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Бейіндік пәні: «Балалар хирургиясы»   

 

1 деңгейдегі сұрақтар 

1. Халықтың аурушандық жиілігі. Медициналық және әлеуметтік 

аспектілері және оқу әдістері. Қазақстан Республикасындағы аурудың 

құрылымы. 

2. Әйелдерге және балаларға көмек көрсететін ұйымдар. Ана мен баланы 

қорғау. Нәрестелер өлімінің көрсеткіштері. Ана мен бала өлімі, Қазақстан 

Республикасында ана мен нәресте өлімінің негізгі себептері. 

3. Хирургиялық аурулары бар балаларды тексеру. Зерттеу әдістері. 

Қосымша зерттеу әдісі - армандағы инспекция, босаңсымалармен зерттеу. 

Зерттеудің ерекше әдістері - эзофагоскопия, бронхоскопия, бронхография, 

пункциялық биопсия, ангиография. Қазіргі заманғы зерттеу әдістері - 

ультрадыбыстық, радиоизотоп, эндоскопиялық. 

4. Хирургиядағы радиологиялық диагностика. Әдістері Көрсеткіштер. 

Радиациялық диагностиканың қандай түрі паренхимальді ішек 

органдарындағы өзгерістерге тірек-қимыл аппаратының зақымдалуымен 

негізгі зерттеу болып табылады. 

5. Жедел турде және жоспарлы араласуларды алдын-ала дайындаудың 

негізгі принциптері. 

6. Қан тобын анықтау әдістемесі. ABO-ның қан тобы. ABO жүйесімен 

және Rh факторымен үйлесімділік техникасы. Құрамдас бөліктер және қан 

препараттары. 

7. Балалардағы қан мен қан алмастырғыштарды құю. Көрсеткіштер. 

Асқынулар, олардың клиникасы, диагнозы, емі. Асқынулардың алдын алу. 

8. Анафилактикалық шок. Этиология және патогенез. Клиника, диагноз, 

емдеу. 

9. Аурухана эпидемиологиясы. Нозокомиальді жұқпаларды бақылау. 

Нозокомиальды инфекциялардың проблемасының маңыздылығы мен 

маңыздылығы. Аурухана инфекциясының алдын алу және алдын алудың 

негізгі бағыттары. 

10. СПИД. Эпидемиология. Балалардағы клиникалық симптомдар. 

Диагностика және ұсынылған клиникалық зерттеулер. Емдеу. Алдын алу. 

11. Емханадағы хирургиялық көмек көлемі. Бір тәуліктік аурухана. 

12. Балалардың хирургиялық ауруларды анықтау үшін профилактикалық 

тексерулерінің мәні - тамырдың ісіктері, дисплазия, крипторхизмнің, 

варикоцеле және т.б. 
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13. Хирургиялық аурулары бар балаларды клиникалық тексеру. 

14. Балалардағы ақаулардың тез түзетуінің жас мөлшері. 

 

2 деңгейдегі сұрақтар 

1. Балалардағы нейробластома. Клиникалық белгілер, диагноз, 

дифференциалды диагноз, терапия принциптері. 

2. Ретинобластома. Клиника, диагноз, дифференциалды диагностика, 

емдеу. 

3. Балалардағы жасушалық ісіктер. Жіктеу. Клиника, диагноз, терапия 

принциптері. 

4. Балалардағы аноректальді бұзылыстар (нозологиялар, 

дифференциалды диагноз, клиника, емдеу). 

5. Балалардағы Гиршпрунг ауруы. Клиника, диагноз, емдеу. 

6. Балалардағы портативті гипертония синдромы, омыртқасыз түрі. 

Диагностика, емдеу. 

7. Гепатоспленомегалия. Себептер. Дифференциалды диагноз. 

Сауалнама Хирургиялық емдеуге арналған көрсеткіштер. 

8. Бауыр эхинококки. Клиника және диагностика. Асқынулар. 

Хирургиялық емдеу. 

9. Балалардағы гастроэзофагеальді рефлюкс ауруы. Клиника, диагноз, 

дифференциалды диагностика, емдеу. 

10. Балаларда жалпы өт қабының магистальды трансформациясы. 

Клиника, диагноз, дифференциалды диагностика, емдеу. 

