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«ЖТД балалар аурулары» 

 

 Талдау 

1.  Ересек және балалардағы жөтел. Тыныс алу ағзалараның ісіктері, 

гастроэзофагорефлюкстік ауру, пневмония, өкпенің созылмалы 

обструктивті ауруы, өкпе абс-цессі, бронхоэктаздық ауру, бронх-өкпе 

жүйесінің туберкулезі, синуситтер, өкпе қызметінің жетіспеушілігі. 

Себептері. 

2.  Ересек және балалардағы ентігу, тұншығу. Бронх демікпесі, жүрек 

демікпесі, уремия кезіндегі демікпе. Ларинготрахеит, көкжөтел, 

ларингоспазм, бронхиолит. Себептері. 

3.  Жіті респираторлы-вирустық инфекциялар, жіті бронхит. 

4.  Артериялық гипертензия. Созылмалы пиелонефрит, диабеттік 

нефропатия, созылмалы гломерулонефрит, эссенциалды артериялық 

гипертензия. Себептері. 

5.  Кеуденің ауырсынуы. Миокардит және кардиомиопатия, ревмокардит, 

климакстық кардиомиопатия, рефлюкс-эзофагит, асқазанның ойық 

жарасы, холецистит, панкреатит, аорта аневризмасының ыдырауы. 

Себептері. 

6.  Кеуденің ауырсынуы. Миокард инфаркті, нейроциркуляторлы 

дистония, омыртқаның кеуде бөлігінің остеохондрозы, белдемелі 

теміреткі (зостер), пневмоторакс, стенокардия, ОАТЭ. Инфаркттан 

кейінгі кардиосклероз, созылмалы өкпе текті жүрек.  

7.  Жүрек қызметінің созылмалы жетіспеушілігі. Өкпе артериясы 

қақпасының жетіспеушілігі, жүрекше аралық қалқаның кемістігі, 

митральды жетіспеушілік, митральді стеноз, аорта стенозы, өкпе 

артериясы түбірінің стенозы, үшжармалы қақпаның жетіспеушілігі, 

үшжармалы қақпаның стенозы, аорта қақпасының жетіспеушілігі, 

миокардит. 

8.  Ересек және балалардағы жүректегі шулар. Қолқаның 

атеросклерозы, қақпалық митралді жетіспеушілік, қақпалық 

үшжармалы жетіспеушілік, қолқа стенозы, митралді стеноз, өкпе 

артериясының стенозы, қолқа қызметінің жетіспеушілігі. 

9.  Ісінулер. Трансплантацияға реципиентті дайындау және бүйрек 

трансплантациясы жасалған пациенттің күтіп бақылауы. 

10.  Асцит. Панкреатит. Бауыр ісігі, рак метастазалары, бауыр циррозы, 



Ф-ОБ-001/175-2 

2 

 

нефроздық синдром, жүрек қызметінің жетіспеушілігі. 

11.  Ересек және балалардағы лимфа түйіндердің ұлғаюы. Жүйелі қызыл 

жегі. Туберкулездік лимфаденит, саркоидоз, созылмалы лимфолей-коз, 

пролимфоцитті, Т-лимфоцитті, жіті лимфобластты, жіті миелобластты 

лейкоз, қатерлі ісіктердің лимфа түйіндеріндегі метастаздары. 

12.  Анықталмаған қызба. Диафрагмальды ішілік абсцесс, бауырастылық 

абсцесс. Ісіктік  тәріздес қызбасы  (бүйректің, бауырдың, 

лимфагранулематоз, лимфосаркомасының), безгек, паранефрит, жүйелі 

қызыл жегі, түйіншектік периартериит, ішек сүзегі, Крон ауруы. 

13.  Ересек және балалардағы анықталмаған қызба. Менингококктық 

сепсис, безгек, холангит және бауырдың абсцессі, бронхоэктазалардың 

іріңдеулерімен,  туберкулез, бруцел-лез, пиелонефрит, жедел 

ревматиялық қызба, ревматоидтық артрит, қан және қантүзуші 

органдардың, тиреотоксикоз, созылмалы гепатиттер және бауыр 

цирроздары. 

