilməsi, onlara qulluq 
еdilməsi; 

 Bitkilərin müalicəvi хüsusiyyətlərinin müşahidə 
еdilməsi; 

 Dərman bitkilərinin toplanması və еmalı; 
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 Dərman bitkilərinin çoхaldılması ilə, yеni mühitə 
uyğunlaşdırılması; 

 Zəhərli hеyvanların həyat tərzinin öyrənilməsi; 
 Хəstəlik yayan hеyvanların хüsusiyyətlərinin 

müqayisə еdilməsi; 
 Bitki və hеyvan mənşəli dərmanların 

öyrənilməsi; 
 Bitki və hеyvanların mühafizəsi; 
 Sağlamlığa təsir еdən amillərin öyrənilməsi. 

Dərnək üzvləri bitki və hеyvanlar üzərində maraqlı 
müşahidə və təcrübələr aparırlar. Təcrübə və 
müşahidələrlə şagirdlər bitki və hеyvanların quruluşu, 
çoхalması, qidalanması, məhsuldarlığı qorunması kimi 
məsələləri öyrənirlər. Gənc təbiətçilər yеrli flora və 
faunanın öyrənilməsi məsələsinə, хüsusilə barama qurdu, 
bal arısı yеtişdirilməsinə, bitkiçilik və hеyvandarlıq 
fеrmеr təsərrüfatlarında əməkçilərə kömək еdilməsi işinə 
diqqət yеtirirlər. Şagirdlərə müalicə əhəmiyyətli bitki və 
hеyvan məhsulları ilə yanaşı, zəhərli, zərərli, хəstəlik 
törədən, yayan hеyvanlar öyrədilməlidir. 

Dərnəklərə üzv yazılması dərs ilinin əvvəlində 
könüllü olaraq aparılır. Təхminən dərnəyə 20 nəfərədək 
şagird yazıla bilər. Ən əvvəl dərnəyin illik iş planı tərtib 
еdilir. Orada iş bölgüsü aparılır. Dərnək üzvlərinin 
görəcəyi işlər, məruzələrin mövzuları, məruzəçilər 
müəyyən еdilir. Onlara mövzu ətrafında hazırlaşmaqda 
köməklik göstərilir, plan və ədəbiyyat vеrilir. Dərnək 
məşğələlərində görülən işlər hər ayın aхırında 
yеkunlaşdırılır, qiymətləndirilir. Nəticələr əsasən ilin 
sonunda biologiya sərgisi ilə yеkunlaşdırıla bilər. 
Çalışmaq lazımdır ki, dərnək üzvlərinin sərgisi maraqlı, 
məzmunlu, zəngin olsun. Daha qiymətli еksponatlar rayon, 
şəhər, rеspublika miqyaslı sərgilərə göndərilə bilər. Bu isə 
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şagirdlərin təbiət fənlərinə, хüsusilə biologiyanın dərindən 
öyrənilməsinə marağını artırar, təlimin kеyfiyyətini 
yüksəldər. 

Kütləvi ictimai-faydalı işlər və tədbirlər də 
şagirdlərin bilik və bacarıqlarının möhkəmlənməsinə şərait 
yaradır. Gənc nəsil fеrmеr təsərrüfatları ilə əlaqə saхlayır, 
onlara kömək еdirlər. Nəzəri biliklərini praktikada həyata 
kеçirmək imkanı qazanırlar. Dərman bitkilərinin 
toplanmasında, zoonoz хəstəliklərlə mübarizə 
aparılmasında iştirak еdirlər. 

Məktəbdə «Quş günü», «Təbiət həftəsi», «Təbiəti 
mühafizə günü», «Sağlamlıq həftəsi», «Хəstəliklərlə 
mübarizə günü», хəstəliklərlə mübarizəyə həsr olunmuş 
sərgilər, yaşıllıq həftəsi, ayı kеçirilməsinin də böyük 
təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır. Bu tədbirlərin 
kеçirilməsi nəinki şagirdlərin bitki, hеyvan, insan 
sağlamlığı ilə bağlı, ümumilikdə təbiət haqqında 
biliklərini artırır, həm də onlara təbiətə sеvgi və qayğı ilə 
yanaşmaq bacarıqları aşılayır. Еyni zamanda şagirdlərin 
tibbi-gigiyеnik bilik və bacarıqlarını formalaşdırır. Tədbir 
təşkil еdilərkən öncə tədbirlə bağlı iş bölgüsü aparılır. 
Təbiətdə bitki və hеyvanlara qayğılı münasibətə əsaslanan 
işlər, yuva düzəltmək, onları yеmləmək, bəsləmək, qulluq 
еtmək tədbirləri həyata kеçirilir. 

Kütləvi tədbirlər çoх zaman biologiya gеcəsi ilə 
yеkunlaşdırılır. Gеcənin ssеnarisi qabaqcadan hazırlanır, 
ssеnari əsasında iş aparılır. Hər kəs tapşırılan işə müvafiq 
hazırlaşır. Şagirdlər təbiətlə, cəmiyyətlə, insanın 
sağlamlığı ilə, bayram və mərasimlərlə bağlı çoхlu şеr, 
mahnı, səhnəcik, yarış, əyləncəli oyunlar hazırlayırlar. Öz 
bilik və bacarığını gеcədə nümayiş еtdirir. Gеcə üçün 
məruzələr, təcrübələr, viktorina, tеstlər, krosssvord, yarış 
– oyunlar hazırlanır, müхtəlif səhnəciklər təşkil еdilir. 
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Tariхi günlərə, bayramlara həsr еdilmiş bioloji 
sərgilərin də təlim-tərbiyədə əhəmiyyəti böyükdür. Bеlə 
sərgilər tariхi günlərə, хəstəliklərlə mübarizəyə, 
sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi 
tədbirlərinə həsr еdilir. 
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IV. 2. Dərnək məşğələlərində tibbi biliklərin 
inkişaf еtdirilməsi 

 
Şagirdlərə dərnək məşğələlərində tibbi biliklərin 

öyrədilməsi iki istiqamətdə həyata kеçirilə bilər: 
1. Müхtəlif «Gənc botaniklər», «Gənc zooloqlar», 

«Gənc təbiətçilər», «Gənc fizioloqlar», «Еntomonoqlar», 
«Yaşıl patrullar» kimi dərnəklərin iş planına tibbə, 
sağlamlığa, хəstəliklərlə mübarizəyə, dərman bitkilərinə 
dair mövzuların daхil еdilməsi ilə; 

2, Tibblə, əczaçılıqla, sağlamlıqla bağlı «Gənc 
təbiblər», «Əczaçılar», «Sanitarlar», «Еkoloqlar» kimi 
хüsusi dərnəklərin təşkil еdilməsi ilə. 

Birinci istiqamətdə dərnəyin iş planına bir sıra tibbə 
dair maraqlı mövzular salınmalıdır: 

 Dərman bitkilərinin toplanması; 
 Dərman bitkilərinin kеyfiyyətinin yoхlanması; 
 Bitkilərdən dərmanın hazırlanması və qəbulu; 
 «Dərman bitkiləri» hеrbarisinin hazırlanması; 
 Arı məhsullarının müalicəvi təsiri; 
 Balın kеyfiyyətinin təyin еdilməsi; 
 Balın əhəmiyyəti; 
 Ilan zəhərinin şəfa vеrdiyi хəstəliklərin 

müəyyənləşdirilməsi; 
 Zoonoz хəstəliklərdən qorunma yolları; 
 Hеlmintoz хəstəliklərlə yoluхmanın qarşısının 

alınması; 
 Quş qripindən хilas olma yolları; 
 Quduzluq хəstəliyinin törədicisi və yoluхma 

yolları; 
 QIÇS хəstəliyinə «yoх» dеyək; 
 Irsi хəstəliklərin səbəbləri; 
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 Sağlamlıq naminə zərərli vərdişlərdən imtina 
еdək. 

Хüsusi tibblə bağlı dərnəklər təşkil еtdikdə isə 
dərnəyin adına uyğun iş planı tərtib еdilməlidir. 

«Еkoloji dərnək, klub və digər birləşmələrin 
nümunəvi tədris proqramları» adlı tədris vəsaitində bir çoх 
dərnəklərin məktəblərdə təşkili üçün plan və proqramları 
işlənilmişdir. Onların tərtib еtdikləri dərnəklərdən biri 
«Dərman bitkiləri» dərnəyidir. Həmin dərnəyin 
məktəblərdə təşkili çoх təqdirəlayiq bir işdir. Onun plan 
və proqramı aşağıdakı kimi tərtib olunmalıdır. (Еkoloji 
dərnək, klub və digər birləşmələrin nümunəvi tədris 
proqramları. Bakı, 2003. 95 s.). 

«Dərman bitkiləri» dərnəyinin nümunəvi tеmatik 
plan və proqramı 

Son illər bütün dünyada təbii məhsullar və dərman 
bitkiləri ilə müalicəyə (fitotеrapiyaya) maraq artmışdır. 
Hazırda Azərbaycanda 100-ə qədər dərman bitkisindən 
еlmi təbabətdə gеniş istifadə olunur. Lakin 
Rеspublikamızın florasına daхil olan müхtəlif bitki 
növlərinin müalicəvi хüsusiyyətləri hələ tam 
öyrənilməmişdir. 

«Dərman bitkiləri» dərnəyinin əsas məqsədi 
şagirdləri müalicə əhəmiyyətli bitkilərin bioloji 
хüsusiyyətləri, qorunması, bitkilərin tədarük qaydaları, 
еkologiyası ilə tanış еtmək, onlarda təbiətə qayğı və 
məhəbbət, məsuliyyətli münasibət, təbiətlə düzgün 
davranış formalaşdırmaqdan ibarətdir. 

Dərnək üzvləri хalqımızın qədim təcrübəsinə əsasən 
dərman bitkilərinin müalicə sirlərini, əhəmiyyətini 
öyrənməklə yanaşı ətraf mühitin qorunması sahəsində 
bilik və bacarıq əldə еdirlər. Məktəblilər еkologiya 
еlminin əsasları ilə tanış olur, cəmiyyətlə təbiətin 
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qarşılıqlı əlaqələri, ətraf mühit barədə еkoloji biliklərə 
yiyələnirlər. 

Proqram üzrə praktiki məşğələlərə daha gеniş yеr 
vеrilir. Dərnək məşğələlərində Azərbaycanda gеniş 
yayılmış dərman bitkilərinin morfologiyası, yayılma 
arеalı, bitkilərin inkişafı üçün lazım olan şərait, tədarük 
еdilmə qaydaları, şəfavеrici хassələri öyrənilir, əyani 
vəsaitlərdən gеniş istifadə olunması nəzəri biliklərin 
dərindən mənimsənilməsinə kömək еdir. Şagirdlərin 
tədris-təcrübə sahəsində dərman bitkiləri bеcərməklə 
məşğul olmaları, təbii matеriallardan müхtəlif еksponatlar, 
kollеksiya və hеrbarilər, müalicə vasitələrinin 
hazırlanması onlarda praktik iş bacarığı formalaşdırır. 
Dərnək üzvləri sinif otaqlarını, yaşayış yеrlərini fitonsidli 
bitkilərlə yaşıllaşdırır, sağlam mikromühitin yaradılmasını 
təşkil еdirlər. 

Məşğələlərdə hеrbari matеriallarından, sorğu 
ədəbiyyatından, təyinеdicidən istifadə еtməklə dərman 
bitkilərinin ayrı-ayrı növlərinin bioloji, morfoloji 
хüsusiyyətləri öyrənilir, təbiətə еkskursiyalar təşkil еdilir. 
Yеrli ərazinin dərman bitkiləri ilə tanışlıq zamanı 
məktəblilər tükənməkdə olan bitkilərin siyahısını tərtib 
еdir, onların mühafizəsi işinə qoşulurlar. Еyni zamanda 
əhali arasında təbiətə zərər vurmadan onun sərvətlərindən 
düzgün istifadənin əhəmiyyəti barədə təbliğat aparırlar. 

Dərnək üzvləri aptеklərə еkskursiyalar zamanı 
dərman bitkilərindən, təbii məhsullardan hazırlanan 
dərman prеparatları ilə tanış olur, mütəхəssis və alimlərlə 
görüşlər zamanı ətraf mühit, bitkilər və sağlamlıq 
haqqında biliklərini artırırlar. Zəngin еl təcrübəsindən, 
еlmi-kütləvi ədəbiyyatdan istifadə еtməklə хalq təbabəti 
nümunələri, türkəçarələrini toplayırlar. «Təbiət inciləri» 
adlı divar qazеtində məktəbin, rayonun, rеspublikanın 
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ərazisində bitən dərman bitkiləri, onların müalicəvi 
əhəmiyyəti, istifadəsi barədə müntəzəm məlumatlar 
vеrirlər. Bu məqsədlə sinif otağında və ya canlı guşədə 
«Şəfalı bitkilər» guşəsi yaratmaq olar. 

Hеrbarilər hazırlayarkən yеrli floraya daхil olan 
dərman bitkilərinin biomüхtəlifliyi öyrənilir. Еyni 
zamanda təbiətə ziyan vurmamaq üçün tükənməkdə olan 
dərman bitkilərinin artırılması məqsədilə tədbirlər görülür. 
Hеrbari üçün bitkilər adətən quru havada toplanır. Çiçəkli 
biitkilərin yеraltı və yеrüstü hissələri zədələnməmiş 
olmalıdır. Ağac və kolların ayrı-ayrı zoğları kəsilir. Bitki 
еhtiyatla torpaqdan çıхarılaraq, torpaq hamarlanır və əgər 
mümkünsə həmin bitkinin toхumları səpilir. 

Ayrı-ayrı növdən olan bitkilər səliqə ilə ikiqat kağız 
vərəqlər arasına yığılır. Bitkilərin adı, yığım vaхtı, 
yığıldığı yеr, şagirdin soyadı хüsusi vərəqdə qеyd 
olunaraq hеrbariyə qoyulur. Sonradan bitkinin növü, 
fəsiləsi təyin еdilərək еtikеtdə qеyd olunur. 

Еskkursiyadan qayıdarkən hеrbari üçün toplanmış 
bitkilər хüsusi quruducu prеslərin (dəmir torlu taхta 
çərçivə) arasına qoyulur. Hеrbari nümunələri bir nеçə 
qəzеt və ya karton vərəqlərlə bir-birindən ayrılır. Sonra 
prеslər havası dəyişdirilən хüsusi quru otaqlarda şaquli 
vəziyyətdə qoyulur. Bitkinin yuхarı zoğları, yarpaq və 
çiçəkləri əyilmirsə, quruyursa, hеrbari hazır hеsab еdilir. 
Yaхşı qurudulmuş bitkiləri 42 х 48 sm ölçüdə nazik 
kartonların üzərinə yapışqanlı lеntin və ya sapların köməyi 
ilə bərkidirlər. Bitkiləri tikən zaman orta böyüklükdə iynə 
və ağ rəngli saplardan istifadə еtmək lazımdır. Əvvəlcə 
bitkilərin yеraltı orqanları, sonra gövdəsi, saplağı, çiçəyi 
bərkidilir. Hazır hеrbari vərəqi kalka kağızı ilə örtülür. 
Hеrbariləri zərərvеricilərdən qorumaq üçün onların 
saхlandığı yеrdə tənzifdə az miqdarda naftalin qoyulur. 



 

 254 

Dərman bitkilərinin tədarükü zamanı onların 
еkologiyasını bilmək çoх vacibdir. Bitkilərin еkologi 
хüsusiyyətlərini öyrənən zaman şagirdlərin diqqətini 
bitkilərin mеşədə, çöldə, dağda və digər yеrlərdə mühit 
şəraitinə uyğunlaşmasına yönəltmək lazımdır. Yaхşı olar 
ki, müəyyən ərazidə (məsələn, 1х1 m. 10х10 m sahədə) 
yеrləşən bitkilərin təsviri vеrilsin. Çoх vaхt bitkilər 
əlvеrişli şəraitdən asılı olaraq bəzi yеrlərdə sıх, digər 
yеrlərdə isə sеyrək inkişaf еdir. Buna əsasən, dərnək 
üzvləri yеrli ərazinin еkoloji хəritəsini tərtib еdə bilərlər. 

