
 Мамандық – педиатрия 

 Даярлау бағыты-неонатология 

 

 Электив атауы:  

«Алгоритм первичной реанимации  

новорожденных. Асфиксия  

новорожденных» 

 Сағат саны - 90 сағат  

(2 кредит) 

 

Курс – 6 интернатура 



 Нәрестелерге алғашқы реанимация заманауи 
неонатология, акушерлік және гинекология,  ЖТД мен 
педиаторлардың өзекті мәселелерінің бірі болып 
отыр. Туу кезіндегі акушердің тактикасына 
байланысты алғашқы реанимацияны туылғанда 
салмағы өте төмен (1500г кем) 30-60% нәрестелер және 
салмағы экстермальды өте төмен (1000г кем) 50-80%  
нәрестелер қажет етеді.  

 Асфиксия жағдайында туылған нәрестелердің 
өмір сүру және денсаулығы жайлы болжамдар 
туылғандағы жағдайының ауырлығынан, туу 
залындағы реанимацияны ұйымдастыру мен 
эффективті шараларды өткізуіне байланысты болады.  



 
Асфиксиямен туылған 

нәрестелерге алғашқы 

реанимацияның алгоритмі, 

диагностикасы мен емі 

туралы сұрақтар бойынша 

білім мен дағдаларды 

қалыптастыру.  

Күтілетін нәтижелер  



• Асфиксияның дәрежесіне қарай аспапты зерттеулер мен 

заманауи зертханалық әдістерді пайдаланып емдеуде 

коммуникативті және тәжірибелік дағдылар 

қалыптастыру.  



  

Когнитивті құзырлылық: 

 -Интерндерде жаңа туылған нәрестеге туу залында 
қажетті  реанимациялық іс шараларды ұйымдастыруды, 
туу бөлмелерін жабдықтауды үйренуді қалыптастыру; 

-ұрықтың, жаңа туылған нәрестенің жоғары қаупін және 
шала туылған нәрестедегі асфиксия факторлары туралы 
білімдерін қалыптастыру;  

 



 Тәжірибелік дағдылар: 

-асфиксия белгілерін анықтау мақсатында жаңа туылған 

нәрестелерделерді туылып бола салысымен қарап үйрену;   

-жаңа туылған рнәрестелер реанимация алгоритмі бойынша 

реанимациялық көмек беруді үйрену;  

-АПГАР шкаласы бойынша жаңа туыллған нәрестенің жағадайын 

бағалап үйрену;   

-мүшелер мен жүйлер бұзылуының  

 дәрежесін анықтап үйренуді  

қалыптастыру;  

-Емдеу жоспарын құрастыруды  

-үйрену.  



  
Коммуникативті құзырлылық: 

-науқас бала ата-анасымен және баламен сөйлесе білуі;  

ауруханада медицина қызметкері бола білуі;  

топпен жұмыс істей білуі.  

Құқықтық құзырлылық: 

-ВОЗ бағдарламасы бойынша нәрестелермен 

стандарттарға сәйкес жұмыс жасауды  

үйрену 

Өзін-өзі дамыту құзырлылығы: 

- монография, ғылыми мақалалармен, электронды кітаптармен жұмыс істеуді 

үйрету. 



 Асфиксиямен туылған нәрестеде тыныс алуының бұзылуымен 

қатар жүйке рефлекторлық жұмысы мен жедел жүрек қан 

тамырларының жетіспеушілігі байқалады.  

  Алғашқы апноэ дамуымен немесе алғашқы тынымъс алудың 

эффективті болмауынан нәрестелердің 5-6% жоғарғы тыныс алу 

жолдарының  санациясын және беттік маска арқылы қосымша 

оттегіні, 1-2% трахея интубациясында, жүрекке жабық массажға 

және туу залында дәрілік терапия  

жүргізуді қажет етеді. Шала  

туылған нәрестелердің гестациялық  

жасы мен туылғандағы салмағы аз  

болған сайын алғашқы  

реанимациялық шаралардың  

қажеттіліктеріде артады.  



 Өкінішке орай көптеген ҚІИ туылған сәтте 

спецификалық клиникалық кескіні байқалмайды.  

ҚІИ кезіндегі кешеуілдетілген  асқынулары: қағида 

бойынша жаңа туылған кезеңі біткен кезде клиникалық 

көріністері белгі береді. Оларға: нейросенсорлы 

кереңдік, энцефалопатия, микроцефалия, балалар 

церебральды салы, психомоторлы дамуының тежелуі 

мен сөйлеудің кешеуілдеуі, мектепте оқудың қиындауы, 

хориоретинит, көру нервісінің атрофиясы, невмосклероз, 

бауыр циррозы, бүйрек жетіспеушілігі (нефротикалық 

синдром), қант диабеті, қалқанша безінің аурулары 

жатады. 

 



• Балалар аурулары (неонатология);  
• Акушерство және гинекология;  
• Клиникаға кіріспе-2,  
• Ішкі аурулар пропедевтикасы 

Постреквизиттер 

• Неонатология (резидентура); 
• Реаниматология (резидентура) 


