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Пән құрылымы 

Кафедра: Балалар хирургиясы 

Мамандық:   051301 – Жалпы медицина 

Оқу сағаты:  45 сағат 

Тәжрибелік сабақтар: 15 сағат 

Студенттердің өзіндік жұмысы:  15 сағат 

Студенттің оқытушымен бірге 
жасалатын жұмысы 

15 сағат 

Курс:   5 

Семестр: 10,11 

Бақылау түрі:  Емтихан 



Кіріспе. Маңыздылығы. 

• Неонатальді хирургия – 
балалар хирургиясының ішіндегі 
ең күрделі және біртіндеп дамып 
келе жатқан бөлім. Соңғы 40-50 
жыл ішінде нәрестелерді 
хирургияық емдеуде жақсы 
нәтиже беруде. 

 

• Нәрестелер хирургиясындағы негізгі бөлімі болып нәрестелердің 

туа пайда болған даму ақаулары (ОНЖ, жүректің туа болған даму 

ақауы, бронхөкпе жүйесі, жыныс-зәр шығару жүйесі) және жүре 

пайда болған патологиясы (іріңді-қабыну аурулары, некротикалы 

энтероколит) жатады. Нәрестелерді емдеу барысында көптеген 

маман дәрігерлері: балалар хирургы, реаниматолог-

анестезиологтар, неонатологтар, УДЗ дәрігерлері, акушер-

гинекологтар, невропатологтар  қатысады.  



Элективтің мақсаты 
 

• Балалардағы туа біткен даму 

ақауаларының негізгі бөлімдері 

бойынша білімін дамыту және жүйелеу. 

Бала жасындағы туа пайда болған 

хирургиялық патологияның 

этиологиясын, патогенезін, 

диагностикасын, ажырату 

диагностикасын, емдеу принциптері мен 

алдын алу мүмкіндіктерін зерттеу. 

 



Қалыптасқан  компетенция 

Білімі 
Тәжрибелік 

дағды 

Коммуника-

тивті дағды 

Құқықтық 

компетенция 

Өзін-өзі 

дамыту  

Балалардағы туа 

біткен даму 

ақауларына тән 

белгілерін 

анықтай алу 

дағдыларын 

дамыту. 

Неонатальды 

кезеңдегі 

хирургиялық ем 

қажет ететін туа 

біткен даму 

ақауларын негізгі 

топтарын 

ажырата алудың 

аналитикалық 

білімін 

қалыптастыру; 

Балалардағы 

туа біткен даму 

ақауларының 

функционалды 

және аспаптық 

заманауи 

әдістерін 

қолдану 

дағдыларын 

қалыптастыру; 

Балалардағы 

туа біткен даму 

ақауларын 

емдеуінің 

заманауи 

әдістерін 

қолдану 

дағдыларын 

қалыптастыру; 

Науқас және 

оның ата-

аналарымен 

қарым-

қатынас 

дағдыларын 

дамыту және 

қалыптастыр

у;  

Тұлғааралық 

қатынас 

дағдыларын 

дамыту; 

топта жұмыс 

жасау 

дағдыларын 

дамыту. 

. 

ҚР ана және 

бала 

денсаулығын

ы сақтау 

жөніндегі 

заңға сәйкес 

туа біткен 

даму 

ақаулары бар 

нәрестелерді 

зерттеу және 

емдеу кезінде 

этикалық 

нормаларды 

сақтау туралы 

білім мен 

дағдыларды 

қалыптастыру 

және дамыту. 

Медицина

лық 

әдебиетте

рді өзіндік 

зерттеу, 

интернет 

қолдану, 

презентац

ия 

дайындау, 

жағдайлық 

есептер, 

дифферен

циалды-

диагности

калық 

кестелер 

дайындау 

және 

кәсіби 

сөйлей 

алуды 

қалыптаст

ыру 

жолымен 

професси

оналды 

бідім 

деңгейін 

жоғарлату. 



Науқас  Б., қыз бала (№ сырқатнамасы 3635) .  

 36-37 аптада туылған, салмағы 2094 г, бойы 44 см.  

 

Гастрошизис  - құрсақ қуысы 

ағзаларының туа пайда болған 

эвентерациясы.   



Хирургиялық коррекция – Шустер 
бойынша алдыңғы құрсақ қабырғасын 

силопластика жасау  



Хирургиялық емнің 

нәтижесі 

 Туа пайда болған 

алдыңғы құрсақ 

қабырғасы ақауына - 

радикальді коррекция 

Нәрестенің жасы психо-

физикалық дамуға сәйкес.  

    Асқазан-ішек 

жолдарының қызметі 

толығымен орнына 

келген. 



Туа пайда болған жоғарғы ішек өтімсіздігі.  

• Сақина тәрізді ұйқы безі 

• Kimura бойынша дуодено-

дуоденоанастомоз  



Туа пайда болған төменгі ішек өтімсіздігі 

• Аш ішектің атрезиясы  

    3 «А» тип 

• Т-тәрізді ащы ішек 

анастомозы Bishop-Coop 

бойынша “соңын бүйіріне” 



Кіндік бауының эмбриональді 

жарығы (омфалоцеле) – 

кіндіктің эмбриональді 

қабығында құрсақ қуысы 

ағзаларының болуымен 

сипатталады  

Оталы коррекция – Кіндік 

бауының эмбриональді 

жарығын алып тастау  



Аноректальді даму ақауы 

• Тік ішек пен анустың 

атрезиясы 

Пенья бойынша 
бөлектелінген  
сигмостомия отасы  



Сегіз көз-құйымшақ аймағының тератомасы 

• Тератоманы алып 

тастау отасы 



Пререквизиттер: анатомия - 2, физиология-

2 

Постреквизиттер: Хирургиялық аурулары – 

(ОВП),  балалар хирургиясы  (П), балалар 

хирургиясы  (Х) 

 