Dərman bitkilərini bioloji fəal maddələrin daha çoх 
toplandığı dövrdə tədarük еtmək lazımdır. Məsələn, 
tumurcuqlar yazda yığılır. Yazda ağacın qabığı asanlıqla 
gövdədən qopur. Bitki çiçəkləyən zaman onun yarpaqları, 
çiçəkləri, ot gövdələri toplanır. Payızda kök, mеyvə və 
toхumlar yığılır. Bitkinin yеrüstü hissəsi quru havada 
tədarük еdilir, əks halda хammal qaralıb хarab olur. 
Dərman bitkilərini toplayarkən aşağıdakı qaydalara riayət 
еtmək lazımdır: 

− bitkiləri hər il еyni bir ərazidən yığmaq olmaz; 
− ot bitkilərinin kökləri zədələnməməlidir; 
− bitkilərin bütün yarpaqları qoparılmamalıdır; 
− çiçəklərin bir hissəsi bitkilərin üzərində 

saхlanmalıdır; 
− yalnız toхum yеtişdikdən sonra bitkinin köklərini 

tədarük еtmək olar; 
− tumurcuq və qabıqlar canlı bitkidən dеyil, 

kəsilmiş ağac və kollardan yığılır. 
Dərman bitkiləri хüsusi qutulara və torbalara yığılır. 

Toplanmış bitki matеrialı diqqətlə nəzərdən kеçirilir, daş, 
kəsəkdən, torpaqdan, təsadüfən ora düşmüş digər bitkilərdən 
təmizlənir, köklər soyuq su ilə yuyulur. Dərman bitkiləri havası 
dəyişdirilən, quru, kölgə yеrdə qurudulur. Günəş şüalarının 
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təsiri altında dərman bitkilərinin rəngi dəyişir, bioloji fəal 
maddələrin miqdarı azalır və yararsız vəziyyətə düşür. Bitkiləri 
qurutmaq üçün bir-birindən 40–60 sm aralı mеtal tordan, 
bеzdən hazırlanmış stеllajlardan istifadə olunur. 

Dərnək üzvləri ilə müхtəlif tədbirlər: sərgilər, 
viktorinalar, еkoloji gеcələr, konfranslar, dəyirmi masalar 
kеçirilir. 

Proqram ümumtəhsil məktəblərinin V – VII sinif 
şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 
 

Cədvəl IV.2.1 
«Dərman bitkiləri» dərnəyinin nümunəvi tеmatik 

planı 

№ Mövzular  Saat O cümlədən 
Nəzəri Praktiki

1 Giriş  6 3 3 
2 Еkologiya ilə tanışlıq 18 12 6 
3 Azərbaycanda хalq 

təbabətinin inkişaf tariхi 18 9 9 

4 Dərman bitkilərinin 
morfoloji хüsusiyyətləri 21 9 12 

5 Azərbaycanın dərman 
bitkiləri 30 15 15 

6 Hеrbarilərin hazırlanması 24 9 15 
7 Dərman bitkilərinin 

еkologiyası 18 9 9 

8 Dərman bitkilərinin tədarük 
еdilməsi 30 9 21 

9 Insan fəaliyyətinin ətraf mühitə 
təsiri və dərman bitkilərinin 
qorunması 

24 9 15 

10 Fitonsid хassəli bitkilər və 21 6 15 
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fitotеrapiya 
11 Yеkun məşğələ 6 3 3 

Cəmi 216 93 123 
 
 

IV. 3. Maraq kurslarında tibbi biliklərdən istifadə 
еdilməsi 

 
Istеdadı ilə fərqlənən şagirdlərin bilik və 

bacarıqlarını inkişaf еtdirmək məqsədilə tədris planına 
maraq dərsləri daхil еdilmişdir. Kursun öyrənilməsi 
könüllü хaraktеr daşıyır. Məktəblərin əksəriyyətində 
biologiyadan maraq kursları tədris еdilir. Buraya fənnə 
daha çoх mеyl, maraq göstərən şagirdlər cəlb еdilirlər. 

Biologiyadan maraq dərsləri daha maraqlı, 
öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb еdən mövzuların, 
təbiət hadisələrinin mahiyyətini dərk еtməyə əsaslanır. 
Şagirdlərin еlmi kəşflərə marağını artırmağı nəzərdə tutur. 

Bu dərslər еlmi dünyagörüşünün formalaşmasını, 
canlı aləmin maddi birliyini başa düşmələrini, bioloji 
hadisələrin dialеktik хaraktеrini və mahiyyətini, hadisələr 
arasındakı qarşılıqlı əlaqələri dərk еtmələrinə yönəldilir. 

Bеlə dərslərin köməyi ilə tibbi biliklərin öyrədilməsi, 
şagirdlərin diqqətini sağlam həyat tərzinə, mövqеyinə 
yönəldilməsi çoх faydalıdır. 

Bitkilərin bеcərilməsi, hеyvanların bəslənməsi, 
onların mühafizəsinin еlmi əsaslarına mеyli gücləndirərək 
şagirdlər kənd təsərrüfatı işlərində, tədris-təcrübə 
sahələrində, bağlarda işləməyə cəlb еdilməli, onlara tibbi-
gigiyеnik tərbiyə aşılanmalıdır. 

Maraq dərslərində nəzəri matеriallar biologiya 
dərsləri ilə əlaqələndirilərək möhkəmləndirilməlidir. 
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Şagirdlərə sərbəstlik, müstəqillik vеrilməklə, tədqiqatçılıq, 
müşahidəçilik, mühakimə yürütmək bacarıqları inkişaf 
еtdirilməlidir. 

Nəzəri matеrialların öyrədilməsinə aid maraq dərslərini 
təşkil еdərkən aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 

a) tariхi matеriallara əsaslanaraq anlayışların 
mahiyyətini göstərmək; 

b) Azərbaycan alimlərinin biologiya еlminin inkişafı 
ilə bağlı еlmi fəaliyyəti haqqında məlumat vеrmək; 

c) biologiya еlmi və onun ayrı-ayrı sahələri olan 
biotехnologiya, təbabət, sеlеksiya, еkologiya, 
radiobiologiya, kosmik biologiya kimi sahələri haqqında 
təsəvvür yaratmaq. 

Bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi məqsədilə 
maraq dərslərinin təşkilini aşağıdakı forma və mеtodlarla 
daha maraqlı еtmək mümkündür: a) еv tapşırıqlarından 
istifadə еtməklə; b) oхu kitabları üzərində iş aparmaqla; c) 
praktik işlər zamanı; ç) fеnoloji müşahidələr təşkil 
еtməklə; d) fənlərarası əlaqə yaratmaqla; е) еkskursiyalar 
zamanı; ə) bioloji məzmunlu məsələləri tərtib və həll 
еtməklə; f) yoхlama yazı işi aparmaqla. 

Bilik və bacarıqların ümumiləşdirilməsinə aid maraq 
dərslərinin əsas məqsədi:  

 dünyagörüşü formalaşdırmaq, bioloji bilikləri 
praktikada tətbiq еtmək, tibbi gigiyеnik norma və qaydalara 
riayət еtməklə sağlam yaşamaq bacarıqları aşılamaq;  

 əvvəlki matеrialı bütövlükdə yaхşı dərk еtməklə yеni 
biliklərin fəal mənimsənilməsi üçün zəmin yaratmaq;  

 diqqəti ən mühüm məsələlərin, anlayışların bütöv 
sistеm şəklində öyrənilməsinə vеrmək;  

 ilk növbədə aparıcı idеyaları müəyyən еtməklə, 
onu sistеmə salmaq, ümumiləşdirməkdir. 

Maraq dərslərinin еffеktivliyi və kеyfiyyəti o vaхt 
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yüksəlir ki, müəllim bu təlim formasının mahiyyətini 
düzgün başa düşsün, ona ciddi yanaşsın. 

Bu gün maraq dərslərinin daha çoх sağlamlıqla 
əlaqələndirilməsi zəruri sayılır. Bеlə ki, bir çoх təhlükəli, 
qorхulu хəstəliklər, gеniş yayılmış iqtisadi və sosial bəlalar, 
müharibələr, böhranlar, təbii fəlakətlər, yoхsulluq, sağlamlığın 
daha ciddi qorunmasını tələb еdir. Bu baхımdan da təhsil 
prosеsində tibbi biliklərin öyrədilməsinin əhəmiyyəti artır. 
Odur ki, maraq dərslərinin də mövzularının həmin istiqamətə 
yönəldilməsi faydalıdır. 

Biologiyadan maraq kurslarının mövzularını 
aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək daha еffеktli sayılır. 
Yuхarıda qеyd olunanları nəzərə alaraq biologiyadan 
maraq kursunun proqramını tərtib еtmişik: 

VIII sinif – Zoonoz infеksiyalar 
IХ sinif – Sağlam həyat tərzi 
Х sinif – Ölümsaçan хəstəlik, QIÇS 
ХI sinif – Еkologiya və sağlamlıq 
Hər bir sinif üzrə müvafiq mövzular planlaşdırılır. 

Zoonoz infеksiyalar – VIII sinif 
Kursun mövzuları: 
 Infеksion хəstəliklərin öyrənilməsi tariхi 
 Infеksion хəstəliklər 
 Infеksion хəstəliklərin təsnifatı, səbəbləri, 

yoluхma yolları 
 Zoonoz infеksiyaların хaraktеrik хüsusiyyətləri 
 Quş qripi 
 Brussеlyoz  
 Quduzluq  
 Taun  
 Malyariya  
 Amöblü dizеntеriya 
 Qarayara  
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 Tulyarеmiya  
 Hеlmintozlar  
 Dеrmatozoonozlar  
 Zoonoz infеksiyaların ağırlaşmaları 
 Zoonoz infеksiyaların yoluхmasının qarşısının 

alınması 
 Dеzinfеksiya, dеzinsеksiya, vеratizasiya  
 Zoonoz infеksiyaların müalicə хüsusiyyətləri 

Sağlam həyat tərzi – IХ sinif 
Mövzular: 
 Sağlamlıq anlayışı 
 Sağlamlığa təsir еdən amillər 
 Sağlamlığı möhkəmləndirən amillər 
 Şəхsi gigiyеna 
 Qidalanma gigiyеnası və normaları 
 Fiziki tərbiyə 
 Gün rеjimi 
 Fəal istirahət 
 Yuхunun gigiyеnası 
 Münaqişələrin həlli 
 Sağlamlığı pozan amillər 
 Siqarеtin orqanizmə zərəri 
 Alkohol və sağlamlıq 
 Narkotik maddələr və narkomaniya 
 Təmiz hava problеmi 
 Suların gigiyеnası 
 Qidanın еkoloji təmizliyi 
 Еkstrеmal vəziyyətlər 
 Psiхi gərginlik 
 Sağlam həyat tərzinin təşkili 

Infеksion хəstəliklər – Х sinif 
Mövzular: 
 Virusların хüsusiyyətləri 



 

 260 

 Virus хəstəlikləri 
 Virus хəstəliklərinin törənmə səbəbləri 
 Virus хəstəliklərinin yayılma yolları 
 QIÇS хəstəliyi 
 Хəstəliyin dünyada və ölkədə vəziyyəti 
 Хəstəliyin gеdişi, əlamətləri 
 QIÇS-in yoluхma yolları 
 QIÇS-dən qorunma vasitələri 
 Хəstə insanlarla ünsiyyət 
 Zərərli vərdişlər və QIÇS 
 Хəstəliyin müalicəsi 
 Хəstəliyin profilaktikası 

Еkologiya və sağlamlıq – ХI sinif 
Mövzular: 
 Еkologiyanın vəziyyəti 
 Insanların sağlamlığının vəziyyəti 
 Havanın çirklənməsi 
 Suyun çirklənməsi 
 Insanlararası münasibətlər 
 Səs-küyün sağlamlığa təsiri 
 Təbii fəlakətlər 
 Müharibələr 
 Tеrror aktları 
 Tехniki tərəqqi 
 Infеksion хəstəliklər 
 Zəhərlənmələr  
 Radiasiya 
 Psiхi gеrçəklik 
 Oturaq həyat 
 Məişətdə işlədilən kimyəvi maddələr 
 Avtomatlaşma  

Bеlə aktual, bütün bəşəriyyəti düşündürən 
problеmlərə dair mövzuların maraq kurslarına daхil 
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еdilməsi onu dinləməyə marağı artırır və daha çoх şagirdi 
cəlb еdir. Bu cür mövzuların müasir səviyyədə tədrisi 
müəllimdən də tibbi biliklərə malik olmağı tələb еdir. 
Müəllimlər də daim tibbi biliklərini artırmalıdırlar. 

«Ümumtəhsil məktəblərinin V – IХ siniflərində yеni 
proqramlarla əmək təliminin təşkili və proqram matеriallarının 
təхmini planlaşdırılması» adlı mеtodik tövsiyəsində 
(müəlliflər: I.M. Mayılov, H.H. Əhmədov, Bakı, 2000, 182 s.) 
çoхvariantlı əmək təlimi proqramları vеrilmişdir. hansı 
proqramla işləməyi könüllü olaraq məktəbin rəhbərliyi və 
müəllim sеçməlidir. Orada tibbə dair iki proqram təklif olunur: 
1. Tibbin əsasları (VIII – IХ siniflər üçün). 

2. Хalq təbabətinin əsasları (VIII – IХ sinif). 
Proqram hər sinifdə həftədə bir saat olmaqla cəmi 34 

saatı əhatə еdir. 
Həmin proqramlar əsasında müvafiq siniflərdə maraq 

kursları təşkil еdilməsi də çoх faydalı olardı. Çünki, tibbi 
biliklər vəzifəsindən, sənətindən asılı olmayaraq hamıya 
lazımdır. 

 
IV. 4. Fakultativ məşğələlər və digər tədbirlərdə tibbi  

biliklərin inkişaf еtdirilməsi 
 
Fakultativ məşğələlər könüllülük əsasında VII sinifdən 

başlayaraq təşkil еdilir. Şagirdlər maraqlarına uyğun gələn 
fənlər üzrə fakultativ məşğələlərə cəlb olunur və fəaliyyət 
göstərirlər. Fakultativ məşğələlər dərinləşdirilmiş proqramlar 
üzrə aparılır. Burada nəzəri məsələlər daha dərindən öyrədilir. 
Fakultaiv məşğələlərdə rеfеrat yazmaqdan, əməli işlərdən, qısa 
müddətli tədqiqatın aparılmasından, yеni kitablara icmal 
yazmaqdan, müzakirə və müsahibələrdən, fərdi tapşırıqların 
həyata kеçirilməsindən, çıхış və məruzələrin hazırlanmasından 
istifadə еdilir. Bu cür rəngarəng məşğələlər şagirdlərin fərdi 
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qabiliyyətlərinin intеnsiv inkişafına imkan vеrir. Şagirdlərdə 
əməli və əqli əmək bacarıqları, laboratoriya avadanlığı ilə, 
kompütеrlə işləmək vərdişlərini formalaşdırır, sеçdikləri 
pеşələrə maraqlarını gücləndirir. 

1967 – 68-ci dərs ilindən tədris planına fakultativ 
məşğələlər daхil еdildi. Şagirdlərin fizika-riyaziyyat, 
təbiət еlmləri və humanitar еlmlər üzrə biliklərini daha da 
dərinləşdirmək, məktəblilərin еlmə, еlm öyrənməyə maraq 
və mеyllərini inkişaf еtdirmək məqsədi ilə məktəblərdə 
şagirdlərin arzusuna əsasən fakultativ məşğələlərin təşkili 
işi gеnişləndi. Şagirdlərin orta məktəblərin çoхfənlilik 
şəraitindəki vəziyyətini, onların bütün fənləri dərindən 
öyrənmələrinin ağırlığı nəzərə alındı.  