14.  Анықталмаған қызба. Эритроцит мембраналарының 

ауытқушылықтары, сфероцитоз, эллипсоцитоз, стоматоцитоз, 

жасушаішілік  ферменттің жеткіліксіздігі, глюкоза-6-

фосфатдегидрогеназа жеткіліксіздігі, пируват-киназа жеткіліксіздігі. 

15.  Анықталмаған қызба. В12 витаминінің және фолий қышқылының 

тапшылығы немесе олардың метаболизмінің бұзылыстары, 

транскобаламин ІІ жеткі-ліксіздігі. Тұқым қуалайтын және жүре пайда 

болған гемолиздік, апластикалық және гипопластикалық анемиялар. 

16.  Сарғаюлар. Ферментопатиялар (глюкозо-6-фосфат-дегидрогиназа, 

пируват-киназа, глютатионредуктаза және т.б. жетіспеушілігі), гемогло-

бинопатиялар, мембранопатиялар, орақ жасушалы тәрізді анемия, 

талассемия, микросфероцитоз және т.б.  (овалоцитоз, акан-тоцитоз, 

стоматоцитоз), пароксизмалық түнгі гемоглобинурия, 

конституционалды сарғаюлар (Дабин-Джонсон, Ротор синдром-дары), 

Жильбер, Криглер-Найяр, Люси-Дрисколл синдромдары және т.б. 

гемолитикалық емес сарғаюлар, бауыр артериясының аневризмасы, 

лимфогранулематоз.  

17.  Сарғаюлар. Сары қызба, бактериялық гепатиттер (лептоспироз, 

иерсиниоз), протозойлы гепатиттер (токсоплазмоз, описторхоз, 

фасциолез), ДПК ісіктері мен дивер-тикулалары. 

18.  Сарғаюлар. Иммунды, тұқым қуалаған (туа біткен) гемолиздік 

анемиялар, химиялық зақымдар, гемолиздік уыттар, қорғасын, ауыр 

метал-дар, органикалық қышқылдар, паразиттер – безгек және т.б.  

бауыр эхинококкозы, өт шығару жолдарының обструкциясы  мен 

ісіктері. Вирустық, токсикалық, дәрілік, алкоголді гепатиттер, 

инфекциялық мононуклеоз, бауырішілік холестаз және бауыр-дың 

бірінішілік биллиарлы циррозы, біріншілік обыры, жүкті әйелдердің 

сарғаюы, ұйқы безі басының ұлғаюы (рак, панк-реатиттер), өттас ауруы. 

19.  Эндокринді синдромдар. Гипогонадизм, уақытынан бұрын жыныстық 
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даму синдромы, соматогенді нанизм, акромегалия, плюрегландулярлы 

жетіспеу-шілік, АДГ гиперсекреция синдромы, біріншілік 

гиперальдостеронизм, Педжет ауруы, біріншілік гиперпаратиреоз, 

гиперкальциемия, гипокальциемия және т.б. Қалқанша безінің обыры, 

қантсыз диабет, Иценко-Кушинг ауруы, гиперпролак-тинемия, 

гипопитуитаризм, гипофиз ісіктері, бүйрек үсті безі қызметінің 

жетіспеушілігі, феохромоцитома. 

20.  Эндокринді синдромдар. Қант диабеті, семіздік, диффузды токсикалық 

зоб, гипотиреоз, эндемиялық зоб, тиреоидиттер, остеопороз, Кушинг 

синдромы, аменорея, гирсутизм, уақытынан бұрын жыныстық даму, 

еркектік гипогонадизм, бедеулік, менопауза. Себептері. 

