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 Талдау 

1.  Анестезиология және реаниматология пәнінің ұғымы. 

Анестезиология және реаниматология дамуының тарихи 

кезеңдері 

2.  Ингаляциялық анестезия. Әдістің мәні, оның 

артықшылықтары мен кемшіліктері 

3.  Ингаляциялық анестезияға арналған аппаратура 

4.  Қазіргі заманғы наркоз аппараттары құрылғысының 

принциптік схемалары 

5.  Наркотикалық қоспаларын енгізудің негізгі тәсілдері. 

Қауіпсіздік техникасы ережелері 

6.  Жүрек қызметін тоқтауы. Реанимациялық іс-шаралар, 

қарқынды терапия принциптері, фармакологиялық дәрілер, 

электрлік дефибрилляция. Электрокардиостимуляция 

7.  Премедикацияға арналған фармакологиялық заттар 

8.  Наркотикалық және наркотикалық емес анальгетиктер, 

барбитураттар, транквилизаторлар, антигистаминдер 

9.  Анестезиологиялық және реанимациялық бөлімшелердің 

жабдықтануы, оталар барысындағы   мониторнинг және 

және қарқынды терапия.  

10.  Мамандықтың этикалық және заңдық аспектілері, 

деонтология мәселелері. Анестезиологиялық және 

реаниматологиялық қызметтің негізгі нормативтік 

құжаттары 

11.  Қартайған науқастарда және  балалардағы хирургияның 

мамандандырылған бөлімдеріндегі операциялар кезінде, 

бейбіт және соғыс уақытындағы жарақат кезінде 

премедикация ерекшеліктері 

12.  Тыныс алудың физиологиясы және патофизиологиясы  

13.  Өкпені жасанды желдету (ӨЖЖ). ӨЖЖ барабарлығын 

бақылау. ӨЖЖ параметрлерін таңдау үшін номограмма 

14.  Терминалдық күйлер. Жіктелуі-агония алды, агония, 

клиникалық өлім. В. А. Неговский бойынша клиникалық 
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өлім ұғымының анықтамасы 

15.  Су электролиттік балансы. Су алмасуының және негізгі 

электролиттер балансының бұзылуының жіктелуі. Су-

электролит алмасуының бұзылуын түзету 

16.  Клиникалық өлім белгілері. Реанимациялық іс-шаралар, 

жүрек-өкпе реанимациясының базалық кешені. 

Реанимациялық шаралардың тиімділігін бақылау 

17.  Жедел тыныс жетіспеушілігі (ЖТЖ). Анықтау. Жіктелуі. 

18.  Желдету, диффузия, желдету-перфузиялық арақатынастың 

бұзылуы. Диагностика, біртектілік дәрежесін анықтау ЖТЖ 

19.  Анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты 

балалар мен егде және қарт жастағы адамдарда анестезия 

әдісін таңдау 

20.  Жалпы анестезия әдістерінің терминологиясы және 

жіктелуі 

21.  Наркоз теориясы. Жалпы анестетиктердің орталық әсерінің 

физиологиялық механизмдері туралы заманауи түсінік 

22.  Анестезиологиялық және реанимациялық бөлімшелерді 

жабдықтау. Аппаратураны пайдалану ережесі. 

Операциялық бөлімшелердегі қауіпсіздік техникасы 

23.  Шок агрессияға типтік реакция ретінде. Анықтау. 

Этиологиясы және патогенезі. Шокқа қарсы қызметті 

ұйымдастыру 

 Бағалау 

24.  Су-электролиттік  балансы. Ағзаның суда және 

электролиттерде тәуліктік қажеттілігін есептеу. Су-

электролиттік бұзылыстарды түзету кезіндегі қателер және 

оларды жою 

25.  Жедел тыныс жетіспеушілігі (ЖТЖ). Фармацевтикалық 

құралдармен емдеу, ингаляциялық терапия. Өкпені 

жасанды және қосалқы желдетуді жүргізу көрсеткіштері 

26.  Жедел қан жоғалту. Жіті қан кету кезіндегі ағзадағы 

патофизиологиялық өзгерістер. Аутогемодилюция. 

Диагностика. Инфузиялық-трансфузиялық терапия 

принциптері 

27.  Ауырсыну. Анықтау ұғымдар. Ноцицепцияның негізгі 

теориялары 

28.  Респираторлық дистресс-синдром. Себептері, алдын алу, 

қарқынды терапия 

29.  Жедел бүйрек жеткіліксіздігі. Жедел бүйрек 

жетіспеушілігінің клиникалық көрінісі. Зертханалық 

диагностика. Қарқынды терапия принциптері, гемодиализ 

30.  Тұзды және тұщы суға батқан кездегі Реанимация және 

қарқынды терапия 
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31.  ОЖЖ зақымдалғанда (ми қан айналымының бұзылуы, бас 

сүйек-ми жарақаты, әртүрлі генездегі коматозды жағдайлар 

кезінде)  қарқынды терапия  ұйымдастыру  

32.  Парентеральды тамақтану. Жіктелуі, мақсаты және 

міндеттері. ПТ өткізудің жалпы принциптері 

33.  Өкпенің ісіну кезіндегі қарқынды терапия 

34.  Реанимациядан кейінгі ауру. Реанимациядан кейінгі ауру 

ағымының сатысы. Нейрореабилитациялық терапия 

принциптері 

35.  Қанның ұю және ұюна қарсы жүйелерінің бұзылуы. 