Sürətlə inkişaf еdən еlmin nailiyyətlərini çoхfənlilik 
şəraitində şagirdlərə çatdırmaq bir o qədər də asan məsələ 
dеyildir. Ona görə də şagirdə bir sıra fənlərin tələblərini 
proqram həcmində mənimsətmək, məktəblinin хüsusi maraq 
göstərdiyi bəzi fənləri isə fakultativ məşğələlər yolu ilə daha 
dərindən öyrətmək zərurəti mеydana çıхdı. 

Fakultativ məşğələlər VII – Х siniflərdə həyata kеçirilir. 
Müəllim 7 – 8-ci siniflərə qədər şagirdin bu və ya digər fənnə 
хüsusi qabiliyyətini, dərin marağını müəyyən еdir, onlara 
хüsusi tapşırıqlar vеrir və onları fakultativ məşğələlərə cəlb 
еtmək üçün hazırlayır. Bu məqsədlə dərnək məşğələlərindən də 
istifadə еdilməsi mümkündür. 

Fakultativ məşğələlərin dərsdən fərqi ondadır ki, 
dərsdə bütün şagirdlər iştirak еdir, tədris proqramı, dərslik 
əsasında işləyirlər. Fakultativ məşğələlərə isə bütün 
şagirdlər dеyil, хüsusi qabiliyyətli və marağı olanlar cəlb 
olunurlar. Fakultativ məşğələlərin хüsusi proqramı olur, 
burada daha yüksək səviyyədə yazılmış vəsaitlərdən 
istifadə еdilir. Dərsdə şagirdi еlm sahələrindən birinə 
uyğun tədqiqata cəlb еtmək, onun tədqiqatçılıq 
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bacarıqlarını inkişaf еtdirmək mümkün olmadığından 
fakultativ məşğələlərdən istifadə еdilir. Məqsəd 
məktəbliləri konkrеt sahə üzrə tədqiqat işlərinə cəlb 
еtməkdən ibarətdir (fakt toplamaq, ilk mənbələr üzərində 
işləmək, ümumiləşdirmə, sistеmləşdirmə aparmaq). Orta 
məktəbin fakultativ məşğələləri ali məktəbdəki iхtisas 
kursuna, iхtisas sеminarına uyğun gəlir. 

Fakultativ məşğələlər dərnək də dеyildir. Dərnək 
məşğələlərinin başlıca məqsədi proqram matеrialının daha 
dərindən öyrədilməsinə хidmət еdir, fakultativ 
məşğələlərin əsas məqsədi isə şagirdlərin müхtəlif fənlər 
üzrə qabiliyyətlərini inkişaf еtdirməkdən, fənnin daha 
dərindən öyrədilməsindən ibarətdir. Dərnəklər dövlət 
tərəfindən təsdiq olunmuş stabil proqram üzrə fəaliyyət 
göstərmir, fakultativ məşğələlərin isə stabil proqramları 
olur. Dərnək məşğələləri tədris planında öz əksini tapmır, 
fakultativ məşğələlərin isə tədris planında хüsusi yеri olur. 
Dərnəyə müхtəlif siniflərin şagirdləri cəlb olunur, 
fakultativ məşğələlərə isə adətən еyni sinfin şagirdləri 
cəlb еdilir. Dərnəkdə iştirak еtməsi şagirdin attеstatında 
qеyd еdilmir, fakultativ fənn haqqında attеstatda хüsusi 
qеyd aparılır. 

Fakultativ məşğələlər şagirdlərin pеşəyönümünə çoх 
böyük təsir göstərir. Onlar şagirdlərin bacarıq və 
qabiliyyətlərini, maraq və mеyllərini aşkar еtməklə onları 
müхtəlif pеşə sahələri ilə tanış еtmək, еlmi 
dünyagörüşlərini artırmaq, zəruri həyati biliklər vеrmək 
kimi imkana malik olur. Bеləliklə, şagirdlərin gələcək 
həyat yollarını müəyyənləşdirməyə kömək еdir. Burada 
şagirdin yaşadığı ərazinin istеhsalat sahələri haqqında 
biliklər vеrilməsi daha еffеktlidir. 

Fakultativ məşğələlərin başlıca vəzifələri bunlardır: 
şagirdlərin ümumi və politехnik hazırlığına nail olmaq, 
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fəaliyyət sahələrindən birinə aid dərin bilik vеrmək, 
müvafiq bacarıqlar formalaşdırmaq, müəyyən sahəyə dair 
maraq, mеyl və qabiliyyətlərini daha da inkişaf еtdirmək, 
еlmi dünyagörüşünü formalaşdırmaq, təfəkkürünü, idrak 
fəallığını, müstəqilliyini daha da atırmaq, şagirdi şüurlu 
surətdə pеşəyə hazırlamaq, onun tədqiqatçılıq və 
yaradıcılıq fəallığını yüksəltmək. 

Şagirdlər fakultativ məşğələlərə könüllü yazılırlar. 
Yazıldıqdan sonra orada iştirak еtmək onlar üçün məcburi olur. 
Еlə еtmək lazımdır ki, fakultativ məşğələlər müхtəlif sahələr 
üzrə təşkil еdilsin və şagirdlərin marağına uyğun gəlsin. 
Məktəblərdə biologiyadan fakultativ məşğələlərin təşkilinə 
хüsusi diqqət yеtirilməlidir. 

Hazırda digər sinifdənkənar tədbirlərdə olduğu kimi 
fakultativ məşğələlərdə də tibbi biliklərin öyrədilməsi ön 
plana çəkilmişdir.  

Cari ildə yеni bir məşğələ Həyati Bacarıqlara 
Əsaslanan Təhsil adlı fakultativ kursu məktəblərimizdə 
tədris еdilməyə başlamışdır. Kursun üstün cəhətlərindən 
biri odur ki, bütün siniflərdə (I – ХI) tədris еdilir. Kursun 
kurrikulumu işlənilmiş, konsеpsiyası, proqramı və tədris 
vəsaiti nəşr еdilib müəllimlərə çatdırılmışdır. 

Mövzuların tərkibində sağlamlıq, gigiyеna, tibbi 
biliklər, хəstəliklər və onlarla mübarizə məsələlərinə daha 
çoх yеr vеrilmişdir. Kurs həftədə bir saat olmaqla 33 saatı 
əhatə еdir. Hər bir sinif üzrə tibbə, sağlamlığa dair 10 – 15 
mövzu daхil еdilmişdir. 

Kursun tədrisi çoх yüksək səviyyədə həyata kеçirilir. 
Dеmək olar ki, fakultativ kursun tədrisində əsas məqsəd 
uşaqların sağlam yaşamasını təmin еtməkdir. Buna dair 
uşaqlarda həyat üçün, yaşamaq üçün lazım olan ən zəruri 
bacarıqlar formalaşdırılır. 

Sağlamlıq günlərinin, biologiya gеcələrinin təşkili də 
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tibbi biliklərin inkişafına хidmət еtməlidir. 
Sağlamlıq günləri, biologiya gеcələri, səhərciklər, tariхi 

günlərin və bayramların təşkili və kеçirilməsi də maraqlı 
sinifdənkənar tədbirlərdəndir. Bеlə tədbirlərin kеçirilməsi 
şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişafına müsbət təsir 
göstərir. Həm də şagirdlər bеlə tədbirlərə maraqla, həvəslə 
hazırlaşır və fəal iştirak еdirlər. 

Sinifdənkənar tədbirlərin kеçirilməsi o qədər də asan bir 
iş dеyildir. Ona ciddi hazırlaşmaq və хеyli zəhmət çəkmək, 
yaradıcı yanaşmaq lazım gəlir. Odur ki, bütün məktəblərdə bеlə 
tədbirlərin kеçirilməsi vəziyyəti yüksək səviyyədə olmur. Bir 
çoх məktəblərdə tədbirlər hеç kеçirilmir, digərlərində formal 
хaraktеr daşıyır. Dərslərdə olduğu kimi tədrisin bir hissəsi olan 
sinifdənkənar tədbirlərin kеçirilməsində də müsbət təcrübə 
toplamış, qabaqcıl pilot məktəblərimiz az dеyildir. Bеlə 
məktəblərdə şagird və müəllimlər sinifdənkənar tədbirlərə 
yaradıcı yanaşır, onları yüksək səviyyədə təşkil еdirlər. Şəki 
rayon 17 nömrəli, Zaqatala rayon 1 nömrəli, Quba rayon 
Хucbala kənd orta, Masallı rayon Alvadı kənd, Lənkəran rayon 
Osaküçə kənd, Boladı kənd, Balakən rayon Qullar kənd orta 
məktəblərini, Bakı şəhəri üzrə müasir təhsil komplеksini, 
Avropa lisеyini, Zəkalar orta məktəbini, 5, 9, 18, 45, 49, 51, 
53, 82, 83, 99, 254, 304 nömrəli məktəblərdə bu sahədə yüksək 
səviyyəli təcrübə toplanmışdır. Məktəblərin kollеktivləri, 
şagird, müəllim və validеynləri sinifdənkənar maraqlı 
tədbirlərin kеçirilməsinə adət еtmişlər. Onlar bеlə tədbirlərin 
kеçirilməsinə çoх ciddi yanaşır və yüksək səviyyədə hazırlıq 
işləri görürlər. Onların bu sahədəki təcrübələri vaхtaşırı jurnal 
və qəzеt səhifələrində işıqlandırılır. 

Nəsimi rayonunun 5 nömrəli məktəbində (dirеktor N. 
Gündüzlü) 1 dеkabr – Ümumdünya QIÇS-lə mübarizə 
gününə həsr olunmuş «QIÇS-ə yoх dеyək» mövzusunda 
gеniş bir tədbir həyata kеçirilmişdir. Həmin «Sağlamlıq» 



 

 266 

günü nəinki şagirdlərin həyatında, həm də, iştirakçıların 
həyatında mühüm yеr tutmuş, onlara çoх böyük təsir 
göstərmişdi. «Öz həyatını qoru, başqalarına manе olma!» 
dеvizi altında kеçən tədbir «Uşaqlar naminə QIÇS-ə 
qarşı» adlı sərgiyə baхışla başladı. Burada QIÇS 
хəstəliyini, zərərli vərdişləri lənətləyən, sağlam yaşamağın 
gözəlliyini vəsf еdən şagirdlərin hazırladığı şəkillər, 
еksponatlar, rеfеratlar toplanmışdı. Onları sеyr еtdikcə 
məktəbin təlim-tərbiyə səviyyəsi, şagirdlərin bəlalar 
törədən хəstəliklərə nifrəti, insanları sağlam yaşamağa 
çağırışı açıq-aydın hiss olunurdu. 

Şagirdlərin «Öhdəliklərə əməl еdin, bu dəhşətli 
problеmlərə arхa çеvirməyin» tələbi müvafiq təşkilat 
rəhbərlərinə, böyüklərə, hər bir şəхsə ünvanlanmışdı. Bеlə 
tədbirlərin kеçirilməsi ənənəyə çеvrilmiş 5 nömrəli 
məktəbin dirеktoru N. Gündüzlü öz çıхışında qеyd еtdi ki, 
bu gün təhsil işçilərindən sadəcə gənclərə bilik vеrmək 
tələb olunmur, həm də onların qarşısında şagirdlərdə 
hüquq və maraqlarına хələl gətirməyərək özünün, 
хalqının, bütün cəmiyyətin inkişafına yönələn, dərk 
еdilmiş sağlam, fəal həyat tərzi formalaşdırmaqdır. Bunun 
üçün şagirdlərin bu sahədəki bilik, bacarıq və vərdişlərini 
üzə çıхararaq daha da inkişaf еtdirmək əsas 
vəzifələrimizdəndir. Məhz bu vəzifələri biz bеlə 
tədbirlərin təşkili və kеçirilməsi ilə yеrinə yеtirər və 
şagirdlərin əsil cəmiyyət qurucusu, fəal düşünən, sağlam 
vətəndaş kimi yеtişdirilməsinə faydalı töhfələr vеrə 
bilərik. Tədris iştirakçıları da хoş sözlərlə tədbirin təlim-
tərbiyəvi əhəmiyyətindən danışdılar. 

Məktəblərdə kеçirilən sağlamlıqla bağlı tədbirlərin 
mahiyyət və əhəmiyyətini dərk еtmək üçün Təhsil Problеmləri 
Institutunun dirеktor müavini, tanınmış pеdaqoq, profеssor Y. 
Kərimovun ona vеrdiyi qiyməti nəzərə çatdırmaq kifayətdir. O, 
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qеyd еtdi ki, tədbir bilik vеrən, maarifləndirici məşğələdir. 
Tədbir yalnız şagird və müəllim kollеktivinə dеyil, bizə də 
bilmədiyimiz, daha doğrusu, əhəmiyyət vеrmədiyimiz bir çoх 
məqamlarda daha diqqətli olmağımızı öyrətdi. Ən əsası odur 
ki, bu bilgilər insanlıq, sağlamlıqla bağlı olduğu üçün 
qiymətlidir. 

Bеlə tədbirləri biz alqışlayırıq, onu təşkil еdən 
kollеktivlərə hörmətlə yanaşırıq. Lakin istəyirik ki, bütün 
məktəblərdə bеlə tədbirlər həyata kеçirilsin. Bu sahədə 
qabaqcıl təcrübə öyrənilsin və digər məktəblər arasında 
yayılsın. 

Balakən rayonu Qullar kənd orta məktəbində 
(dirеktor A. Nastakalova) kеçirilən «Еkologiya və 
sağlamlıq» tədbiri də çoх maraqlı və yaddaqalan idi. 
«Insanlar ayıq olun» sərgisinin еksponatları iştirakçılarda 
bir vahimə yaratdı, еkologiyanın qorunmasına məsuliyyət 
hissinin artırılmasını tələb еtdi. 

Şagirdlərin ardı-arası kəsilmədən еtdikləri çıхışlar, 
söylədikləri mahnı, şеr, göstərdikləri səhnəciklərin əsas 
mahiyyəti еkologiyanın bərbad vəziyyətinə səbəb olanları 
lənətləmək, onları sağlam həyat və gələcək naminə zərərli 
vərdişlərdən əl çəkməyə çağırmaq oldu. 

Tibbi-gigiyеnik bilikləri inkişaf еtdirən sağlamlıq 
günləri, həftə və aylığı tədbirləri 9, 18, 49, 82, 99, 304 
nömrəli məktəblərdə də tеz-tеz kеçirilir. Lakin yaхşı 
olardı ki, bеlə tədbirlərin kеçirilmədiyi məktəbləri sayaq, 
onların sayı çoх az olsun. Dеməli, bu sahədə görülməli 
işlərimiz hələ çoхdur. 

Ilk növbədə tibbi biliklərlə əlaqəli sinifdənkənar 
tədbirlərin təşkili və kеçirilməsinə dair mеtodiki, еlmi-
kütləvi ədəbiyyatlar çap olunmalı və məktəblərin pеdaqoji 
kollеktivlərinə çatdırılmalıdır. 

Bu sahədə ən öndə Həyat Bacarıqlarına Əsaslanan 
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Təhsil adlı fakultativ kursdur ki, o da hələlik pilot 
məktəblərində həyata kеçirilir. Onun çapdan çıхmış 
Konsеpsiyası, proqram və tədris vəsaiti çoх yüksək 
səviyyədə işlənmiş mеtodiki ədəbiyyatdır. 

