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Дайындық бағыты – дәрігер-стоматолог-терапевт

«АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯСЫ МЕН   

ПАТАНАТОМИЯСЫ»

пәні

4 курс 

Кредиттер саны (сағат) – 3 (135 сағат)

Терапиялық стоматология кафедрасы



ПАТОФИЗИОЛОГИЯ – бұл ауру

ағзаның бұзылған қызметтерін және

аурудың пайда болуының жалпы

заңдылықтарын, ағымын және

болжамын анықтауды зерттейтін ғылым.

Патофизиологияның зерттейтін

ОБЪЕКТІСІ ауру ағза болып табылады.



ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПӘНІНІҢ

МАҚСАТЫ – патологиялық үрдістердің

пайда болу, дамуының нақты механизмі

меғн жалпы заңдылықтарын

студенттердің меңгеруін, сонымен қатар

ауыз қуысы тіндерінде патологиялық

үрдістерді анықтау, емдеу және алдын алу

қағидаларын игеру болып табылады.



ПӘННІҢ МІНДЕТТЕРІ:

 зертханалық және функционалдық

зерттеулер нәтижелерін талдау әдістерін

оқып үйрену;

 дәрігер стоматологтың клиникалық

ойлау негіздерін және тиімді іс

әрекеттер жасауын қалыптастыру;



Жақ бет аймағындағы аурулардың

симптомдары мен синдромдарын

патофизиологиялық тұрғыдан талдау

жасауды қалыптастыру;

 жақ бет аймағы аурулары мен жалпы

ағза ауруларының арасындағы өзара 

байланысты анықтай білу дағдыларын 

қалыптастыру.



Патофизиология оқу пәні

ретінде үш бөлімнен тұрады:

1. Жалпы патофизиология:

 жалпы нозология

 жалпы этиология

 жалпы патогенез кіреді.

2. Жеке патофизиология: 

бұл бөлімге ағзалар мен жүйелер

бұзылыстарының қарапайым түрлері

кіреді.



3. Қарапайым патологиялық үрдістер, 

яғни көп аурулардың компоненті ретінде

жүретін үрдістер.

 қабыну,

қызба,

гипоксия,

 аллергия,

 ісіну және т.б.

—



*ТӘЖІРИБЕЛІК

МЕДИЦИНА ҮШІН

ПАТОФИЗИОЛОГИЯНЫ

ОҚУДЫҢ МАҢЫЗЫ

1.Диагностика үшін:

жалпы заңдылықтарды білсе, жеке

сұрақтардың жауабын табу оңай

2. Болжам үшін: 

диагнозды дұрыс анықтаған жағдайда

болжамын айту қиын емес — жағымды

немесе жағымсыз.



*ТӘЖІРИБЕЛІК МЕДИЦИНА ҮШІН

ПАТОФИЗИОЛОГИЯНЫ ОҚУДЫҢ

МАҢЫЗЫ

*3. Терапия (емдеу) үшін: ем этиологиялық

болуы мүмкін, яғни емдік іс шара аурудың

себептеріне бағытталған;

патогенетикалық, яғни аурудың даму

механизмі мен ағымына бастысы

патогенезіне бағытталған ем және

симптоматикалық, яғни аурудың жеке

симптомдарына бағытталған ем. Ең

маңыздысы патогенетикалық терапия

болып табылады.



АУРУЛАРДЫҢ 

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 

НЕГІЗДЕРІН ЗЕРТТЕУ, 

ОЛАРДЫҢ 

ЭТИОЛОГИЯСЫ МЕН 

ПАТОГЕНЕЗІН БІЛУ.

ПАТОЛОГИЯЛЫҚ АНАТОМИЯНЫ 

ОҚЫТУДЫҢ МАҚСАТЫ: 



жасушалар мен 

жалпы

патологиялық

үрдістердің

патологиясын

зерттеу, 

ПАТОЛОГИЯЛЫҚ АНАТОМИЯНЫ меңгерудің

міндеттері:



•Аурудың пайда болуының

әртүрлі кезеңдеріндегі

этиологиясы, морфогенезі және

морфологиясы, сауығудың, 

асқынулардың болжамдарының

және аурудың кейінгі болатын

нәтижелерінің құрылымдық

негіздерін, 



*

ГИСТОЛОГИЯ

ҚАЛЫПТЫ АНАТОМИЯ

ҚАЛЫПТЫ ФИЗИОЛОГИЯ

ПАТАНАТОМИЯ

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ,

МОЛЕКУЛАЛЫҚ БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕНЕТИКА 



*ПОСТРЕКВИЗИТТЕР 

ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОПЕДИЯЛЫҚ 
СТОМАТОЛОГИЯ

ХИРУРГИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ

БАЛАЛАР ЖАСЫНДАҒЫ 
СТОМАТОЛОГИЯ



*

Алматы қ.,  Толе 

би көш., 92; №3 

оқу корпусы 

ҚазҰМУ 3 қабат