11. Балалардағы бүйрек ісіктері. Клиника, диагностика, емдеу әдістері. 

12. Балалардағы нефробластома. Клиникалық белгілер, диагноз, 

дифференциалды диагноз, емдеу. 

13. Туа болатын гидронефроз. Этиология, патогенез, жіктеу, диагностика 

және емдеу. 

14. Туа біткен везикоуретеральды рефлюкс (этиология, патогенез, 

жіктеу, диагноз және емдеу). 

15. Гипоспадиялар (этиология, патогенез, жіктеу, диагностика және 

емдеу). 

16. Мочевина эстрофиясы (этиология, патогенез, диагностика және 

емдеу). 

17. Фимоз. Парафимоз. Ісікпен ауыратын скриптті синдромы. Клиника 

Диагностика Емдеу. 

18. Гипотуруренттік жүйенің қалыпты даму жиілігі. Бүйректің 

ауытқулары. Бір және екі жақты агломиссия, бүйректің екі есе көбеюі, кросс 

дистопия, бүйректің біріктіруі, майлы бүйрек ауруы. 

19. Хирургиялық сепсис. Chicago Conciliation конференциясының 

жіктелуі (1991). Іріңді инфекцияны емдеу принциптері. Микроорганизмге 

әсер ету. Микроорганизмге әсер ету. Оған әсер. 
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20. Балалардағы іріңді-септикалық аурулардың ерекшеліктері. Грам-

теріс және грам-позитивті микрофлораның туындаған инфекциясының 

ерекшеліктері. 

21. Балалардағы өткір аппендицит. Клиника, диагноз, дифференциалды 

диагностика. 

22. Перитонит. Балалардағы перитонит себептері. Перитониттің 

заманауи жіктелуі - пайда болу жолына, курсқа, оқшаулауға байланысты. 

Емдеу принциптері. 

23. Лимфаденит. Ең жиі оқшаулау. Курстың ерекшелігі - жас балаларда 

аденофигмонның пайда болу үрдісі. Консервативті және хирургиялық емдеу. 

24. Балаларда жедел гематогенді остеомиелит. Клиника, диагноз, 

дифференциалды диагностика, емдеу. 

25. Балалардағы жедел және созылмалы парапроктит. Этология, 

патогенез, жіктеу, клиника, диагноз, емдеу. 

26. Жаңа туылған нәрестелердегі жүрек және қан тамырларының туа 

болатын даму ақаулары. Туа біткен жүрек ауруларының негізгі 

диагностикалық критерийлері. Шұғыл көмек, емдеу, болжам. 

27. Өкпенің агенезі және гипоплазиясы. Туа біткен өкпе кисталары, туа 

біткен лобар эффимемі, өкпелік секвестр. 

28. Бронхтардың, өкпелердің сыртқы органдары. Клиника, диагноз, 

рентген. Асқынулар. Хирургиялық емдеуге арналған көрсеткіштер. 

29. Өкпенің бактериалды бұзылуы. Көріністер Клиникалық сурет. 

Радиодиагностика. Пункцияның пункциясы, дренаждылығы - көрсеткіштер, 

техника. Дренаж түрлері. Дренаждың ұзақтығы. Радикалды хирургияға 

арналған көрсеткіштер. 

30. Бронхиектаз. Этиология, патогенез, патоморфология. Клиникалық 

сурет. Арнайы зерттеу әдістерінің рөлі бронхография, ангиография, олардың 

техникасы. Сыртқы респиратордың дисфункциясы. Хирургиялық 

операцияларға арналған көрсеткіштер. Хирургиялық араласу түрлері - 

пульмонэктомия, медобобетомия, сегменттік резекция. 

31. Асқазанның бұзылыстары. Өңештің атрезиясы, өңештің туа біткен 

стенозы, трахеофазальды фистула, өңештің ащалсиясы, кардиенің халазиясы. 

32. Химиялық жағылғаннан кейін өңештің шырышты стенозын 

диагностикалау және емдеу. Контрасты рентгенографиялық зерттеудің рөлі. 

Эзофагоскопия. Емдеу принциптері. 

33. Бала жарақаты. Балалардағы жарақаттардың құрылымы. 

Профилактиканың түрлері. 