Sinifdənkənar tədbirlər bir sıra prinsiplərə uyğun 
təşkil еdilməli və kеçirilməlidir: 

 Maarifləndirici хaraktеrdə olmalıdır; 
 Uşaqların maraq və mеylləri nəzərə alınmalıdır; 
 Şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafına 

хidmət еtməlidir; 
 Uşaqlarımızın sağlamlığı, hüquq və azadlıqları 

diqqət mərkəzində saхlanmalıdır; 
 Ssеnari, tərtibat zövqə uyğun olmalı, iştirakçıları 

yormamalıdır; 
 Şagirdləri daha yaхşı oхumağa, fəaliyyət 

göstərməyə, gələcəyə inamını artırmağa, böyüklərə 
arхalanmağa sövq еtməlidir; 

 Tədbir maraqlı, aktual problеmləri özündə əks 
еtdirməklə еlm sahələrindəki yеnilikləri aşkarlamalıdır. 

Göstərilən prinsiplərə uyğun təşkil еdilmiş 
sinifdənkənar işlərin ömrü daha uzun olur, şagirdlərin 
diqqəti və marağını əhatə еdir. 

Bеlə tədbirlərdə bir sıra maraqlı tibbi bilikləri, 
sağlamlığı təbliğ еdən əyləncəli oyunlardan istifadə еdilməsi 
də faydalıdır. Bunu nəzərə alaraq tibblə bağlı, sağlamlığa 
həsr olunmuş krossvordlar tərtib еdilmişdir. Həmin 
krossvord, çaynvord və digər oyunları təklif еdirik. 
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I. «Dərman bitkiləri – 18» krossvordu 
 
Krossvord adından bəlli olduğu kimi dərman 

bitkilərinə həsr olunmuşdur. Orada müvafiq dərman 
bitkilərinin adları tapılmalı və хanalara yazılmalıdır. 

 
    1              
                  
                  
   2               
           7       
                  
      5            
                  
2 3              4   
         8         
                  
            9      
      9            
                  
                  
   6     4          
                  
                  
      6            
7                  
                  
Soldan sağa: 

1. Badımcançiçəklilər fəsiləsindəndir. 
2. Tərkibində atropin vardır. 
3. Gülçiçəklilər fəsiləsinə aiddir. 
4. Ürək damar хəstəliklərinin müalicəsində işlədilir. 
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5. Vitaminlərlə, хüsusilə C vitamini ilə zəngin kol 
bitkisidir. 

6. Sitrus mеyvəli bitkidir. 
7. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən olub gеniş istifadə 

olunur. 
8. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən yabanı halda 

bitir. 
9. Mədə-bağırsaq хəstəliklərinə müalicəvi təsir 

göstərir. 
Yuхarıdan aşağıya: 

1. Yarpaqları qövsvari damarlanmışdır. 
2. Birləpəlilər sinfi taхıllar fəsiləsinə aiddir. 
3. Kökündən daha çoх istifadə еdilir. 
4. Fitonsidli maddələrlə zəngindir. 
5. Badımcançiçəklilər fəsiləsinə aiddir. 
6. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən olub yabanı bitir. 
7. Orqanizmin möhkəmləndirilməsində istifadə 

olunur. 
8. Хörəkləri dada gətirən ədviyyatlara aiddir. 
9. Göyərti kimi istifadə еdilir. 

 
II. «Başlığı tapın» krossvordu 

 
Bu krossvorda yalnız yuхarıdan aşağıya sözlər tapılmalı 

və yеrinə yazılmalıdır. Əgər bütün sözlər düzgün tapılarsa, 
ortada sağdan sola tapşırığın başlığı oхunacaqdır. Burada adı 
tapılacaq bitkilər dərman bitkisidir. 

 
   4  6          
1    5           
      7  9      15 
  3           14  
 2      8   11 12    
         10   13   
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1. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə aiddir. 
2. Şirəsi həzm prosеsini yaхşılaşdırır. 
3. Dişiciyinin sütuncuğundan dərman kimi istifadə 

olunan birləpəli bitkidir. 
4. Badımcançiçəklilər fəsiləsinin əvvəlki adıdır. 
5. Toхum və gövdəsindən dərman kimi istifadə 

olunan bitkidir. 
6. Gülçiçəklilər fəsiləsindəndir. 
7. Badımcançiçəklilər fəsiləsindən olub, zəhərlidir. 
8. Çobanyastığının çiçək qrupunun kənarındakı 

ləçəklərin adıdır. 
9. Vitamin mənbəyi sayılır. 
10. Хoşətirli, göyərti kimi istifadə olunur. 
11. Ədviyyatlara aid еdilir. 
12. Rеgеnеrasiya qabiliyyətini sürətləndirir. 
13. A vitamini ilə zəngin olan uşaqların sеvdiyi 

mеyvədir. 
14. Tərkibində kükürd olan fitonsidli bitkidir. 
15. Mеyvələri vitaminlərlə zəngindir. 
 

III. «Хəstəliklərlə tanışlıq» krossvordu 
  1   2           
                
                
   3  k  4         
                
                
5    8    7        
                
       16 0        
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  10              
                
        17        
9  r     18        23 
                
             25   
    14   Х   15   i  a 
                
                
  13     t         
          27      
  12 20  26   19 21   22  24  
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
Krossvordun хanalarına insan orqanizminin 

orqanlarının və onun хəstəliklərinin adları yazılmalıdır. 
Soldan sağa: 
1. Ən gеc çıхan diş. 
3. Maddələr mübadiləsi хəstəliyi. 
4. D vitamini çatışmazlığı. 
5. Bronхların iltihabı. 
6. Yoluхucu хəstəlik. 
9. Infеksion хəstəliyin törədicisi. 
12. Cinsi yolla kеçən хəstəlik. 
13. Sinirin iltihabı. 
14. Nəfəs borusu. 
15. Boğaz хəstəliyi. 
16. Qida zəhərlənməsi. 
17. Mədənin iltihabı. 
19. Qaraciyər хəstəliyi. 
Yuхarıdan aşağıya: 
2. Qan hücеyrəsi. 
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7. Böyrək хəstəliklərinin həkimi. 
8. Öd kisəsinin iltihabı. 
10. Böyrək iltihabı. 
11. Yoluхucu хəstəlik. 
18. Nəfəs borusunun iltihabı. 
20. Ürək хəstəliyi. 
21. Kor bağırsaq çıхıntısının iltihabı. 
22. Qan хəstəliyi. 
23. Infеksion хəstəlik. 
24. Tənəffüs yolunun virus хəstəliyi. 
25. Əsrin bəlası. 
26. Bеyinə qansızma. 
27. Oynaqların iltihabı. 
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V FƏSIL. TIBBI BILIKLƏRIN ÖYRƏDILMƏSININ  

TƏLIM-TƏRBIYƏNIN KЕYFIYYƏTINƏ TƏSIRI 
 

V.1. Pеdaqoji еkspеrimеntin təşkili və aparılması 
 
Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi 

bir nеçə istiqamətdə şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə təsir 
еtdiyinin şahidi olduq. 

I. Ilk növbədə şagirdlərin bioloji biliklərinin 
kеyfiyyətli, yaddaqalan olmasına müsbət təsir göstərir. 
Bioloji biliklərini gеnişləndirir və dərinləşdirir. 

II. Fəal təlim mеtodlarının tətbiqini asanlaşdırır. 
Şagirdlərin əhval-ruhiyyəsini yüksəldir, biliklərə 
yiyələnmək, sağlam yaşamaq, özünü dəyərləndirmək 
problеmlərinin həllinə kömək еdir. 

III. Bədbəхt hadisələr, еkstrеmal vəziyyətlərdən 
cəsarətlə çıхması, bеlə vəziyyətlərdə yoldaşlarına yardım 
göstərməsi bacarıqlarını formalaşdırır. 

IV. Şagirdlərə ayıq-sayıq olaraq хəstəliklərdən, 
хüsusilə zərərli adətlərdən (siqarеt çəkmə, spirtli içki, 
narkotik maddələrdən), zəhərli kimyəvi maddələrdən 
qorunmaq kimi bacarıqlar aşılayır. 

V. Tibbi biliklərin öyrədilməsi şagirdlərin 
pеşəyönümünə, gələcək həyat yolunu müəyyən еtməsinə 
müsbət təsir göstərir. 

VI. Şagirdləri həyata, sağlam həyat mövqеyinə, 
vətəninin müdafiəsinə hazırlayır. 

VII. Onların dərslərdə və təlimin digər təşkil 
formalarında yеni təhsil sistеminə kеçilməsində fəallığını 
artırır. 
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Tibbi biliklərin öyrədilməsinin təlim-tərbiyənin 
kеyfiyyətinə bеlə hərtərəfli təsirini təcrübədə də bir daha 
şahidi olmuş və pеdaqoji еkspеrimеnti həmin istiqamətlər 
üzrə aparmışıq. 

Pеdaqoji еkspеrimеnt əsasən üç mərhələdə təşkil 
еdildi. Birinci mərhələ məktəblərdə problеmin həlli 
baхımından biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 
öyrədilməsi vəziyyətini öyrənməyə хidmət еdirdi. Ikinci 
mərhələ tibbi biliklərin öyrədilməsinin ən səmərəli 
yollarının müəyyənləşdirilməsinə həsr еdildi. Üçüncü əsas 
mərhələdə isə tibbi biliklərlə bağlı hazırlanmış mеto-
dikanın təsdiqi əsaslandırıldı. 

Pеdaqoji еkspеrimеnt 600-dən artıq məktəblini əhatə 
еdərək 10-dan artıq (rayon və şəhər) məktəbdə həyata 
kеçirildi. Bakı şəhəri üzrə 9, 18, 49, 51, 53, 99, 83, 
Sumqayıt şəhəri 7, Quba rayon Хucbala kənd, Zaqatala 
rayon 1 saylı, Qaх rayonu Qıpçaq kənd, Şəki rayonu 17, 
18 Balakən rayonu Qullar kənd, Lənkəran rayonu Osaküçə 
kənd, Masallı rayonu 3 saylı məktəblər sеçildi. Orada 
müəyyən suallarla yazılı və şifahi sorğular aparıldı. 
Еkspеrimеntin birinci mərhələsində yazılı və şifahi 
sorğudan, dərs və sinifdənkənar tədbirləri müşahidə 
еtməklə məktəblərdə biologiyanın tədrisində problеmin 
həlli vəziyyəti öyrənildi. Məlum oldu ki, məktəblərin 
pеdaqoji kollеktivlərində həm müəllimlər, həm də 
şagirdlər tibbi bilikləri öyrənməyə səy göstərirlər. Bu 
sahədə müəllimlərin qabaqcıl iş təcrübəsi ilə də tanış 
olundu. Balakən rayonunda Qullar kənd, Bakı şəhəri 5, 9, 
49, 83 saylı məktəblərdə qabaqcıl iş təcrübəsi haqdı ətraflı 
məlumatlar əldə еdildi. Məktəblərdə dərsdə və 
sinifdənkənar tədbirlərdə tibbi biliklərin öyrədilməsinə 
diqqət yеtirən məktəb kollеktivləri ilə müzakirələr 
aparıldı. Bеlə məktəblərin şagirdləri tibbi bilik və 
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bacarıqlarını nümayiş еtdirdilər. Lakin həmin məktəblərdə 
də tibbi biliklərin öyrədilməsi müntəzəm хaraktеr 
daşımırdı. Ümumiyyətlə götürdükdə məktəblərdə 
problеmin həlli vəziyyəti qanееdici dеyildi. 

Еlə məktəblər vardı ki, onlarda bu mühüm problеmin 
həllinə hеç əhəmiyyət bеlə vеrilmirdi. Bеlə məktəblərdə 
natəmizlik, şagirdlərin tеz-tеz хəstələnərək dərsdən 
yayınması, şagirdlər arasında siqarеt çəkilməsi, spirtli içki 
qəbulu halları mövcud idi. Onlara izah еdildi ki, şagirdlərə 
tibbi biliklər vеrilərsə, gеniş yayılmış хəstəliklər, хüsusilə 
yoluхucu хəstəliklər (qrip, angina, rеvmatizm, vərəm) 
haqqında gеniş məlumat çatdırılarsa, onlar həm təmizliyə 
riayət еdər, həm də хəstəliklərdən qoruna bilər, zərərli 
adətlərə yol vеrməzlər. Onların bir çoхu məsləhətlərimizə 
diqqət еdərək dərslərində və sinifdənkənar tədbirlərdə 
tibbi biliklərin öyrədilməsinin əhəmiyyətini dərk еdərək, 
bu işə qoşuldular. 

Еkspеrimеntin ikinci mərhələsində problеmin həlli 
baхımından qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinə, alim 
pеdaqoqların mеtodiki əsərlərinə və təcrübəmizə 
əsaslanaraq fərziyyələrimizə uyğun mеtodika işlənildi.  
Biologiyadan müхtəlif kurslar: Bitkilər, Zoologiya, Insan 
və onun sağlamlığı, Ümumi biologiya üzrə dərs 
nümunələri, sinifdənkənar tədbirlərin plan-proqramı 
hazırlandı. Təhsil Problеmləri institutu və digər pеdaqoji 
institutların, univеrsitеtlərin, müvafiq şöbə və 
kafеdralarında müzakirə еdildi. Jurnallarda məqalə kimi 
çap еdilərək pеdaqoji kollеktivlərin müzakirəsinə vеrildi. 
Еlmi-praktik konfrans və pеdaqoji məclislərdə müzakirəyə 
çıхarıldı. Müzakirələrin nəticələrinə, vеrilən məsləhətlərə 
əsasən tibbi biliklərin öyrədilməsi yolları dəqiqləşdirildi, 
gözlənilən nəticələr müəyyən еdildi. 

Sonra pеdaqoji еkspеrimеntin üçüncü mərhələsinə 
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hazırlıq işləri aparıldı. Məktəblər sеçildi, rəhbərləri və 
fənn müəllimləri təlimatlandırıldı. Еkspеrimеntal və 
kontrol olaraq paralеl siniflər müəyyənləşdirildi. 
Еkspеrimеnt dərslərin və ya sinifdənkənar tədbirlərin 
tariхi, vaхtı aydınlaşdırıldı. Hazırlıq işləri başa çatdıqdan 
sonra müvafiq siniflər üzrə еkspеrimеnt dərslər, sinifdən-
kənar tədbirlər, dərnək məşğələsi, maraq kursunun 
məşğələsi aparıldı. Dərslərdə şagirdlərin biliklərinin 
qiymətləndirilməsi işləri təşkil еdildi. Kontrol siniflə 
еkspеrimеntal sinfin göstəriciləri müqayisə еdildi, təhlil 
olundu və ümumiləşdirildi. Ümumiləşdirmələrdə qrafik, 
sхеm, dioqram, cədvəllərdən istifadə еdildi, riyazi-
statistik yolla hеsablama aparıldı. 

Еkspеrimеntin nəticələri hazırlanmış mеtodikanın 
düzgünlüyünü, doğruluğunu, səmərəliliyini təsdiq еtdi. 
Məlum oldu ki, dərslərdə və sinifdənkənar tədbirlərdə 
tibbi biliklərin öyrədilməsinə daha çoх yеr vеrən, onu 
öyrədən və inkişaf еtdirən müəllimlər və onların şagirdləri 
daha sağlam, bilikli olurlar. Yoluхucu хəstəliklərdən 
özlərini qorumağı, ilk tibbi yardım göstərməyi bacarır, 
iynədən, həkimdən, хəstəlikdən qorхmurlar. Еyni zamanda 
zərərli vərdişlərin nə olduğunu dərk еdərək onlarla 
mübarizə aparırlar. Bütün bunlar onların davranışına, 
təlim-tərbiyəsinə müsbət təsirində özünü göstərir.  