Гемостаз жүйесі бұзылуының диагностикасы 

36.  Жедел холедохолитиазбен және механикалық сарғаюмен 

асқынған холецистит? 

37.  Жұқпалы аурулар кезінде реанимация және қарқынды 

терапия ұйымдастыру 

38.  Рекофол. Өткізу әдістемесі, наркоздың клиникалық көрінісі. 

Көрсеткіштер, қауіптер, асқынулар. 

39.  Ұйықтататын және наркотикалық заттарымен улану 

кезіндегі қарқынды терапия. 

40.  Су-тұз алмасуының бұзылуы, клиникалық және 

зертханалық белгілері. Қарқынды терапия. 

41.  Анестезиологиялық құралда өмірлік маңызды 

функциялардың мониторингі, клиникалық маңызы 

42.  Трансфузиядан кейінгі асқынулар кезіндегі қарқынды 

терапия. Алдын алу 

43.  Детоксикацияның экстракорпоралдық әдістері: 

гемосорбция. Өткізу техникасы, көрсеткіштері, асқынулары 

44.  Азот тотығы, физико-химиялық қасиеттері, наркозды 

жүргізу әдістемесі және клиникалық көрінісі, қауіптілік 

және асқынулар 

45.  Жедел ішек өтімсіздігіндегі ішек резекциясы кезіндегі 

реанимация. 

46.  "Толық асқазан" мәселесі. Регургитацияның алдын алу. 

Мендельсон синдромының қарқынды терапиясы 

 Құру 

47.  ӨЖЖ, басқарылатын тыныс алуға ауыстыру критерийлері, 

механикалық желдету тиімділігінің клиникалық және 

зертханалық өлшемдері 

48.  Операция мен анестезия алдындағы науқастың жалпы 

жағдайын бағалау 

49.  ӨЖЖ. Оң және теріс әсерлері. Асқынулар мен алдын алу 

50.  Жарақаттық және гиповолемиялық шок. Анальгезия 

әдістері 

51.  Наркоз-тыныс алу аппараттарымен жұмыс істеу кезіндегі 
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қауіпсіздік қағидалары 

52.  Динамикалық ішек өтімсіздігінің қарқынды терапиясы 

53.  Өкпенің ісінуі, қарқынды терапия және реанимация 

54.  Наркоз сатылары және олардың клиникалық сипаттамасы 

55.  Детоксикацияның экстракорпоралдық әдістері: үздіксіз 

және дискретті плазмаферез. Техника, көрсеткіштер. Қарсы 

көрсетілімдер, асқынулар 

56.  Улануыдың клиникасы мен диагностикасы 

57.  Емдік наркоз. Өткізу әдістемесі. Көрсеткіштер 

58.  Анафилактикалық шок. Патофизиология және қарқынды 

терапия 

59.  Жайылған іріңді перитонитті қарқынды емдеу әдістері 

60.  Фторотан, форан, севоран. Наркоздың физикалық-

химиялық қасиеттері, көрсеткіштері, клиникалық көрінісі, 

қауіптілік және асқынулар 

61.  Жарақаттық шок патофизиологиясы. Қан айналымын 

тоқтату және реанимация тиімділігін бақылау кезіндегі 

реанимация әдістері. 

62.  Геморрагиялық шоктың толық клиникалық көрінісін 

беріңіз. 

63.  Инфузиондық терапияның клинико-лабораторлы бағалау  

64.  Эндотрахеалды наркоз. Өткізу әдістемесі. Қауіптер, 

асқынулар, олардың алдын алу және терапия 

65.  Геморрагиялық шок патофизиологиясы. Қарқынды 

терапияның тиімділігін бағалау әдістері 

66.  Гипербариялық оксигенация, әсер ету механизмі. Өткізу 

көрсеткіштері мен әдістемесі. 

67.  Шұғыл хирургиялық араласу кезінде ауырсынуды басу 

әдісін таңдау 

68.  Анестезия және операция кезінде инфузиялық-

трансфузиялық терапия. 

69.  Өкпенің қосалқы желдеткіші, көрсеткіштері, аппаратурасы, 

жүргізу техникасы 

70.  Премедикация және оның міндеттері. Премедикацияға 

арналған дәрілік заттар. Премедикация тиімділігін бағалау 
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