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Мамандық саласының құрылымы 
 

•   

• Кафедра: Балалар  хирургиясы 

• Мамандық:  051301 – Жалпы медицина 

• Оқу сағаттары: 45 сағат 

• Тәжірибелік сағаттар: 15 сағат 

• Студенттің өзіндік жұмысы: 15 сағат 

• Студенттің оқытушымен бірге өткізетін өзіндік 
жұмысы: 15 сағат 

• Курс:  5 

• Семестр: 9 - 10 

• Бағдарлау түрі: Емтихан 

• Семестр: 9-10 
 



Кіріспе. Маңыздылығы.  

•   Балалар хирургиясы жалпы педиатрияның өте маңызды саласы 
екеніне ешкімнің күмәні жоқ. Сол алуан түрлі балалар хирургиясы 
ауруларының арасында, құрсақ қуысы ағзаларының хирургиялық 
аурулары өте жиі кездеседі және олардың клиникалық белгілері 
балалардың жасына, анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктеріне, 
аурулардың түрлеріне және көптеген басқа жағдайларға байланысты 
сан алуан түрлі болады. Балаларға жасалатын барлық отаның 80-85 %  
құрсақ қуысы ауруларына байланысты орындалады. Нәрестелерде 3 - 
4 % жиілікте кездесетіні туа пайда болған аурулардың көпшілігі 
құрсақ қуысының аурулары екені де белгілі. 

• Сондықтан педиатрлар балалардың құрсақ қуысы ауруларының 
болжамы белгісіз, даму сатылары мен  клиникалық белгілері ерекше, 
анықтау және емдеу тәсілдері күрделі болатынын білулері қажет.  

 
 

 



Элективтің мақсаты   

 
• Балалардың құрсақ қуысы ағзаларының хирургиялық 

ауруларының даму себептерімен клиникалық белгілері, 
анықтау әдістері мен емдеу тәсілдері танысу.  

• Балалардың құрсақ қуысы ағзаларының хирургиялық 
ауруларының клиникалық белгілерін үйрету.   

• Балалардың құрсақ қуысы ағзаларының хирургиялық 
ауруларының функциональдық және инструментальдық 
зерттеу әдістерін және оларды сараптауды үйрету. 

• Балалардың құрсақ қуысы ағзаларының хирургиялық 
ауруларын консервативті және оталық тәсілмен емдеудің 
шартты және қарсы көрсеткіштерін талдау. 

• Балалардың құрсақ қуысы ағзаларының хирургиялық 
ауруларына ота жасау тәсілдерін үйрету.  

 



Элективті оқытудан  кейін 

студент білуі керек 

• Балалардың құрсақ қуысы ағзаларының  
хирургиялық ауруларының себептерін.  

• Балалардың құрсақ қуысы ағзаларының  
хирургиялық ауруларын анықтау тәсілдерін. 
Балалардың құрсақ қуысы ағзаларының  
хирургиялық ауруларын басқа аурулардан 
ажыратуды. 

• Педиатрлар құрсақ қуысы ағзаларының  
хирургиялық ауруларын анықтау мен емдеу 
кездерінде  өздерінің үлестерін  түсіне білуі 
қажет.   



Оқытудың соңғы нәтижесі  

Студент істей білуі керек 

• Студент балалардың құрсақ қуысы ағзаларының  
хирургиялық ауруларының белгілірін анықтай 
алуы керек.   

• Студент балалардың құрсақ қуысы ағзаларының  
хирургиялық ауруларын басқа аурулардан  
ажырата алуы керек.   

• Студент балалардың құрсақ қуысы ағзаларының  
хирургиялық ауруларын зерттеу тәсілдерін 
қолдана алуы керек.  

• Студент балалардың құрсақ қуысы ағзаларының  
хирургиялық ауруларын  болашақта қалай емдеу 
керек екенін анықтауы керек.   

 



Дағдыларды қалыптастыру  

Білім 
Тәжрибелік 

дағды  

Коммуника-

тивті дағды  

Құқықтық 

дағды  

Өзін өзі 

дамыту 

Балалардың 

құрсақ қуысы 

ағзаларының  

хирургиялық 

ауруларының  

себебітерін, 

заманауи зертеу  

және емдеу 

әдістерін оқыту. 

Балалардың 

құрсақ қуысы 

ағзаларының  

хирургиялық 

ауруларының  

заманауи зертеу  

және емдеу 

әдістерін е 

дағдыландыру 

.  

Адами этикалық 

және дәрігерлік 

деонтологиялық 

қарым қатынасты 

дағдыларын  

меңгеру.  

Ауру балаларды  

зерттеу  және 

емдеу кезінде 

ҚР ананы және 

Баланы қорғау 

этикалық заң 

ережелерін 

бұзбау.  

Өздігінен 

медициналы

қ әдебиеттер 

және  и желі 

қорынан 

және т.б.  



Жедел аппендицит 

Жедел  аппендицит жаңа 

туған нәрестелерде және кез-

келген  жаста кездесуі мүмкін. 

Ең жиі кездесетіні 7 жастан 

кейін. Аурудың шыңы 9-12 

жасқа сәйкес келеді. Жедел 

аппнжицит- 85 % жағдайда  

балаларда екіншілік  

перитонит дамуының себебі 

болып табылады.   



Балалардағы перитонит 

Балалардағы перитониттің   

ауырлық ағымы  

 жиі гоместаз бұзылысының  

дәрежесі және іш 

 қуысына қабыну  

процессінің   

жайылуына  байланысты 

болады.  



Туа пайда болған жоғары ішек өткізбеушілігі.  

• 12 елі ішектің атрезиясы 

• Дуоденоеюноанастомоз 



Пилоростеноз – асқазанның пилорикалық  бөлігінің  туа 

пайда болған морфологиялық  құрылымының ( бұлшық ет 

талшықтары мен жүйке жүйесі) өзгеруі салдарынан 

өткізгіштігінің  бұзылуы.   



Туа пайда болған төменгі ішек өткізбеушілігі 

• Ащы ішектің атрезиясы  

    3 «А» түрі 

• Т- тәрізді жіңішке ішектік  

Bishop-Coop тәсілімен «ұшпа-

ұш»  жалғап тігу.  



Балалардағы ішек инвагинациясы  

     Инвагинация –  ішектің бір бөлігінің  

екінші бөлігіне кіріп кетуі.. 

 

     Инвагинация  механикалық ішек  

өткізбеушілігінің аралас түріне жатады.  

Өйткені, ішек өзегі қысылады және  

бітеледі.  



Жабысқақтық ішек өткізбеушілігі 



Гиршпрунг ауруы  –  тоқ ішектің  

қабырғалары мен  жүйке 

жүйесінің  туа пайда болған 

ауруы.   