21.  Ересек және балалардағы диарея. Ішектің қабыну ауруларында, 

ісіктік ауруларда, энзимопатияларда дамитын диарея; іш қуысы 

ағзаларына операциядан кейін дамыған диарея, эндокринді 

аурулардағы, ішектің қантамырлар ауруындағы диарея. Функционалды, 

инфекциялық, дәрілік диарея, ұйқы бездің сыртқы секрециялық 

жетіспеушілікті  диарея. 

22.  Іш қатуы. Орталық және перифериялық нерв, эндокринді жүйесінің 

аурулары. Айналма ішегінің аурулары, метаболизмдік бұзылыстар, тік 

ішектің аурулары, іш қату әдетіндей, екіқабат, дәрілік іш қатулары. 

23.  Дерматологияда кең таралған патологияларда көмек көрсету. 

Эпидермофития, руброфития, кандидоз, пруриго, буллезді дерматоз, 

пузырчатка, Дюрингтің герпестік дерматиті, көп формалы экссудативті 

эритема, Стивенс-Джонсон синдромы. 

24.  Ересек және балалардағы дерматологияда кең таралған 

патологияларда көмек көрсету. Пиодермия, атопиялы дерматит, 

экзема, қызыл жазық теміреткі, мерез, гонорея, вирустық және туа 

біткен дерматоздар. Коллагеноздардың, безеу  ауруының, қышыманың 

терідегі көріністері, белгілері. 

25.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Асқазан-ішек жолдарының визуалды тексеру мәліметтерін 

талдау: асқазанның пневмографиясы, асқазанды екі рет қайтара 

контрастирлеу, ирригоскопия, контрастты холецистография, 

ретроградты холангиопанкреатография, эзофагогастродуоденоскопия, 

колоноскопия, ректороманоскопия, іш қуысы ағзалары УДЗ, КТ, МРТ 

нәтижелерін талдау.  

26.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Асқазан-ішек жолдары кілегей қабаты зақымдары  мен бауыр 

патологиясында гистологиялық зерттеулер нәтижесін талдау, вирустық 

гепатиттер маркерлерін иммунды ферментті анализбен анықтау, гепатит 

вирустарын полимеразды тізбекті реакцияда анықтау, асқа-занның, он 

екі елі ішектің ащы және тоқ ішектің, өт шығару жолдары 
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функционалды зерттеулер мәліметтерін талдау, нәжістің 

бактериологиялық зерттеу нәтижесін талдау. 

 Бағалау 

27.  Жөтел. Ентігу, тұншығу. Артериялық гипертензия. Кеуденің 

ауырсынуы. Клиникалық, лабораториялық-аспаптық зерттеулер, 

дифференциалды диагностикасы. 

28.  Жүрек қызметінің созылмалы жетіспеушілігі.  Жүректегі шулар. 

Аритмиялар. Клиникалық, лабо-раториялық-аспаптық зерттеулер, 

дифференциалды диагностикасы. 

29.  Лимфа түйіндерінің ұлғаюы. Анемиялар. Клини-калық, 

лабораториялық-аспаптық зерттеулер, диффе-ренциалды 

диагностикасы. 

30.  Ісінулер. Асцит. Қысқа уақытқа естен тану. Кли-никалық, 

лабораториялық-аспаптық зерттеулер, диф-ференциалды 

диагностикасы.   

31.  Өкпелік гипертензия. Анықталмаған қызба. Кли-никалық, 

лабораториялық-аспаптық зерттеулер, дифференциалды диагностикасы. 

32.  БД мен СОӨА емделушіге дозасы шектеулі аэрозолді ингаляторлар, 

спейсерлер мен небулайзерлерді пайдалану техникасын үйрету. 

33.  Іш қуысының ауырсынуы. Сарғаюлар. Диарея. Іш қату. 
Клиникалық, лабораториялық-аспаптық зерттеулер, дифференциалды 

диагностикасы. 

34.  Іш қуысының ауырсынуы. Кеңінен таралған хирургиялық, 

гинекологиялық, урологиялық, терапиялық бақылауды немесе емдеуді 

талап ететін интра-абдоминалдық және экстраабдоминалдық 

аурулардың дифференциалды диагностикасы. 

