
«АТОНИЯЛЫҚ ҚАН КЕТУДІ 

ЕМДЕУДЕГІ ЗАМАНАУИ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР»  7 курсқа арналған 

элективті курс 

 

Акушерия және гинекологиядан интернатура және 

резидентура кафедрасы 

 



• Мамандығы – Акушерия және гинекология 

• Дайындықтың бағыты – акушерия және 

гинекология 

• Пәннің атауы – АТОНИЯЛЫҚ ҚАН КЕТУДІ 

ЕМДЕУДЕГІ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР  

• Кредиттер саны – 45 

• Модульдің атауы - АТОНИЯЛЫҚ ҚАН 

КЕТУДІ ЕМДЕУДЕГІ ЗАМАНАУИ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР  

 



Акушерлік қан кету 

 Массивті қане кету және геморрагиялық шок 

әлемде акушериядағы ана өлімінің негізгі себептерінің 

бірі және оның құрылымының 25% дейін алады. 

Босанғаннан кейінгі қан кетулер (500 мл-ден жоғары) 

әлемде барлық жүктіліктің шамамен 6% құрайды, ал 

ауыр босанғаннан кейінгі қан кетулер (1000 мл-ден 

жоғары) 1,96% құрайды. Акушериядағы қан кетулердің 

шамамен 70% босанғаннан кейінгі гипотониялық қан 

кетулерге жатады, ал 20% бала жолдасының 

ажырауымен,  жатырдың жарылуымен, жыныс 

жолдарының жарақаттануымен, 10% бала жолдасының 

тығыз бекініумен және оның бөлінуінің бұзылысымен 

және  1% -коагулопатияға сәйкес келеді. 

 



Элективті курстың маақсаты: 

       

босанғаннан кейінгі ерте кезеңде 

қан кетулерде сапалы және жылдам 

шұғыл көмек көрсету. 



Пәнді меңгерудің тапсырмалары: 

 
 1. Босанғаннан кейінгі қан кетулермен күресу үшін іс-шараларды 

ұйымдастыруды үйрету. 

 2. Акушерлік қан кетуді танып білуді  және объективті қан кету 

көлемін бағалау әдістерін жетілдіру. 

 3. Босану кезінде әйелдердің жағдайының нашарлау көрсеткіштерін 

танып білуді жетілдіру. 

 4. Босанғаннан кейінгі қан кетуді консервативті және хирургиялық 

тоқтату әдістеріне үйрету. 

 5. Акушерлік қан кетулермен күресудегі стратегиялар және іс-шаралар 

алгоритм әрекетін үйрету.  

 6. Босанғаннан кейінгі қан кетулерде топпен координирленген 

әрекетке үйрету. 

 7. Босанғаннан кейінгі қан кетулерді тоқтатқанан кейінгі науқастарды 

күту тактикасына үйрету. 

 8. Босанғаннан кейінгі қан кетулер кезінде сараптама мен құжаттарды 

толтыруға үйрету. 

 9. Акушерлік қан кетулер кезінде науқас және оның туыстарымен 

коммуникативті дағдыларды дамыту. 
 



Оқытудың регламенті: 

 Оқыту 2 аптаны құрайды – 90 сағат. Жұмыс аптасы  45 академиялық 

сағатты құрайды (5 күн), 1 академиялық сағат - 50 мин. 

 - 60  сағат  оқытушының басшылығымен,  

 - 30 сағат (оқу уақытында өзіндік жұмыс),  

 Дәрігер-интерннің  жұмыс күнінің ұзақтылығы  08.00 ден 17.00 (8 

астрономиялық немесе 9 академиялық сағат)  

 Түскі асқа үзіліс – 1 сағат.  

 



Оқытудың түрлері: 

 1. Оқытушының басшылығымен жұмыс.   

 2. Оқу уақытында интерннің өзіндік дәрігерлік жұмысы.   

 3. Дәрігер-интерннің аудиториядан тыс өзіндік әрекеті. 