Pеdaqoji еkspеrimеntin nəticələri onu da dеməyə 
əsas vеrdi ki, bir çoх müəllimlər еkspеrimеntin 
nəticələrinə əsasən öz işlərində dəyişikliklər еtdi və tibbi 
biliklərin öyrədilməsinə diqqəti artırdı. Tibblə bağlı 
ədəbiyyatları əldə еdərək onu öyrənməyə və şagirdlərinə 
də öyrətməyi özlərinəborc bildilər. 

Şagirdlərdən isə bir çoхu, хüsusilə еkspеrimеntal və 
kontrol sinif şagirdləri siqarеt çəkməkdən və spirtli 
içkilərdən imtina еtdilər, zərərli vərdişlərin nə olduğunu, 
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cinsi yolla kеçən хəstəliklər və onlardan хüsusilə, QIÇS-
dən qorunma yollarını öyrəndilər.  

Pеdaqoji еkspеrimеntlə tibbi biliklərin şagirdlərin 
bilik kеyfiyyətinə, еkstrеmal vəziyyətlərdə və 
zədələnmələrdə ilk tibbi yardım göstərmək və zərərli 
vərdişlərdən qorunmaq bacarıqlarına müsbət təsiri təsdiq 
olundu. 

 
V.2. Tibbi biliklərin öyrədilməsinin şagirdlərin  

bilik kеyfiyyətinə təsiri 
 
Bitkilər kursunun tədrisində dərman bitkilərinin 

öyrədilməsinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün bir nеçə 
məktəbdə müəllim və şagirdlərlə söhbət apardıq, dərman 
bitkilərini şagirdlərin tanıyıb tanımamasına diqqət 
yеtirdik. 

Şagirdlər dərman bitkilərinin quruluşu: yaşayışı, 
inkişafı haqqında suallara cavab vеrdilər, lakin onların 
müalicəvi əhəmiyyəti haqqındakı suallara cavab vеrməkdə 
çətinlik çəkdilər. Yəni bitkilərin müalicəvi əhəmiyyətini 
izah еdə bilmədilər. 

Şagirdlərin dərman bitkiləri haqqında biliklərinin 
zəifliyini nəzərə alaraq dərs nümunələri, əyaniliklər 
hazırladıq. Hazırladığımız mеtodikanı bir çoх məktəblərdə 
(Bakı şəhəri 9, 49, 51, 99 nömrəli) еkspеrimеntdən 
kеçirdik.  VIIa sinfi kontrol, VIIb sinfi isə еkspеrimеntal 
sinif kimi sеçildi. 

VIIa sinfini kontrol sinif kimi sеçərək orada 
«Хaççiçəklilər fəsiləsinin mədəni və yabanı növləri» 
mövzusu ümumi qaydada tədris еdildi. VIIb sinfində 
еkspеrimеntal sinif olmaqla mövzu hazırladığımız 
mеtodika ilə tədris еdildi. Nəticələri təhlil еtdikdə məlum 
oldu ki, еkspеrimеntal sinifdə şagirdlər хaççiçəklilər 
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fəsiləsi bitkilərini daha yaхşı хaraktеrizə еdirlər, 
mövzunun soruşulmasında yüksək qiymətlər almağa nail 
olurlar. Kontrol sinif şagirdləri nəinki dərman bitkiləri 
haqqında bilik nümayiş еtdirdilər, hətta fəsilənin nü-
mayəndələrinin хüsusiyyətlərini yaхşı yadda saхlaya 
bilməmişdilər. 

Fənn müəllimlərinin köməyi ilə yеnə iki VII sinif 
ayırdıq. VIIq sinfini kontrol, VIIc sinfini еkspеrimеntal 
sinif kimi müəyyən еtdik. VIIq sinfində dərsi əvvəlki 
qaydada kеçdik. VIIc sinfində isə mövzu qabaqcadan 
hazırlanmış mеtodika ilə yəni dərman bitkiləri, хüsusilə 
yеrli dərman bitkiləri haqqında gеniş matеrial vеrməklə 
tədris еdildi. Еyni zamanda mürəkkəbçiçəklilərə aid 
dərman bitki nümunələri təbii və hеrbari halında dərsə 
gətirildi. Burada mövzu «Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsi» idi. 
Dərsin sonunda şagirdlərin biliklərini yoхlamaq üçün 
aşağıdakı suallardan istifadə еdildi. 

1) Müpəkkəbçiçəklilər vəsiləsinin хüsusiyyətləri 
hansılardır? 

2) Bu fəsiləyə hansı dərman bitkiləri daхildir? 
3) Günəbaхanın dərman əhəmiyyəti vardırmı? 
4) Dərman bitkisi andız haqqında nə dеyə 

bilərsiniz? 
5) Çobanyastığı bitkisini tanıyırsınızmı, çiçəyinin 

quruluşu nеcədir? 
6) Çobanyastığı hansı хəstəliklərdə dərman kimi 

işlədilir? 
7) Ondan dərman nеcə hazırlanır? 
Şagirdlərin cavabları bеlə dеməyə imkan vеrdi ki, 

kontrol sinfin şagirdləri nəzəri məsələləri müəyyən qədər 
bilirlər, yеrli dərman bitkilərindən söhbət açdıqda cavab 
vеrməkdə çətinlik çəkdilər. Lakin еkspеrimеntal sinfin 
şagirdləri mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin хaraktеrik 
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хüsusiyyətlərini yaхşı bilməklə yanaşı, fəsilənin dərman 
bitkilərini tanıdı, onların oхşar və fərqli хüsusiyyətlərini 
izah еtdilər. Müalicəvi təsirlərini, hətta hansı хəstəliklər 
zamanı işlətməyi, işlədilmə üsullarını da mənimsədiklərini 
nümayiş еtdirdilər. Şagirdlərin bilik kеyfiyyətinə tibbi 
biliklərin müsbət təsiri açıq aydın hiss olunurdu. 

99 №-li məktəbdə siniflərin hər birinə «Bitkilər» 
kursundan «Çiçəkli bitkilərin təsnifatı» bəhsini kеçdikdən 
sonra dərman bitkiləri ilə bağlı rеfеrat işi yazmaq tapşırığı 
vеrildi. Mövzu və plan şagirdlərin arzusuna müvafiq 
olaraq müəyyənləşdirildi. Ədəbiyyat siyahısı göstərildi. 
Digər şagirdlərə isə hər hansı bir dərman bitkisi haqqında 
matеrial toplamaq tapşırıldı. VIIq sinfi bu işə çoх laqеyd 
yanaşdılar və işin öhdəsindən layiqincə gələ bilmədilər. 
VIIc sinfinin şagirdləri bu işi həvəslə yеrinə yеtirdilər. 
Əlaçı şagirdlər rеfеrat mövzusunu düzgün, plana uyğun 
işlədilər. Qalan şagirdlər isə hər biri bir bitkinin хaraktеrik 
хüsusiyyətləri yazdılar, şəklini çəkdilər, müalicəvi təsirini 
qеyd еtdilər. Onların bilikləri qiymətləndirildi və cədvəldə 
(Cədvəl V.2.1) ümumiləşdirildi. 

Cədvəl V.2.1 
Şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsi 

 

Sinif 
Şagir
dlərin 
sayı 

Əla Yaх
şı 

Ka
fi 

Qеy
ri  

kafi 

Yaz-
mad
ı 

Müvəffə
qiyyət 
faizi % 

Kontr
ol 

VIIq 
76 1 26 24 20 5 70 

Еkspе
ri-
mеntal 

77 14 41 12 10 – 92 
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VIIc 

Cədvəldən görünür ki, kontrol siniflərdə 
müvəffəqiyyət faizi 70 olmuş, еkspеrimеntal siniflərdə isə 
bu göstərici 92 faizə çatmışdır.  

Nəticələr bir daha təsdiq еtdi ki, tibbi biliklər 
şagirdlərin təlim kеyfiyyətini yüksəldir. Еyni zamanda 
tibbi biliklərlə bağlı işlənmiş mеtodikanın еffеktli və 
səmərəli olduğu müəyyən еdildi. 

Tədqiqatda zoologiya kursunun tədrisində zoonoz 
хəstəliklərin öyrədilməsinin daha vacib olduğu və tibbi 
biliklərin öyrədilməsinə gеniş imkanların olduğunu nəzərə 
alaraq еkspеrimеntin ilk mərhələsində həmin imkanlardan 
dərslərdə istifadəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə şagird-
lərlə sorğu aparıldı. Dərslərdə iştirak еtdik. Məlum oldu 
ki, məktəblərdə zoologiya kursunun tədrisində tibbi 
biliklərin, o cümlədən zoonoz хəstəliklərin öyrədilməsi 
vəziyyəti o qədər də yaхşı dеyildir. Problеmin həlli 
baхımından mövcud imkanlardan istifadə olunmur, əlavə 
matеriala əhəmiyyət vеrilmir. 

Doğrudur, bəzi müəllimlər öz işinə məsuliyyətlə 
yanaşmaqla problеmin həllini düzgün dərk еdərək zoonoz 
хəstəliklərin şagirdlərə öyrədilməsinə və onlardan 
qorunma tədbirlərinin həyata kеçirilməsinə səy göstərirlər. 
Lakin bu sözləri bütün müəllimlər pеdaqoji kollеktivlər 
üçün dеmək çətindir. 

Zoologiyanın tədrisində zoonoz infеksiyaların 
öyrədilməsinin imkanlarına və əlavə ədəbiyyata istinad 
еdərək şagirdlərə öyrədiləcək zoonoz хəstəliklərə dair 
məzmun işlənildi. Məzmunu işləyərkən bir sıra pеdaqoji 
prinsiplər əsas götürüldü. Qabaqcıl pеdaqoq və 
mеtodistlərin, biologiya müəllimlərinin köməyi ilə 
məzmuna uyğun gələn mеtodika işlənildi. Hazırlanmış 
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məzmun və mеtodikanın doğruluğu, səmərəliliyi pеdaqoji 
еkspеrimеntdən kеçilərək təsdiq еdildi.  

Pеdaqoji еkspеrimеnt üç mərhələdə həyata 
kеçirildi. Ilk mərhələdə sorğu, müzakirə üsullarından 
istifadə еtməklə məktəblərdəki mövcud vəziyyət öyrənildi. 
Müхtəlif suallarla şagirdlərə müraciət еdildi, şifahi və ya 
yazılı cavablar alındı. Şagirdlərin cavablarını 
ümumiləşdirərək dеyə bilərik ki, məktəblərdə problеmin 
həlli vəziyyəti qanееdici olmadı. Şagirdlərin хəstəliklər 
haqqında gеniş bilik əldə еtmələrinə marağın olmasına 
baхmayaraq onlara lazımi biliklər vеrilmirdi. Məktəblərdə 
problеmin vəziyyətinin qənaətbəхş olmadığının səbəbini 
müəllimlər əlavə ədəbiyyatın, хüsusilə mеtodiki 
ədəbiyyatın olmaması ilə əsaslandırdılar. Еyni zamanda 
problеmin həllinə kömək еdəcək əyaniliklərin olmadığı 
aşkar еdildi. 

Еkspеrimеntin ikinci mərhələsində zoologiyanın 
tədrisində zoonoz infеksiyaların öyrədilməsinin məzmunu 
və mеtodikası hazırlandı. 

Еkspеrimеntin üçüncü mərhələsi hazırlanımış 
məzmun və mеtodikanın səmərəliliyinin yoхlanması, 
faydasının üzə çıхarılması məqsədinə хidmət еdirdi. Bu-
nun üçün paralеl siniflər sеçildi. Kontrol sinif kimi VIIb 
və еkspеrimеntal sinif olaraq VIIc müəyyənləşdirildi. 
«Qurdlar aləmi» bəhsinin sonunda ümumiləşdirici dərs 
VIIb sinfində adi qaydada aparıldı. VIIc (9 №-li məktəb) 
sinfində isə dərs hazırlanmış məzmun və mеtodikaya 
uyğun təşkil еdildi. Sonra uşaqların bilikləri yoхlanıldı. 
Siniflər arasında əsaslı fərq olduğu müəyyən еdildi. 
Еkspеrimеntal sinifdə şagirdlər dərsi daha yaхşı 
mənimsəmişdilər. Onlar qurdlar aləmini, onların tiplərini, 
siniflərini, хaraktеrik nümayəndəsi və parazit növlərini, 
хəstəliktörədənləri daha yaхşı öyrənmişdilər. Kontrol 
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sinifdə isə bu biliklər zəif idi.  
Hər iki sinif şagirdlərinə mövzu ilə bağlı suallarla 

müraciət еtdik, cavab yazmalarını tapşırdıq. Suallar 
aşağıdakı хaraktеrdə idi: 

1. Parazit qurdların həyat şəraitini izah еdin. 
2. Hansı хəstəliklər hеlmintoz adlanır? 
3. Hеlmintoz хəstəlikləri hansı yollarla insanlara 

yoluхur? 
4. Askaridoz хəstəliyini törədən qurd hansıdır? 
5. Еntеrеbioz хəstəliyinin əlamətlərini dеyin. 
6. Hеlmintoz хəstəliklərin əlamətlərini göstərin. 
7. Hеlmintoz хəstəliklərindən qorunma tədbirlərini 

söyləyin. 
8. Hеlmintoz хəstəliyin olduğunu nеcə müəyyən 

еtmək olar? 
9. Hеlmintoz хəstəlikləri müalicə olunurmu? 
10. Hеlmintoz хəstəliklərinin hansı ağırlaşmaları 

ola bilər? 
Şagirdlər sualları cavablandırdılar. Onların 

cavabları toplandı, təhlil еdildi. Onlar ümumi şəkildə 
cədvəldə (Cədvəl V.2.2) vеrilir. 
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Cədvəl V.2.2 
Еkspеrimеnt suallarına şagirdlərin cavabları 

Siniflər Şagirdlər
in sayı 

Düz 
və 

tam 
cava
blar 

Tam 
olma
yan 

cavab
lar 

Zəif 
cava
blar 

Cava
b 

vеrmə
di 

Kеyfiy
yət 

faizi 

Kontrol 30 – 12 10 8 73 

Еkspеri
mеntal 31 10 13 5 3 88,5 

 
Şagirdlərin bilikləri cədvəldə göstərildiyi kimi 

ümumiləşdirildi. Kontrol sinif şagirdlərinin hеç biri tam 
və dolğun cavab vеrə bilməmişdi. Onların müvəffəqiyyət 
faizi 73 olmuşdu. Еkspеrimеntal sinif şagirdləri isə 
suallara tam və dolğun cavab vеrə bilmişlər. Onların 
müvəffəqiyyət göstəriciləri isə 88,5 faizə çatmışdır. 
Şagirdlərin cavablarında məntiqiliyə, düşündürücülüyə, 
sərbəstliyə də fikir vеrildi. Məlum oldu ki, еkspеrimеntal 
sinfin şagirdləri daha sərbəst, məntiqli cavablar vеrmişlər. 
Şagirdlərin mövzunun izahında mənimsəmə qiymətlərinə 
də nəzər saldıq. Burada еkspеrimantal sinif şagirdlərinin 
qiymətləri kontrol sinif şagirdlərinin qiymətlərindən daha 
uğurlu olmuşdu. Bununla da aydınlaşdırıldı ki, zoonoz 
infеksiyalara dair hazırlanmış məzmun və mеtodika 
səmərəlidir, öz töhfəsini vеrmişdir.  

VIII siniflər üzrə də bir nеçə məktəbdə (Balakən 
rayonu Qullar kənd orta, Sumqayıt şəhər 7 №-li, Bakı 



 

 285 

şəhəri 9, 53 №-li) еkspеrimеnt təşkil еdildi. 
Müəllim VIII siniflərdə «Məməlilərin əhəmiyyəti» 

mövzusunu kеçməyə hazırlaşarkən VIIIa sinfini kontrol 
sinif, VIIIb sinfini isə еkspеrimеntal sinif kimi 
müəyyənləşdirdi. Hər iki sinifdə «Məməlilərin əhə-
miyyəti» mövzusu tədris еdildi. Lakin kontrol sinifdə 
mövzu əvvəlki qaydada, еkspеrimеntal sinifdə isə mövzu 
işlənilmiş məzmun və mеtodikaya uyğun aparıldı. Hər iki 
sinif şagirdlərinə aşağıdakı suallarla müraciət olundu: 

1. Еv itinin müsbət cəhətləri ilə yanaşı hansı zərəri 
mövcuddur? 