35.  Ересек және балалардағы эндокринді синдромдар. Нефропатияның 

ерте жүргізілген диагностикасы және алдын алуы, ретинопатиялар, 

диабеттік табан, науқастың медициналық реабилитациясы, инсулин 

дозасын есептеу. Қалқанша бездің пальпациясы, дене салмағын есептеу 

индексі. 

36.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Ұйқыбезінің УДЗ мәліметінің интерпретациясы.  

37.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Жедел фазалық қабыну өзгерістерінің зертханалық 

маркерлерінің интерпретациясы (ЖҚА, СРБ және т.б.), 

иммунологиялық зерттеулердің мәліметтері (аутоиммунды 

патологиялық биомар-керлері) – аутоантидене (АНА, анти-ДНК, а-SCL, 

АНЦА, а-РНП, РФ, АЦЦП, а-КЛ және т.б.), комплемент жүйелері, 

криоглобу-линдер, МРТ, КТ, УДЗ, сцинтиграфия, артроскопия, буын 

және омыртқалардың рентгенологиялық сатысын анықтау үшін 

рентгенологиялық зерттеулері, синовиалды сұйықтықтың  зерттеу 
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мәліметтерінің интерпретациясы. 

38.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Жалпы қан анализінің интерпретациясы, гемограммалары, 

биохимиялық қан анализі (сарысулық темір көрсеткіштері, ферритиндер 

дәрежесі, қанның жалпы темірбайлаушы сарысулары, қан ұю және ұюға 

қарсы жүйесінің қантамырлар – тромбоциттер және коагуляциялық 

гемостаздың, паракоагуляция өнімдері, фибринолиз жүйесінің негізгі 

көрсеткіштері, миелограмма, арнайы зертханалық маркерлердің 

(биохимиялық электролиттер, ферменттер, атипті жасушалар, 

онкомаркерлер, иммуноглобулиндер, иммунды комплекстер, 

аутоантиденелер, комплемент жүйесі, Кумбстың тікелей және жанама 

сынамасы) интерпретациясы. 

39.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Зәрді зерттеу мәліметтерінің интерпретациясы. Бүйректің 

функциональды жағдайының зерттеу нәтижесі, зертханалық маркерлері 

(биохимиялық, электролиттер, гормондар). Бүйрек жетіспеушілігі, 

бүйрек ауруларының негізгі синдромдары кезіңдегі (нефротикалық, 

нефритикалық және т.б.), визуализация тәсілінің мәліметтерінің 

интерпретациясы (УДЗ, рентген, МРТ, КТ). 

40.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Дәрілер мен қанды алмастырушыларды тамшылатып және 

шүмектетіп құю. ЭКГ оқып талдау. Асқазанды зонд көмегімен тазартып 

жуу. Тік ішекті, простатаны саусақпен тексеру. Аналық сүт безді сипап 

тексеру. Қалқанша безінің пальпациясы. Зертханалық тексерулер: 

мұрын-жұтқыншақтан, уретра, қынап, жатыр мойыны, тік ішектен, тері 

абсцессінен жағынды алу. Диагностикалық экспресс-әдістер жүргізу. 

Қуықтың катетеризациясы. 

41.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Экспресс-әдіспен резус-факторды, қанның жеке және 

биологиялық сыйымдылығын анықтау. Қан анализін тексеру: 

лейкоциттер санын есептеу, гемоглобинді анықтау. 

42.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. ЭКГ тіркеу, пикфлоуметрия жасау. 

43.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Жоғары тыныс алу жолдарын тазарту әдістерін, 

сұйықтықтардың аспирациясын, трахеотомия, трахеостомия, сәбиге 

біріншілік реанимация жүргізу. 

44.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 
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патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Науқасты зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістеріне көрсеткіштері, оған дайындау, стерналды пункцияға, 

трепано-биопсияға көрсетілімдері, биопсияның қарсы көрсетілімдері 

және асқынулары, биопсия әдістері. 