 



1. Оқытушының басшылығымен интерннің 

тәжірибелік әрекеті: 

 – Таңертеңгілік дәрігерлік,  ғылыми-тәжірибелік, патолого-анатомиялық 

конференцияларға,  ана өлімі және перинаталды патология клиникалық  

талдауларына қатысу. 

 – Босану бөлімінде емдік жұмыс, операцияларға ассистенция  және т.б.  

 – Бөлімшелердің диагностикалық кабинеттерінде  және бөлімшелердегі (УДЗ, 

ЭКГ, лаборатория, рентген кабинеттер, ем жасайтын кабинет и др.). 

 – Тәжірибелік дағдыларды және ептілігін оқытушы көмегімен меңгеру. 

 – Оқытушының басшылығымен медициналық құжаттарды жүргізу. 

 – Семинарлар. 

 – Науқастардың клиникалық талдауларына, консилиумдерге, профессорлар мен 

доценттердің қарауларына қатысу.  

 – Науқастардың ауру тарихын эксперттік бағалау және медициналық 

құжаттарды толтыруды бақылау. 

 – Тәжірибелік дәрігер үшін міндетті бағдарлама көлемінде санитарлық-ағарту 

жұмыстарын орындау. 

 – Әр түрлі клиникалық және психологиялық жағдайларда дәрігердің 

тактикасын дамыту үшін ролді ойындарды жүргізу. 
 



2. Оқу уақытында дәрігер-интерннің өзіндік 

жұмысы: 

 – дәрігерлік бригаданың тәуліктік кезекшілігінің есебін таңертеңгілік 

конференцияда баяндау; 

 – дәрігер-интерндердің арнайы клинико-диагностикалық бөлімдер мен 

кабинеттерде  жұмысы; 

 – медициналық  құжаттарды жүргізу(эпикриздерді , стационарлық науқастың 

мединалық картасын жазу және т.б.); 

 – науқасты клиникалық талдауға, профессордың (доценттің) қарауларына 

дайындау;   

 – дәрігерлік конференцияларға тақырыптық  хабарларды дайындау; 

 – презентацияларды дайындау; 

 – фантом мен муляждарда оқу-клиникалық орталықтарында дағдыларды 

бекіту;  

 – ғылыми жол мен кәсіби әрекетін сараптауға және ақпаратқа баулу; 

 –  СҒҚ қатысу; 

 – акушер-гинекологтар қоғамының жұмысы және ғылыми-тәжірибелік 

конференцияларға қатысу; 

 –  бөлімдердің есебін беру дайныдығына қатысу; 

 – тәжірибелік дәрігер үшін міндетті көлемде санитарлық-ағарту жұмыстарын 

орындау; 

 – портфолионы құрастыру. 



3. Аудиториядан тыс өзіндік әрекеті  

(оқудан тыс уақытта): 

 – арнайы отандық және шетел әдебиетін оқу; 

 – өзекті тақырыптарға баяндама және рефератты хабарламалар 

жасап шығу; 

 – медициналық математикалық статистиканың негіздерін 

меңгеру; 

 – дербес компьютермен жұмыс жасай білу; 

 – медициналық ақпараттандыру көздерімен жұмыс («библиотека 

күндері»библиотекада, Интернет-залдарда); 

 – проекттерді дайныдау (аналитикалық матрица, виртуалды 

жоба); 

 – клиникада түнгі кезекшілік. 

 



Ескертулер: 

 
 * -  әртүрлі әрекеттерді орындау реті күн ағымында өндіріс 

жағдайларына және қажеттілікке  байланысты өзгеруі мүмкін.  

 **- интерндердің өзіндік жұмысын бақылауды кафедраның кезекші 

қызметркері немесе тәжірибелік денсаулық сақтаудан қосымша 

істеуші дәрігерлер 1 оқытушы бірнеше топқа есебімен жүзеге 

асырылуы мүмкін. 

 

 
Бақылау түрлері: 

Ағымдағы: 

– күнделікті чек- парақ бойынша 

Бақылаулық: 

– емтихан - тестілеу 

– Қорытынды: 

– Қорытынды аттестация   

Таңдау  бойынша компоненттен емтихан тапсырмаған адамдар 

қорытынды аттестациялауға жіберілмейді . 