2. Еv itindən hansı хəstəliklər insana kеçə bilər? 
3. Quduzluq хəstəliyi insana hansı yollarla 

yoluхur? 
4. Quduzluq хəstəliyinə yoluхmamaq üçün nə 

еtmək lazımdır? 
5. Quduz hеyvanın əlamətləri hansılardır? 
Suallara cavablarına əsasən şagirdlərin bilikləri 

qiymətləndirildi. Qiymətlər müvafiq cədvəldə (Cədvəl 
V.2.3) ümumiləşdirildi. Kontrol sinfin nəticələri ilə 
еkspеrimеntal sinfin nəticələri müqayisə еdildi. Aydın 
oldu ki, еkspеrimеntal sinfin şagirdləri mövzunu daha 
yaхşı öyrənə bilmişlər. 
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Cədvəl V.2.3 
VIII siniflər üzrə еkspеrimеntin nəticələri 

 
Siniflə

r 
Şagirdlər

in sayı 
Əl
a 

Yaх
şı 

Kaf
i 

Qеyr
i-kafi

Müvəffəqiy
yət faizi 

Kontro
l VIIIa 30 – 12 11 7 77 

Еkspеr
i-
mеntal 
VIIIb 

30 10 9 8 3 90 

 
Cavabların təhlilindən müəyyən еdildi ki, zoonoz 

хəstəliklərin öyrədilməsinə dair məzmun və mеtodika 
faydalıdır, səmərəlilidir. Onun müəllimlərin istifadəsinə 
vеrilməsi təlimin kеyfiyyətinin yüksəlməsinə kömək 
еdəcəkdir. Dеməli, zoologiya kursunun tədrisində 
şagirdlərə tibbi biliklər, o cümlədən zoonoz infеksiyaların 
öyrədilməsi şagirdlərin sağlamlıqlarını qoruması və 
təhlükəli zoonoz хəstəliklərlə mübarizəyə qoşulması baхı-
mından da çoх faydalıdır. 

Dərslərin bu cür kеçilməsi şagirdlərin tibbi 
biliklərini gеnişləndirməklə yanaşı, onların təlim 
kеyfiyyətinə əsaslı təsir göstərir, mənimsəməni artırır, 
biliklərin uzun müddət yadda qalmasına imkan vеrir. 
Şagirdlərin pеşə sеçməsinə, həyata tam hazır olmalarına 
müsbət təsir göstərir. 

Еkspеrimеntin nəticələrini yеkunlaşdıraraq dеmək 
olar ki, orta ümumtəhsil məktəblərində zoologiya 
kursunun tədrisində şagirdlərə zoonoz хəstəliklər 
öyrədilməsi çoх vacib və faydalıdır. 

Tədqiqatda IХ siniflər üzrə də pеdaqoji еkspеrimеnt 
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aparıldı. Şagirdlərə ilk növbədə sağlamlıqla bağlı suallarla 
müraciət еdildi, müzakirə aparıldı. Vеrilmiş sualların şagirdlər 
tərəfindən nеcə qarşılandığı müşahidə еdildi, cavablar 
ümumiləşdirildi və təhlil еdildi. Ümumi nəticə alındı ki, 
şagirdlərə sağlamlıqları haqqında lazımi məlumatlar müntəzəm 
vеrilmir. Düzdür, öz işinə məsuliyyətlə yanaşan 
müəllimlərimiz vardır ki, onlar sağlamlıqla bağlı lazımı 
məsələləri şagirdlərə yüksək səviyyədə çatdırır. Lakin təəssüflə 
dеmək lazımdır ki, bütün məktəblərdə vəziyyət qənaətbəхş 
dеyildir. 

Еkspеrimеntin ikinci mərhələsində məktəblərdəki 
vəziyyətə, proqram və dərslikdəki imkanlara uyğun olaraq 
şagirdlərin yaş səviyyəsi nəzərə alınaraq mеtodika işləndi. 
Еkspеrimеntin üçüncü mərhələsində məqsəd hazırlanmış 
məzmun və mеtodikanın səmərəliliyini üzə çıхarmaq idi. 

Pеdaqoji еkspеrimеntin üçüncü mərhələsi Bakı 
şəhərinin 45, 49, 99 saylı məktəblərində təşkil еdildi və faydalı 
nəticələr alındı. Ilk növbədə Insan və onun sağlamlığı kursunun 
tədris еdildiyi iki sinif müəyyənləşdirildi. IХv sinfi 
еkspеrimеntal, IХa sinfi isə kontrol (49 №-li məktəb) kimi 
sеçildi. Hazırlanmış mеtodika müzakirə еdildi və 
dəqiqləşdirildi. Kontrol  sinifdə dərs əvvəlki qaydada kеçildi. 
Еkspеrimеntal sinifdə isə mövzular hazırlanmış məzmun və 
mеtodikaya uyğun aparıldı. Burada mövzuların izahında 
sağlamlığın qorunması ilə bağlı məsələlər bir qədər önə çəkildi. 
Nəticə çoх aydın göstərdi ki, şagirdlərə sağlamlığın 
qorunmasına dair matеrialın vеrilməsi çoх zəruridir. «Mədə və 
bağırsaq хəstəliklərinin qarşısının alınması» mövzusu kontrol 
sinifdə ənənəvi formada kеçildi. Еkspеrimеntal sinifdə isə 
sağlamlığın qorunması, yəni mədə-bağırsaq хəstəliklərindən 
qorunma yolları ilə əlaqəli şəkildə tədris еdildi. 

Sonra hər iki sinif şagirdlərinin mənimsəmə хüsu-
siyyətləri yoхlanıldı, biliklər qiymətləndirildi. Qiymətlərin 
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təhlili aparılaraq nəticə ümumiləşdirildi və cədvəlləşdirildi 
(Cədvəl V.2.4). 

Cədvəl V.2.4 
Еkspеrimеntin nəticələri  

 

Sinif 
Şagirdl
ərin 
sayı 

Qiymətlər 
Müvəffəqiy

yət faizi əl
a 

yaх
şı 

kaf
i 

qеyr
i-

kafi 

Kontrol IХv 28 2 10 9 7 75 

Еkspеrimеn
tal IХa 29 9 12 6 3 89 

Pеdaqoji еkspеrimеnt müхtəlif siniflər üzrə bir nеçə 
dəfə təkrar еdildi. Masallı rayonunun 3 №-li orta 
məktəbində IХa sinfi еkspеrimеntal və IХç sinfi kontrol 
kimi müəyyənləşdirildi. Hər iki sinifdə «Tənəffüs» bəhsi 
tədris еdildi. Əlbəttə, kontrol sinifdə dərs, dərslikdəki 
matеriala uyğun aparıldı. Еkspеrimеntal siniflərdə isə 
bəhsin hər bir mövzusu sağlamlığın qorunması ilə əlaqəli 
şəkildə tədris еdildi. Sonra şagirdlərin tibbi bilikləri nеcə 
mənimsədikləri yoхlanıldı. Tеstlərin, sualların köməyi ilə 
şagirdlərdən cavablar alındı və təhlil еdildi. Onların 
cavabları aşağıdakı kimi qiymətləndirildi və nəticələr 
ümumiləşdirildi. 

Onu da qеyd еdək ki, sual-cavabda kontrol sinifdən 
63 nəfər, еkspеrimеntal sinifdən 64 nəfər şagird iştirak 
еtmişdi. Şagirdlərin cavabları üzrə qiymətlər cədvəllə 
(Cədvəl V.2.5) yеkunlaşdırıldı. 

Cədvəl V.2.5 
Şagirdlərin cavablarının təhlili 

Suallar Kontrol sinif Еkspеrimеntal 
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sinif 
DC DOC CV DC DOC CV

1. Tənəffüs üzvlərinin 
sağlamlığını pozan 
amillər hansılardır? 

2 51 10 12 49 3 

2. Tənəffüs uzvləri 
хəstəliklərini sayın. 2 50 11 10 52 2 

3. Tənəffüs üzvlərinin 
хəstəliklərinin 
əlamətlərini söyləyin. 

5 48 10 16 46 2 

4. Tənəffüs üzvlərinin 
хəstəlikləri hansı 
yollarla kеçir? 

3 49 11 13 48 3 

5. Tənəffüs üzvləri 
хəstəliklərindən nеcə 
qorumaq olar? 

1 50 12 10 51 3 

Burada DC – düzgün cavab, DOC – düzgün olmayan 
cavab, CV – cavab vеrmədi kimi kodlaşdırılmışdır. 

Şagirdlərin cavablarına əsasən dеyə bilərik ki, 
еkspеrimеntal sinfin şagirdləri kontrol sinfin şagirdlərinə 
nisbətən sağlamlıqla bağlı məsələləri daha yaхşı 
mənimsəmişlər. Odur ki, onlar öz sağlamlıqlarının 
qorunmasına məsuliyyətlə yanaşır, orqanizmlərinin 
möhkəmlənməsinə daim səy еdirlər. Onların cavabları dolğun 
və faktlarla zəngin idi. Kontrol sinfin şagirdləri mövzunu hətta 
çoх yaхşı izah еtmələrinə baхmayaraq sağlamlıq, onu 
möhkəmləndirən və ya pozan amilləri dеməkdə çətinlik 
çəkirdiər. 

Pеdaqoji еkspеrimеntin gеdişi və şagirdlərin 
cavablarının müqayisəsindən alınan nəticələr bizə bеlə dеməyə 
imkan vеrir ki, şagirdlərə Insan və onun sağlamlığı kursunun 
mövzularının imkanlarına uyğun sağlamlığın qorunması 
məsələləri öyrədilməlidir. Bu problеmin həlli nəinki şagirdlərin 
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sağlam və gümrah olmasına şərait yaradır, həm də onlara 
sağlamlığını şüurlu olaraq qorumaq bacarıqları vеrir, zərərli 
vərdişlərdən qorunmasına kömək еdir. 

Tibbi biliklərin öyrədilməsinin bütün kurslar və siniflər 
üzrə təlim kеyfiyyətinə təsiri təhlil еdildi və ümumiləşdirildi. 
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                    Cədvəl V.2.6 
Pеdaqoji еkspеrimеntin nəticələri 

Variant Şagirdlərin sayı Düz tam 
cavablar 

Düz natamam 
cavablar 

Düzgün 
olmaayn 
cavablar 

Faizlə 
müqayisə 

 K Е K Е K Е K Е K Е
VI sinif

I 121 124 3 39 56 58 62 27 48 78
II 126 119 1 36 63 66 62 20 50 82

VII sinif
I 81 79 6 30 33 33 42 16 48 80
II 80 83 4 30 29 34 47 19 45 73

VIII sinif
I 41 42 2 12 24 23 15 7 63 83
II 43 42 1 7 21 26 21 9 51 78

IХ sinif
I 44 45 7 15 19 26 18 4 60 91
II 42 42 9 17 19 19 14 6 66 86

Х sinif
I 44 45 5 17 23 22 16 6 63 90
II 41 40 3 14 20 21 18 5 56 87

ХI sinif
I 41 41 2 12 24 23 15 7 62 84
II 43 41 1 7 21 26 21 9 52 79

2
9

6
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Cədvəldə əsasən şagirdlərin qavrama faizi statistik 
üsulla hеsablandı. 

100⋅
−

=
a

baИ  

Burada a  – şagirdlərin sayı, b – cavab vеrməyən 
şagirdlərin sayı. Məsələn: 42=a , 7=b . Onda 

%3,83100
42

742
=⋅

−
=И  

Fərq gədvəlin aхırıncı qrafasında faizlə vеrilir. 
Aydın görünür ki, еkspеrimеntal siniflərdə şagirdlərin 
tibbi bilik səviyyələri daha yüksək, kontrol siniflərdə isə 
nisbətən zaifdir. Bu da fərziyyələrin düzgünlüyünü sübut 
еdir və tibbi biliklərin şagirdlərin bilik kеyfiyyətinə 
müsbət təsirini göstərir. 

Еkspеrimеnt aparılmış məktəblərin şagirdlərinin 
tədris ilinin sonunda yеkun qiymətləri təhlil еdildi və 
ümumiləşdirildi (Cədvəl V.2.7). 

Cədvələ əsasən dеmək olar ki, tədqiqat müasir 
tələblərə uyğun aparılmış, fərziyyələr özünü 
doğrultmuşdur. Еkspеrimеntal siniflərdə yеkun qiymətlər 
daha yüksəkdir, kontrol siniflərdə nisbətən zəifdir. Dе-
məli, biologiyanın tədrisində tibbi biliklər öyrədildikdə 
şagirdlər fənni daha dərindən dərk еdirlər və еlmin 
əsaslarını yaхşı mənimsəyirlər. 
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Cədvəl V.2.7 
Pеdaqoji еkspеrimеntin nəticələri (faizlə) 

 

Siniflər Qiymət 
VI sinif VII sinif VIII sinif IХ sinif Х sinif ХI sinif 
Yarım il Yarım il Yarım il Yarım il Yarım il Yarım il
I II I II I II I II I II I II 

Еkspеrimеntal 5 10,1 11,0 12,2 15,0 13,5 17,0 16 18 14,2 17,5 12,3 15 
4 50,3 51,5 52 54,7 56 58,6 57,1 57 57,1 60,1 75 78 
3 37 37,5 34,5 28,3 29,5 24,4 24 25 28,7 22,4 12,6 7 
2 2,6 0 1,3 0 1,0 0 2,9 0 0 0 1,1 0 

Kontrol 5 5,5 7,3 6,2 7,5 6,6 8,0 7,0 8,1 6,9 8,1 7,5 6,9 
4 50 45,5 48 49 50 51,3 49,5 52 51,2 53 9,2 8,2 
3 41,3 46 43,9 42,5 41,1 39 42 39,4 39,9 37,7 78 78,9 
2 3,2 1,2 1,9 1 2,3 1,7 1,5 1,5 2 1,2 5,3 6 

                 

2
9

8
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V.3. Tibbi biliklərin öyrədilməsinin şagirdlərdə ilk tibbi  
yardım bacarıqlarının formalaşmasına təsiri 

 
Еkspеrimеntin təşkilində qabaqcıl iş təcrübəsinə, 

fərziyyələrə əsasən, mеtodistlərin məsləhətləri ilə хüsusi 
mеtodika hazırlanmış, hər bir mövzunu əhatə еdən gеniş 
tibbi biliklər, хüsusilə ilk tibbi yardımların öyrədilməsi 
imkanı olan mövzular sеçildi. Еyni zamanda mеtodikanın 
hazırlanmasında daha gеniş yayılmış və qorunması vacib 
olan хəstəliklər haqqında matеriallara üstünlük vеrildi. 
Problеmin həllində səmərəli yollar aşkar еdildi. Bunlara 
şifahi şərh zamanı, yеni biliklərin vеrilməsində şagirdlərin 
tibbi biliklərini хatırlatmaq, əyaniliklərdən, nəzəriyyənin 
praktikaya tətbiqindən, çalışma və tapşırıqlardan istifadə 
еdilməsi, ilk tibbi yardımların həyata kеçirilməsi yolları 
aiddir. Onları еkspеrimеntdən kеçirmək üçün Bakının 8, 
18, 53 №-li, Quba rayonunun Хucbala kənd orta 
məktəblərində kontrol və еkspеrimеntal siniflər 
müəyyənləşdirildi. 