34. Кеуде қуысының асқынуы жоқ және қабырғасының сынуы, 

пневмоторакс, гемоторакс арқылы ауырсыну. Пульмониялық шок. 

Травматикалық асфиксия. Өкпенің жарақаты. Травматикалық 

диафрагматикалық ергеу. Клиника, диагноз, рентген. Шұғыл емдеу. Емдеу 

принциптері. 

35. Саз сүйегінің сынуы және сүйегінің негізі. Мидың сілкінісі, 

контузиясы, қысылуы. Субдуральды қан кету. Эпидуральды және 
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субдолярлық гематома. Клиника, диагноз. Жарақаттанудың бас миының 

жарақатын консервативті емдеу. Хирургиялық емдеу принциптері. 

36. Балаларда сүйек сынуы. Балалардағы сүйек сынықтарының емдеу 

принциптері. Консервативті терапия. Балаларда сүйек сынықтарын 

хирургиялық емдеудің көрсеткіштері мен түрлері. 

37. Балалардағы гемартроз. Этиологиясы. Жіктеу. Клиника Емдеу. 

38. Балаларда сүйек ісіктерінің жіктелуі. Іш қатерлі және қатерлі 

ісіктердің клиникалық және радиологиялық ерекшеліктері. Қағидаттар 

 

3 деңгейдегі сұрақтар 

1. Іштің ауырсыну синдромы. Дифференциалды диагноз. 

2. Іштегі және операциядан кейінгі кезеңдегі балаларда қан кету. 

Себептер. Жедел жәрдем. Алдын алу. Жоғарғы ас қорыту жолынан қан кету. 

Ас қорыту жолынан орта бөлігінен қан кету. Диагностикалық әдістер. Емдеу 

принциптері. 

4. Инвагинация. Этиологиясы. Патогенез. Инвагинация түрлері. Клиника 

Диагностика Радиодиагностика. Ішек инвагинациясын диагностикалаудың 

қиындықтары мен ерекшеліктері. 

5. Күйіп қалу. Жіктеу. Балалардағы күйік қабатын өлшеу. Фазалық ауру. 

Фазаға байланысты күйік ауруларын емдеудің негізгі принциптері. Создан 

кейінгі шырышты контрактураның алдын алу. 

6. Балалардағы жедел парапроктит. Клиника, диагноз, дифференциалды 

диагностика, емдеу. 

7. Балалардағы реанимация және қарқынды терапия ерекшеліктері. 

Балаларда анестезияның ерекшеліктері. 

8. Балалардағы эндоскопиялық зерттеулер. Әдістері Көрсеткіштер, 

жаттығу, техника. 

9. Балалардағы эндоскопиялық хирургия. Көрсеткіштер. 

Артықшылықтары 

10. Гастродуоденальді қан кету үшін эндоскопиялық диагностика және 

эндоскопиялық гемостаз. Варианттар. 

11. Лапароскопия. Көрсеткіштер. Техника. Асқынулар. 

12. Нәрестелерге ақаулар, іріңді аурулар, туа біткен жарақаттармен 

хирургиялық көмек көрсетудің ерекшеліктері. Көлік Палаталар, кеңселер 

ұйымдастыру. 

13. Туа біткен жүрек ауруларына күдік туған жағдайда жаңа туған 

нәрестелерді сақтаудың қазіргі заманғы тактикасы және оны растау. 

14. Жаңа туылған нәрестелердің флегмоны. Ағынның ерекшеліктері. Ең 

жиі оқшаулау. Клиникалық көріністер. Аурудың сатысы. Аурухананың 

ауырлық дәрежесін стационарға қабылдау мерзімдеріне және хирургиялық 

емдеудің басталуына тәуелділігі. Емдеу принциптері. 

15. Жаңа туылған нәрестенің маститі. Клиникалық көріністер. 

Асқынулар. Хирургиялық емдеу. Мастит жағдайларының салдары. 
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16. Бастың жұмсақ тініне жалпы зақым. Кефалогематома. Бастың жұмсақ 

тініне травматикалық зақым. Клиника, диагноз, емдеу. 

17. Қанқаның зақымдануы. Бұгананың сынуы. Эпифизолиздеро. Қолдың 

парличі. 

18. Метаэпифиздік остеомиелит - жаңа туған нәрестелер мен жас 

балаларда аурудың белгілі бір түрі. 
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