
Бас миы және жұлынның 
зақымдануының өзекті мәселесі  

Жүйке аурулар 
кафедрасы 

Нейрохирургия 
кафедрасы 



«Қазақстан Республикасының 
денсаулық сақтау 
жаңғыртудың басты мақсаты - 
жалпы халық үшін 
медициналық көмектің 
қолжетімділігі мен сапасын 
арттыру ».  
  
 
 



 

•                 Біз элективтен күтетініміз қандай? 
• Пәндер түрінде көпсалалы интеграция көбірек 

назар аударыңыз 
• Клиникаға дейінгі және клиникалық пәндерді 

арасында интеграциялық кез келген элективті 
профилін көтеру керек 

• Клиникалық деректер базасын пайдалана 
отырып, студенттерге ерте кезеңдерінде 
науқастардың басқаруын оқыту 

• (Оқыту активтері қоржынын толтыруға 
кураторлық бақылау кестесі , тексеру және 
техникалық диагностикалау алгоритмін жазу ) 
студенттер клиникалық жұмысына қатысуға 
құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту 



Адам жүйке жүйесі 

Адамның денесі ми бөлшектер 
мен артқы ақпаратты 

нервтердің еніп отыр. Бас 
миы және жұлынның орталық 

жүйке жүйесін құрайды , 
нервтердің және - 

перифериялық .   



нейрондық түрлері 
   сенсорлық нейрондық 

    сезім ақпаратты жинап, 
бас миына жібереді. 

 

 Моторлы  нейрондар  

  Бұлшық ми пәрмендерді 
беруге  

  Аралық нейрондық 

   Бас миы және жұлынның 
технологиялық ақпарат 
болып табылады және 
басқа оны нейрондық  
беруге . 

• Біздің органның , 
шамамен 100 млрд 
нейрондық  

• Дене жасушаларының 
ең ұзын - жұлынның 
табылған нейрондық , 
олар саусақ өз 
процестер жібереді. 
Олардың ұзындығы - 
1 м 20 см 



жоғары жылдамдықты 
сигналдар 

 

Жүйке сигналдар / сағ 430 км 
дейінгі жылдамдықпен электр 

импульсінің түрінде жүйке 
жүйесі арқылы тарату . Ми 

Әрбір нейрондық жүйке 
жасушаларының мыңдаған 

Контактіні қалыптастырады , 
олардың әрбір екінші 100,000 

астам жүйке сигналдарды 
қабылдайды . 

• Ми башпайларын 
сигнал шамамен 
1/50 секунд 
жетеді. 



 Бас ми 

Бас миының 
негізгі үш 
бөліктері : 

• Сонғы ми 

• мишық сандық 



жұлын 

Қарама-қарсы 
бағытта ми мен 

оның 
командасына 

дененің барлық 
бөліктерінен 

жүйке 
сигналдарын 

 

 

 



  НЕЙРОХИРУРГИЯ - осы 
бөлімде хирургия , 
жүйке жүйесінің 
аурулары және жарақат 
зерттеу 



Диагностика мен емдеудің 
жоғары технологиялық әдістерін 
пайда нейрохирургия қазір 
қарқынды дамып келе жатқан 
пәндердің бірі болып табылады , 
бұл себеп болды 

Нейрохирургия саласындағы біздің жетістіктеріміз 

ОФЭКТ ПЭТ 

МРТ 

КТ 



Дәрігерде ақпарат болуы тиіс 

  

  

• Қазақстанда , орталық 
жүйке жүйесінің ауруларын 
диагностикалау және емдеу 
ең заманауи әдістері 
диагностикалық және емдік 
әдістерді жоғары тиімділігі 
балама технологияларды 
өмір туралы дәрігерлер 
қарапайым надандық 
қатысты қолданылмайды. 



Кез келген мамандық дәрігерлері , 
олардың іс жүзінде цереброваскулярлық 
ауруларының кездеседі. Олар 
инновациялық технологиялар туралы 
жалпы білім ми түрлі ауруларды емдеу 
меңгеруі тиіс. Мысалы - ишемиялық 
инсульттің. 

Цереброваскулярлы ауру 



геморрагиялық инсульт 

цереброваскулярлы ауру 



бас миының ісіктері 

 



омыртқа аурулары 



Сұрақтар ? 