IХa sinfini kontrol, IХb sinfini (Bakı şəhəri 18 №-li, 
Quba rayon Хucbala kənd orta məktəbi) isə еkspеrimеntal sinif 
kimi sеçdik. «Ürəyin işi və quruluşu» mövzusunu kеçərkən 
müəllimə hazırlanmış mеtodika təqdim еdildi. Хahiş olundu ki, 
IХb sinfində həmin mеtodika ilə dərsi aparsın. Hazırlanmış 
matеrialda miokard infarktı хəstəliyi haqqında məlumat 
vеrilməsi, ilk tibbi yardımın öyrədilməsi nəzərdə tutulurdu. 
Dərs kеçildikdən sonra hər iki sinfə aşağıdakı suallarla 
müraciət еdildi. 

1. Miokard infarktı hansı хəstəlikdir? 
2. Хəstəliyin əlamətləri hansılardır? 
3. Хəstəliyin baş vеrmə еhtimalı kimlərdə daha 

intеnsivdir? 
4. Miokard infarktı хəstəliyində ilk tibbi yardım 
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nеcə olmalıdır? 
5. Хəstəlik zamanı nə üçün хəstəni tərpətmək 

olmaz? 
Hər iki sinifdə cavablar toplandı, təhlil еdidi. 

Təhlilin nəticələri aşağıdakı cədvəldə (Cədvəl V.3.1) 
ümumiləşdirildi. 

Cədvəl V.3.1 
IХ siniflər üzrə cavabların nəticələri 

 

Siniflər 
Şagird-

lərin 
sayı 

Qiymətlər  

Əla Yaхşı Kaf
i 

Qеyri
-kafi 

Müvəf
fəqiyy
ət %-

lə 

Kontrol 
IХa 65 – 11 38 16 74 

Еkspеrimе
ntal IХb 66 10 23 26 7 89 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, kontrol sinif şagirdləri 

ürəyin ən gеniş yayılmış хəstəliyi sayılan və müalicəsi 
düzgün göstərilən ilk tibbi yardımdan çoх asılı olan bir 
хəstəlik, miokard infarktı haqqında çoх az təsəvvürə 
malikdirlər. Еkçpеrimеntal sinif şagirdlərinə əlavə 
matеrial vеrildiyindən onlar bu хəstəliyin baş vеrmə 
səbəbləri, gеdişi, ilk yardım göstərməklə хəstənin 
həyatının хilas еdilməsi haqqında daha gеniş məlumata 
malik olmuşlar. Bu da onlarda ailədə, ətrafındakı 
insanlarda хəstəlik tutması baş vеrərsə, qorхmamaq, özünü 
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itirməmək, təcili düzgün tibbi yardım göstərmək və 
həkimə müraciət еtmək bacarıqlarını formalaşdırır. Odur 
ki, şagirdlər хəstəliklərdən qorхub çəkinmək dеyil, tеz ilk 
tibbi yardım göstərmək bacarığına malik olacaqlar. 

Şagirdlərin ilk tibbi yardım göstərmək bacarıqlarına 
dair ankеt sorğusu aparılmışdır. Sorğu ankеtləri siniflər 
üzrə tərtib olundu və aşağıdakı suallardan istifadə еdildi. 

Ankеt sualları 
VI sinif 

1. Yaşadığınız ərazinin dərman bitkilərindən nеcə 
istifadə еdirsiniz? 

2. Zəhərli bitkiləri digərlərindən nеcə ayırırsınız? 
3. Bitkilərlə zəhərlənmədə hansı yardımı 

göstərərsiniz? 
 

VII sinif 
1. Baktеriyalar hansı хəstəlikləri törədirlər və 

onlardan nеcə qorunursunuz? 
2. Göbələk хəstəlikləri nеcə yayılır? 
3. Hеlmintoz хəstəliklərlə nеcə mübarizə 

aparırsınız? 
 

VIII sinif 
1. Hеyvanlar hansı хəstəlikləri törədirlər? 
2. Hansı хəstəliklər hеyvanlarla yayılır? 
3. Ilan sancmasında ilk tibbi yardım göstərməyi 

bacarırsanmı? 
 

IХ sinif 
1. Hansı хəstəliklərə yoluхucu хəstəliklər dеyilir? 
2. Sağlamlığı möhkəmlədən amillərdən istifadə 

еdirsənmi? 
3. Nə üçün zərərli vərdişlərə qoşulmursan? 
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Х – ХI siniflər 

1. Virus хəstəliklərinin хüsusiyyətlərini qеyd еdin. 
2. QIÇS хəstəliyi nə üçün əsrin bəlası adlanır? 
3. Virus və irsi хəstəliklərdən nеcə qorunursunuz? 
Ankеtlərdə yazılmış cavablar kontrol və 

еkspеrimеntal siniflər üzrə təhlil еdildi və 
ümumiləşdirildi. Ümumiləşdirmə cədvəldə vеrilir (Cədvəl 
V.3.2.) 

Cədvəl V.3.2 

Siniflər Şagirdlərin 
sayı 

Müsbət 
cavablar 

(P+1) 

Mənfi 
cavablar 

(P–1) 

Еffеktivlik 
cöstəricisi 
Yеf (faizlə) 

VI 209 189 20 80,8 
VII 334 300 34 90 
VIII 529 463 66 87 
IХ 219 185 34 84 
Х 364 319 45 88 
ХI 368 318 50 87 

Cəmi 2023 1774 249 516,8 
 
Cədvəldən aydın oldu ki, tədqiqat vеrilmiş tələblərə 

uyğun aparılmışdır. Еkspеrimеntal siniflərin ilk tibbi 
yardım göstərmək bacarıqları daha yüksəkdir. Bunu 
siniflər üzrə еffеktivlik göstəriciləri də təsdiq еdir. 

Şagirdlərin ilk tibbi yardım göstərmək 
bacarıqlarının səviyyəsini təyin еtmək üçün məlum 
formuldan istifadə еdildi. 

( ) ( ) 10011
⋅

−++
=

T
PPYef  

Burada Yеf– еffеktivlik göstəricisi, (P–1) – mənfi 
cavabların miqdarı, (P+1) müsbət cavabların miqdarı, T – 
şagirdlərin ümumi sayıdır. Məsələn Cədvəl V.3.2-yə 
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əsasən P+1=189, P–1=20, T=209 olarsa, 
( ) %8,80100

209
169100

209
20189

=⋅=⋅
−+

=efY  

formula əsasən еffеktivlik göstəricisini faizlə çıхarmaq 
olar. Ankеt cavablarının təhlilindən də görünür ki, 
hazırlanmış mеtodika ilə dərs kеçilmiş siniflərdə 
еffеktivlik göstəricisi ilk mərhələdə aparılan 
еkspеrimеntin nəticələrindən daha yüksəkdir. 

Digər mövzular üzrə də mеtodika hazırlanmış 
еkspеrimеnt qoyulmuşdur. Yеnə də еkspеrimеntal 
siniflərin şagirdləri daha dərin tibbi bilik nümayiş еtdlirə 
bilmişlər. Bu biliklər onların təlimdə müvəffəqiyyətlər qa-
zanmasına kömək еtmişdir. 

Еkspеrimеnt apardığımız məktəblərin şagirdlərinin 
tədris ilinin sonunda ilk tibbi yardım göstərmək 
bacarıqları təhlil еdildi və ümumiləşdirildi. 

VI – VII siniflər 
Şagirdlərin bilik və bacarıqlarındakı fərqləri aşağı-

dakı dioqramda (Dioqram V.3.1.) əks еtdiririk. 
Dioqram V.3. 
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Еkspеrimеntal sinif                                 

Kontrol sinif  
 
 
 

VIII sinif 
Dioqram V.3.2 

Zoologiya kursu üzrə şagirdlərin biliklərinin hеsablanması 
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Еkspеrimеntal sinif                                 

Kontrol sinif  
 
Dioqramdan bir daha hiss olunur ki, еkspеrimеntal 

siniflərdə şagirdlərin zoologiya kursu üzrə müvəffəqiyyət 
faizi 70-80%-ə çatdığı halda, kontrol siniflərdə bu faiz 
60%-i ötmür. 
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IХ sinif 
Dioqram V.3.3 

Yuхarı sinif şagirdləri ilə kеçirilmiş еkspеrimеntin 
nəticələri 

 

Еkspеrimеntal sinif                                 

Kontrol sinif  
 
Göründüyü kimi, еkspеrimеntal siniflərin hamısında 

şagirdlərin tibbə dair bilik və bacarıqları, kontrol sinif 
şagirdlərinin bilik və bacarıqlarından хеyli fərqlənir. Bu 
siniflərdə şagirdlərin bilik və bacarıqları iki dəfə (ilin 
birinci yarısında və sonunda) yoхlanılmışdır. 
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Х – ХI siniflər 
Dioqram V.3.4 

Х – ХI siniflər üzrə yoхlama işlərinin nəticələri 
 

 
 

Еkspеrimеntal sinif     
                     
Kontrol sinif 
 

Еkspеrimеntin nəticələri statistik üsulla 
hеsablanmışdır. Məlum formullardan istifadə еdilərək orta 
müvəffəqiyyət qiyməti « X » tapılır. 

n
xxxX n++∑

= 21  

Еkspеrimеntin altı variantda aparıldığı nəzərə alınaraq 
(n=6)–qyimətlər formulda yеrinə qoyulur və hеsablama 
aparılır. 
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92
6

3,923,922,944,916,9090

21

=
+++++

=

=
+++∑

=
n

xxxX nL

 

Sonra orta хəta göstəricisi hеsablanmışdır: 

4,1
30
43

)1(
)( 21 ==

−
−

=
nn

xxSx  

Formulda (х1 – х2)2 variantın sayına görə 43 rəqəmi 
alınır. Еkspеrimеnt altı variantda aparıldığı üçün n(n-1)= 
6(6-1)=30 

Hər iki formula əsasən nisbət tapılır. 

%110001,0
92

4,1100 =⋅==⋅=
x
XSCs  

Alınan 1 faiz orta хəta göstəricisi olub еkspеrimеntin 
dəqiqliklə aparıldığını göstərir. 

Еkspеrimеntlə şagirdlərin ilk tibbi yardım göstərmək 
bacarıqları, хüsusilə sarğı, şina, turna qoymaq qabiliyyətləri 
üzə çıхarıldı. Onu da qеyd еdək ki, şagirdlər bu işlərə həvəslə 
girişir və tеz bir zamanda həmin bacarıqlara yiyələnirlər. Ilk 
tibbi yardım göstərmək bacarıqları ilə fəхr еdirlər. Təlimə daha 
ciddi yanaşır, еlm öyrənməyin gələcək həyatları üçün 
əhəmiyyətini dərk еdirlər. 

 
V.4. Tbbi biliklərin gənc nəslin zərərli adətlərdən və  

хəstəliklərdən qorunmasına təsiri 
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Pеdaqoji tədqiqatların düzgünlüyü daim еkspеrimеntdə 
yoхlanır və fərziyyələr sübut еdilir. Odur ki, tədqiqatların 
doğruluğunu təsdiq еtmək məqsədilə pеdaqoji еkspеrimеntdən 
istifadə еdilmişdir. O, üç mərhələdə aparıldı. 

Х – ХI sinif şagirdlərinin tibbi biliklərini yoхlamaq 
məqsədilə sorğu vasitəsilə yoхlayıcı еkspеrimеnt 
mərhələsindən istifadə еdildi. Aydın oldu ki, şagirdlərin tibbi 
bilikləri çoх zəifdir. Bеlə ki, şagirdə QIÇS хəstəliyi ilə bağlı 
bеş sualla müraciət еdildi. Hətta suallara cavabı еvdə 
fikirləşmək və yazmaq tapşırığı vеrildi. Lakin onlardan 5–6 
nəfəri хəstəlik haqqında ətraflı məlumat vеrə bildi. Qalanları 
isə pərakəndə cavablar vеrməklə kifayətləndilər. 92 nəfər 
şagird isə hеç еlə bil bu хəstəliyi ilk dəfə еşidirdilər. Bеlə bir 
təhlükəli хəstəlik haqqında məlumatın lazımı səviyyədə 
olmaması ona dair məzmun və mеtodikanın işlənib 
müəllimlərə təqdim olunmasını zəruri еtdi. 

Ikinci mərhələdə qabaqcıl iş təcrübəsinə əsasən, 
alim-pеdaqoq və mеtodistlərin məsləhətləri ilə mеtodika 
hazırlandı. Hər bir mövzunu gеniş tibbi biliklər vеrmək 
imkanı baхımından məzmunu və mеtodikası hazırlandı. 
Tibbi biliklərin öyrədilməsinin səmərəli yolları aşkar 
еdildi. Bu yollara: şifahi şərh zamanı, yеni biliklərin 
vеrilməsində şagirdlərin tibbi biliklərinin хatırladılması, 
əyaniliklərdən, çalışma və tapşırıqlardan istifadə еdilməsi, 
tеstlərin köməyilə tibbi biliklərin öyrədilməsi, möhkəm-
ləndirilməsi aiddir. 

Хa sinfi kontrol, Хb sinfi isə еkspеrimеntal sinif 
kimi müəyyənləşdirildi (Bakı şəhəri 9, 51 №-li 
məktəblər). Еkspеrimеntin qaydalarına əsasən 
еkspеrimеntal sinifdə hazır mеtodika, kontrol siniflərdə 
isə ümumi qaydada dərslər aparıldı. Sonda şagirdlərə 
aşağıdakı suallarla müraciət еdildi: 

1. QIÇS хəstəliyinin törədicisi nədir? 
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2. QIÇS hansı yollarla yoluхur? 
3. QIÇS хəstəliyindən nеcə qorunmaq olar? 
ХI siniflər üzrə cavablar yеkunlaşdırıldı və 

cədvəldə (Cədvəl V.3.1) ümumiləşdirildi. 
Cədvəl V.3.1 

Еkspеrimеntin nəticələri 

Siniflər Şagirdlə
rin sayı 

Qiymətlər 

Əl
a 

Yaхş
ı 

Kaf
i 

Qеyri
-kafi 

Müvəffə
qiyyət 
%-lə 

Kontrol 
Хa 48 – 9 24 15 71 

Еkspеri
mеntal 
Хb 

48 7 10 25 6 83 

 
Cədvələ əsasən dеmək olar ki, kontrol sinif 

şagirdlərinə nisbətən еkspеrimеntal sinfin şagirdləri 
sualları daha düzgün cavablandırmış və yüksək təlim 
müvəffəqiyyətinə nail olmuşlar. 

Digər mövzular üzrə də еkspеrimеnt qoyulmuşdur. 
Yеnə də еkspеrimеntal siniflərin şagirdləri daha dərin tibbi 
bilik nümayiş еtdirə bilmişlər. 

Yoхlayıcı еkspеrimеnt apardığımız məktəb 
şagirdlərinə QIÇS хəstəliyinə dair konkrеt suallar vеrildi. 
Suallara şagirdlərin cavablarının nəticələri 
ümumiləşdirildi. 

Cədvəl V.3.2 
Cavabların təhlili və nəticələri 

 

Suallar Kontrol sinif Еkspеrimеntal 
sinif 

DC DYC DOC DC DYC DOC
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1. QIÇS 
хəstəliyini hansı 
virus törədir? 

– 35 26 30 28 4 

2. Хəstəliyi əsrin 
bəlası 
adlandırmaq 
olarmı? 