45.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Қалқанша бездің пальпациясы, зертханалық тексерулер: 

мұрын-жұтқыншақтан, уретра, қынап, жатыр мойыны, тік ішектен, тері 

абсцессінен жағынды алу; диагностикалық экспресс әдістер жүргізу, 

қуықтың катетеризациясы, ашық пневмоторакста тығыз таңғыш салу, 

кернеулі пневмоторакста плевра қуысына пункция жасау, мұрыннан қан 

кетуді тоқтату (мұрынның алдынғы тампонадасы). 

46.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Велоэргометрия, тредмил тест, функциональды жүктемелі 

тесттер нәтижелерін интерпретациялау. 

47.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Инфекциялық эндокардитте, миокардитте, миокард 

инфарктінде қанның иммунологиялық зерттеулер нәтижесін талдау. 

48.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Өкпелік патологиясы бар науқастардың зертханалық зерттеу 

әдістерінің нәтижелерін талдау (гемограмма, қанның биохимиялық 

анализі, газдық құрамы және т.б.), қақырық пен плевра бөлінулерін 

зерттеу нәтижелерін талдау. 

49.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Буын және омыртқалардың рентгенологиялық сатысын 

анықтау үшін рентгенологиялық зерттеулері, синовиалды сұйықтықтың  

зерттеу мәліметтерінің интерпретациясы. 

50.  Ішкі және балалар аурулар клиникасында кең таралған 

патологиялардың зертханалық және инструменталды зерттеу 

әдістері. Спирометрия жасау, асқазанды зонд көмегімен тазартып жуу, 

тік ішекті, простатаны саусақпен тексеру, аналық сүт безді сипап 

тексеру. 

 Құру 

51.  Ересек және балалардағы тұншығу ұстамасы кезінде ауруханаға 

жатқызғанға дейін шұғыл және жедел көмек көрсету. 

52.  Ересек және балалардағы кеуде ауырсыну кезінде ауруханаға дейінгі 

шұғыл және жедел көмек көрсету 

53.  Өкпе артериясының тромбоэмболиясы кезінде ауруханаға дейінгі 

шұғыл және жедел көмек көрсету. 



Ф-ОБ-001/175-2 

7 

 

54.  Гипертония кризі кезінде ауруханаға дейінгі  шұғыл және жедел көмек 

көрсету. 

55.  Жүректің жіті жетіспеушілігі кезінде ауруханаға жатқызғанға дейінгі 

шұғыл және жедел көмек көрсету. 

56.  Өміріне қауіп төндірген аритмия кезінде ауруханаға жатқызғанға дейін 

шұғыл және жедел көмек көрсету. 

57.  Аз уақытқа естен танған кезде ауруханаға дейінгі шұғыл және жедел 

көмек көрсету. 

58.  Жүрек-қан тамыр жүйесінің аурулары кезіндегі визуализация әдістер 

мәліметтерін талдау коронарография, эхокардиография.   

59.  Ересек және балалардағы нефропатияның ерте жүргізілген 

диагностикасы және алдын алуы. 

60.  Лактатацидозды, гипогликемиялы диабеттік кома кезінде, 

тиреотоксикалы кризде ауруханаға жатқызғанға дейін шұғыл және 

жедел көмек көрсету. 

61.  Бауыр эхинококкозы, өт шығару жолдарының обструкциясы мен 

ісіктері кезінде емдеу принциптері. 

62.  Ересек және балалардағы қалқанша безінің пальпациясы, дене 

салмағының индексін есептеу. 

63.  Аздаған эпилепсиялық қояншық, мидың шайқалуы, қояншық кезінде 

ауруханаға жатқызғанға дейін шұғыл және жедел көмек көрсету. 

64.  Ересек және балалардағы науқасты зертханалық және инструменталды 

зерттеу әдістеріне көрсеткіштері, оған дайындау.  

65.  Ересек және балалардағы биопсияның қарсы көрсетілімдері және 

асқынулары. 
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