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Екінші ерекшелігі генетикалық 
гетерогенділігіне байланысты 
клиникалық көріністерінің 
әртүрлі болуында. 

Актуалдығы 

Қазіргі кезге дейін сирек кездесетін тұқым қуалайтын 

және туа бітетін аурулардың басым көпшілігі 

анықталмай келді немесе қайтымсыз өзгерістер 

дамығанда кеш анықталды. Ерте диагностиканың 

қиындығы нәрестелерде спецификалық бұзылыстардың 

болмауында, ал кеш пайда болатын көріністер тұқым 

қуалайтын ауруларға ұқсамайды. 

 
 



 Сирек кездесетін ауруларды зерттеудегі 

медицинаның жетістіктері 

Негізгі жетістік – тұқым қуалайтын және туа біткен  
аурулардың дамуының молекулярлы  тетіктерін  
зерттеудегі ілімнің артуы. 

Диагностикадағы негізгі әдістер: 

- молекулярлы-генетикалық әдістер 

- молекулярлы-цитогенетикалық әдістер 

- Аналитикалық биохимияның қазіргі заманғы  
технологиялары 

- нанотехнологиялар 

- ферментодиагностика 

- нәрестелерді жаппай скринингтен ӛткізу 
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Атақты  физиолог И.П. Павлов 
генетик маңызын былай атап 
ӛткен: «… біздің дәрігерлер 
тұқымқуалау заңдылықтарын 
әліппедей білуі қажет. Тұқымқуалау 
заңдылықтарының ғылыми 
тұрғыдан ӛмірде іске асыру 
адамзатты кӛптеген азаптан 
құтқарады». 
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 Дисциплина мақсаты: 
Сирек кездесетін аурулардың этиологиясы,  

патогенезі, клиникасы, диагностикасы, емі 

туралы   

ілімді  және 

коммуникативные  

әдістерді  

қалыптастыру 
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  Күтетін нәтижелер: 
Балаларда сирек кездесетін аурулардың этиологиясы, патогенезі, 

классификациясы, клиникалық белгілері, диагностикасы және емі туралы 

ілімді қалыптастыру  

Науқастың физикалық және нерв-психикалық дамуын бағалап өз бетінше 

тексеру әдістері туралы ілімді  қалыптастыру   

Лабораторлы-инструменталды зерттеу нәтижелерін бағалау туралы 

дағдыны қалыптастыру  

Диагнозды негіздеу және тексеру жоспарын құрау туралы ілімді 

қалыптастыру  

Балалардағы сирек кездесетін ауруларды емдеудің қазіргі заманғы әдістері 

және профилактика туралы ілімді қалыптастыру 

Науқастармен және олардың ата-анасымен қарым-қатынас орнатуды 

қалыптастыру 
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Оқу барысында студент уйренеді 

(когнитивті компонент): 

Сирек кездесетін аурулардың 
этиопатогенезін, клиникасын, 
диагностикасын және емдеу әдістерін (зат 
алмасу тұқым қуалау бұзылыстары, тыныс 
алу жүйесінің, жүрек-қантамыр жүйесінің, 
тірек-қимыл жүйесінің тұқым қуалайтын 
және туа біткен аурулары, гендік және 
хромосомдық аурулары) 
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Оқу барысында  студент үйренуі тиіс 

(оперативті компонент):  
Сирек кездесетін ауруы бар баламен және ата-анасымен сұхбаттасып 
анамнез жинау 

Баланы объективті тексеру әдістері мен баланың нерв-психикалық 
және физикалық дамуын бағалауды уйрену  

Балалардағы сирек кездесетін арулуларға тән клиникалық белгілерді 
анықтауды және интерпретациялауды уйрену 

Науқасты тексеру жоспарын құрастыру  

Ауруды анықтауды және қазіргі заманғы клинико-лабораторлы және 
инструменталды зерттеу нәтижелеріне суйеніп клиникалық 
диагнодзы негіздеуді уйрену 

Бұзылыс түріне сәйкес емдеу протоколдарын қолдану  

Болжамды анықтау және диспансеризация бойынша ұсыныстарды 
беруді уйрену 

 

 ҚазҰМУ №2 бала аурулары 

кафедрасы 



Оқу барысында студент уйренетін әдістер  

(коммуникативті  әдістер): 

Дәрігер мен бала және оның ата-анасымен 
сенімді қарым-қатынас орнатуды уйрену; 

Алмасу бұзылыстары бар науқастарды 
тексеріп емдегенде деонтологиялық 
принциптерді ұстану және дәрігерлік 
этиканы сақтау; 

Әріптестермен және медицина 
қызметкерлерімен қарым-қатынаста  
деонтологияны ұстану;   
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Оқу үрдісі барысында студент құқықтық 

компонентпен танысады(«Денсаулық 

адвокаты»): 

ҚР Денсаулық сақтау саласындағы заңдар мен 
нормативті құжаттарды білу 

Балаларға медициналық кӛмек кӛрсетудегі 
құқықтық сұрақтар 

Медицина қызметкерлерінің құқықтық статусы 
және әлеуметтік қорғау туралы білу 

Дәрігердің құқығы мен міндеттері 

ҚР «Ана мен бала денсаулығын қорғау туралы» 
конвенцияға сәйкес  баланы тексеріп зерттеу 
және емдеу 
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Студент білуі тиіс (өз білімін дамыту және 

жетілдіру): 

Медициналық әдебиетпен жұмыс істеу 
барысында аналитикалық қабілетерін 
дамыту (рефераттар, презентациялар) 

Ӛмір бойы үздіксіз білімін жетілдіру  

Кәсіби статус пен  кәсіби сӛйлеуді 
қалыптастыру 
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Дисциплианың қысқа мазмұны 

Сирек кездесетін аурулардың  симптоматологиясы, 

клиникасы, дифференциалды диагностикасы, қазіргі 

заманғы диагностикасы және емі. Сирек кездесетін 

патология екенін ескере отырып дәрігер аурудың 

кардиналды негіздерін меңгереді.  

Сабақтар ситуациялық есептерді 

      шешу, диагностика  

    алгоритмдерін құрастыру, 

    сырқатнама талдау түрінде  

    өткізіледі. 
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Пререквизиттер 

Анатомия – 2,  

физиоло-гия – 2 

Патологиялық физиология – 2 

Коммуникативті дағдылар – 2   

Ішкі ағза аурулары 

пропедевтикасы 
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Постреквизиттер 

Интернатура: 

 балалар аурулары, 

инфекционды аурулар, 

балалар хирургиясы 
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