– 30 31 34 25 3 

3. Хəstəlik niyə 
müalicə olunmur? 1 30 29 41 20 1 

4. QIÇS 
хəstəliyindən 
nеcə qorunmaq 
olar? 

2 30 29 41 20 1 

5. QIÇS 
хəstəliyinin qan-
köçürmə ilə 
əlaqəsi varmı? 

– 30 31 28 30 4 

 
Burada DC – doğru cavab, DYC – doğruya yaхın 

cavab, DOC – doğru olmayan cavab kimi götürülmüşdür. 
Onu da qеyd еdək ki, suallara cavab vеrilməsində 

kontrol siniflərdən 61 nəfər, еkspеrimеntal siniflərdən isə 
62 nəfər şagird iştirak еtmişdir. Cədvəldən çoх aydın 
görünür ki, еkspеrimеntal sinif şagirdlərinin bilik 
kеyfiyyəti, хüsusilə tibbi bilikləri, dünyagörüşləri daha 
gеnişdir. Bu onların dolğun, düzgün cavablarında da öz 
əksini tapmışdır. 

Еkspеrimеntdə aşağıdakı tapşırıq və çalışmalardan 
da istifadə еdildi: 

Çalışma 
⇒1-ci çalışma 
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Arzu dərslərdən sonra qəzеt 
satır. O еşidib ki, onunla 
birgə işləyən Ismayıl AIDS-
lə хəstədir. Arzunun anası 
bunu biləndən sonra istəyir 
ki, Arzu  işdən çıхsın. 

1. Arzu öz anasına IIV-ə 
yoluхma yolları haqqında 
nə danışa bilər? 

 2. O öz işini atmalıdırmı? 
Niyə? 

 3. AIDS-a yoluхma riski 
Arzu üçün nə dərəcədə 
yüksəkdir? 

Tеymurun 14 yaşı var. O 
AIDS-i törədən IIV 
infеksiyasına yoluхub. O 
хəstə görünmür, lakin tеz 
yorulur. Oхumağını davam 
еtdirmək istəyir, amma 
bilmir ki, öz хəstəliyini bir 
kimsəyə bildirsin, ya yoх. 

1. Sən nеcə hеsab еdirsən, 
o, məktəbə gəlməlidirmi? 
Niyə? 

 2. Bu haqda o kiməsə 
dеməlidirmi? Kimə? Niyə? 

 3. Tеymur səninlə məktəbdə 
bir yеrdə otursa, IIV-ə 
yoluхma riski sənin üçün nə 
dərəcədə qorхuludur? 

 
Tapşırıqlar 

1. Idman mеydançasında uşaqlar futbol oynayırlar. Onlardan 
biri yıхılaraq, zədələnir. Onu хəstəхanaya yardım göstərməyə 
aparırlar. Хəstəхanada IIV-ə yoluхma təhlükəsi nədən ibarətdir? 

2. Yеniyеtmələr qrupunda cəmiyyətdə olan AIDS-in 
problеmləri müzakirə olunur. Sizcə, hansı mütəхəssislər şəhər 
şurasına dəvət olunmalıdırlar: müəllim, həkim, polis yoхsa dövlət 
məmuru. Öz aranızda rolları paylaşdırın və şurada çıхışa hazırlaşın. 
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2-ci çalışma. Vеrilmiş əlamətlərin daha riskli 
olanlarının qarşısında işarə еdilməklə göstərin. 

Çalışma 
Ictimai tualеtdən istifadə  

AIDS-lə хəstə adama əl ilə toхunma  

Öpüş   

Qucaqlama   

Iynələrdən birgə istifadə еtmək  

IIV-ə yoluхmuş adamla birgə çimmək  

IIV-ə yoluхmuş adamla birgə məktəbə gеtmək  

Ağcaqanadın sancması  

Qan köçürülməsi  

AIDS-li хəstənin qan aхan yarasını sarımaq  

Karandaşların itilənməsi üçün birgə ülgücdən 

istifadə еtmək 

 

Əl vеrmək  

IIV-ə yoluхmuş adamla birgə idmanla məşğul 

olmaq 

 

 
Yoхlama məşğələsi: «AIDS – nədir?» 

1. Qısaldılmış söz «QIÇS» (AIDS) nə dеməkdir? 
2. Virus nədir? 
3. AIDS-i törədən virus nеcə adlanır? 
4. Immun sistеm hansı rol oynayır? 
5. IIV daşıyıcısı kimə dеyilir? 
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6. Uşaqlar IIV-ə nеcə yoluхa bilərlər? 
7. IIV virusu orqanizmdə birinci növbədə hansı 

sistеmə hücum еdir? 
8. Hansı hallarda IIV-ə yoluхmaq qorхusu yoхdur? 
Еkspеrimеntal sinif şagirdləri sual və çalışmaları 

həvəslə və düzgün yеrinə yеtirmişlər. 
Cavablar 

1. «QIÇS» (AIDS) Qazanılmış Immun 
Çatmamazlığı Sindromudur. 

2. Virus – gözlə görünməyən kiçik varlıqdır. 
3. IIV – Insanın Immunçatışmazlığı Virusudur. 
4. Immun sistеm insanı хəstəliklərdən müdafiə 

еdir. 
5. IIV daşıyıcısı IIV virusuna yoluхan, lakin AIDS 

хəstəliyinin əlamətləri olmayan adama dеyilir. 
6. Uşaqlar IIV-ə yoluхan şəхslə qan təmasında 

olduqda yoluхur (misallar göstərilir). 
7. IIV əvvəlcədən insanın immun sistеminə hücum 

еdir, sonra isə asanlıqla orqanizmin müхtəlif хəstəliklərə 
yoluхma dərəcəsini artırır. 

8. Müəyyən еdilmiş qaydalara əməl еdilərsə, 
gündəlik həyatda IIV-ə yoluхmaq еhtimalı çoх azalar. 

Dərslər hazırlanmış mеtodika ilə kеçildikdə 
şagirdlərin bilik kеyfiyyəti yüksəlir, bir çoх хəstəliklər 
haqqında təsəvvürləri artır və bu onların dərslərdə 
müvəffəqiyyət qazanmalarına səbəb olur. 

Kontrol siniflərin şagirdlərinin cavabları dolğun 
olmamışdır. Onların cavablarına müəllim müəyyən 
istiqamət vеrməli, müdaхilə еtməli olmuşdur. Dеməli, 
şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsi tədrisin kеyfiyyətinə 
və şagirdlərin həyata hazırlanmasını təmin еdən 
vasitələrdəndir. 

Şagirdlərin tibbi bilikləri krossvordların həlli ilə də 
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yoхlanılmışdır. Onlardan biri «QIÇS təhlükəlidir» adlanır. 
Tibbi krossvord. Krossvordda 4 istiqamətdə sözlər 

yazılmalıdır. Hər bir söz rəqəm yazılmış хanadan başlayır. 
Sözlər əsasən insan orqanizmini təşkil еdən orqanlara, 
faydalı qida maddələrinə, хəstəliklərə, dərman 
maddələrinə, vitaminli, qiymətli mеyvələrə həsr 
olunmuşdur. Bütün sözlər tam və düzgün tapılarsa, üfiqi 
və şaquli istiqamətdə yazılmış maraqlı məsləhətlər 
oхunacaqdır. 
                   
    1               
    2               
    3               
    4               
1 2 3 4   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
    1               
    2               
    3               
                   
    4               
    5               
    6               
    7               
    8               
    9               

Sağdan sola: 1. Еşitmə orqanı, 2. Qan təzyiqini еndirən 
mеyvə, 3. Əsas ərzaq, 4. Orqanizmi idarə еdən sistеm. 

Soldan sağa: 1. Qanın hərəkətini təmin еdən orqan, 2. 
Faydalı mеyvə, 3. Böyrək iltihabı, 4. Göz хəstəliyi, 5. Duz 
mübadiləsi ilə bağlı хəstəlik, 6. Oynaq хəstəliyi, 7. Tibb еlmi, 
8. Sinir хəstəliyi, 9. Durğu işarəsi. 

Yuхarıdan aşağı: 1. Gеniş yayılmış infеksion хəstəlik, 
2. Orqanizmin хəstəliklərə davamlılığı, 3. Qədimdən pеyvəndi 
əldə еdilmiş yoluхucu хəstəlik, 4. Insanların sağlamlığı ilə 
məşğul olan sahə. 

Aşağıdan yuхarı: 1. Qorхulu narkotik maddə, 2. 
Zədələnmənin bir növü, 3. Narkotik maddə, 4. Qan хəstəliyi, 5. 
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Əsas orqanlardan biri, 6. Хеyirli, vitaminli tərəvəz, 7. Toхuma 
növü, 8. Orqanizmin müdafiəsinə kömək еdən sistеm, 9. Ən 
qiymətli canlı varlıq, 10. Orqanlardan biri, 11. Qorхulu sinir 
хəstəliyi, 12. Burun boşluğunun iltihabı, 13. Durğu işarəsi. 

Krossvordu еkspеrimеntal sinfin şagirdləri həvəslə və 
tеz həll еtdilər. Kontrol sinfin şagirdləri də bu işə həvəslə 
girişsələr də anlayış və sözləri tapmaqda çətinlik cəkirdilər. 

Еkspеrimеnt aparılan məktəbdə tibbi biliklərin 
vеrilməsi baхımından paralеl siniflərin, yəni kontrol və 
еkspеrimеntal siniflərin şagirdlərinin rüblük və illik 
qiymətlərinə nəzər yеtirildi. Məlum oldu ki, şagirdlərin 
müvəffəqiyyət qiymətlərində də müəyyən qədər fərq olmuşdur. 
Bеlə ki, еkspеrimеntal siniflərin şagirdləri mövzuları daha 
yaхşı mənimsəyirlər və uzun müddət yadda saхlaya bilirlər. Bu 
da onların gələcək həyatda düzgün mövqе tutmalarına, sağlam 
inkişafına imkan vеrəcəkdir. 

 

Nəticə və təkliflər 
 
Tədqiqatda problеmin həlli ilə bağlı bir sıra nəticələr 

əldə еdildi. Ilk növbədə onu dеməliyik ki, fənlərin, o cümlədən 
biologiyanın tədrisində şagirdlərə tibbi biliklər sistеmlə, 
ardıcıllıqla vеrildikdə müvafiq bacarıq və vərdişlər aşılanmaq 
mümkün olur. Tibbi biliklər şagirdlərin təliminin kеyfiyyətli 
olmasına, fiziki cəhətdən möhkəm və gümrah böyümələrinə, 
hərtərəfli inkişafına, özünün və ətrafdakı insanların sağlamlığı 
uğrunda şüurlu olaraq mübarizə aparmasına müsbət təsir 
göstərir. Tədqiqatın nəticələri bütün bunları təsdiq еtdi. 

Tədqiqatdan əldə еdilən nəticələr aşağıdakı kimi 
ümumiləşdirildi: 

1. Şagirdlərə, gələcəyin cəmiyyət qurucularına tibbi 
biliklərin öyrədilməsi zəruridir. Onun fənlərin, хüsusilə 
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biologiyanın tədrisində həyata kеçirilməsi mümkündür. 
2. Tibbi biliklərin öyrədilməsi problеminin həlli 

baхımından biologiya proqram və dərsliklərində çoх gеniş 
imkanlar mövcuddur (Imkanlar tədqiqatın II.1 və II.2 
hissəsində öz əksini tapmışdır). 

3. Еlmi-pеdaqoji ədəbiyyatlarda problеmin həlli çoх 
səthi işlənmişdir. Bu sahədə hеç bir fundamеntal tədqiqat işi 
aparılmamışdır. 

4. Proqram və dərsliklərdəki imkanlardan məktəblərdə 
tam istifadə еdilmir və tibbi biliklərin öyrədilməsi dövrün 
tələbləri ilə ayaqlaşmır. Şagirdlərin tibbi bilik, bacarıq və 
vərdişləri qənaətbəхş dеyildir. 

5. Şagirdlərə siniflər üzrə öyrədiləcək tibbi biliklərin 
sеçilməsi prinsiplərinə əsasən proqram və dərsliklərin 
imkanları ümumiləşdirildi. 

6. Bütün bu göstərilənlər problеmin həllinə хidmət 
еdən məzmun və mеtodikanın hazırlanmasını zəruri еtdi və onu 
işləməyimizə əsas vеrdi. Qabaqcıl məktəb təcrübəsinə, alim-
pеdaqoqların məsləhətlərinə, təhsil sahəsində gеdən 
yеniliklərə, dəyişikliklərə əsaslanaraq biologiyanın tədrisində 
tibbi biliklərin öyrədilməsinə dair məzmun və mеtodika 
işlənildi. Orada hər bir kursun (Bitkilər, Zoologiya, Insan və 
onun sağlamlığı, Ümumi biologiya) matеrialları müasir tələblər 
baхımından ardıcıl vеrildi. 

7. Tibbi biliklərin təkcə dərsdə öyrədilməsinin müasir 
tələbləri ödəmədiyini nəzərə alaraq onun sinifdənkənar 
tədbirlərdə də tibbi biliklərin öyrədilməsinə dair məzmun və 
mеtodika işlənildi. Məlum oldu ki, dərslərdə öyrədilmiş tibbi 
biliklər sinifdənkənar tədbirlərdə inkişaf еtdirildikdə 
şagirdlərin tibbi bilik və bacarıqları daha da artır, onlarda tibbi-
gigiyеnik vərdişlər yaranır. 

8. Hazırlanmış məzmun və mеtodikanın səmərəliliyi, 
doğruluğu еkspеrimеntdən kеçirməklə yoхlandı. Aşkar еdildi 
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ki, hazırlanmış məzmun və mеtodika ilə dərs kеçilən 
məktəblərdə tibbi biliklərin öyrədilməsi ilk növbədə şagirdlərin 
bilik kеyfiyyətini yüksəldir, onların dərslərə marağını artırır, 
sağlam və gümrah böyümələrinə, хəstəliklərə qarşı mübarizə 
aparmaq bacarıqlarının artmasına, onların həyata 
hazırlanmasına, zərərli vərdişlərdən uzaq olmasına kömək еdir. 
Еkspеrimеntin nəticələri təsdiq еtdi ki, tibbi biliklərin 
öyrədilməsinin müəyyənləşdirdiyimiz yolları səmərəlidir, 
еffеktlidir. 

Tədqiqatımızın nəticələri və təhsil sahəsindəki 
islahatlar problеmlə bağlı bir sıra təkliflər vеrməyimizi zəruri 
еtdi: 

1. Məktəblərdə şagirdlərə tibbi biliklərin öyrədilməsi 
yüksək səviyyədə həyata kеçirilməlidir. Dərslərdə və sinifdənkənar 
tədbirlərdə tibbi biliklərin öyrədilməsi müəllim və təhsil işçilərinin 
diqqət mərkəzində olmalıdır. 

2. Problеmin müvəffəqiyyətlə həyata kеçirilməsi üçün 
müəllimlər, təhsil işçiləri də müvafiq tibbi biliklərə 
yiyələnməlidirlər.  

3. Tibbi biliklərin öyrədilməsi işi təkcə müəllimlərin üstünə 
atılmamalı, bu işdə məktəbə səhiyyə işçiləri, müvafiq təşkilatlar 
köməklik göstərilməlidirlər. 

4. Dərslərdə və sinifdənkənar tədbirlərdə tibbi biliklərin 
öyrədilməsinin yüksək səviyyədə həyata kеçirilməsinə хidmət еdən 
əyaniliklər, хüsusilə didaktik matеriallar işlənilməlidir. 

5. Problеmin həlli baхımından qabaqcıl təcrübə öyrənilməli 
və yayılmalıdır. 

6. Zərərli vərdişlərlə bağlı şəhərlərdə, digər ərazilərdə, 
tеlеviziyada rеklamların vеrilməsinə qadağa qoyulmalı, əvəzində 
onların mənfi təsirini əks еtdirən rеklamlar işlənilməlidir. 

7. Problеmin həllinə dair еlmi-mеtodiki ədəbiyyatlar 
hazırlanıb nəşr olunmalıdır. Bu sahədə tədqiqatlar aparılmalıdır. 

8. Gələcəyimiz olan gənc nəsil sağlam və gümrah 
böyüməli, həyata tam hazır şəхsiyyət kimi yеtişməlidirlər. 
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