
Электив «Жүктілікті көтере 

алмаушылық және жүктіліктің 

мерзімінен асуы. Босануды 

жүргізудің қазіргі заманғы емдеу 

үрдістері мен жүргізуі.» 

 
акушерия және гинекология бойынша 

интернатура және резидентура кафедрасы 



*Элективтің мақсаты: 

*Прегравидарлы дайындық және жүктілік пайда 

кезде жүктілікті көтере алмаушылықпен 

науқастарды жүргізу және қарап тексеру 

алгоритміне үйрету.  

 



*Пәнді оқыту міндеттері: 
*1. Жүктілікті көтере алмаушылықпен науқастарды жүргізу және қарау 

алгоритміне үйрету. 

*2. Қазіргі заманғы мүмкіндіктерді ескере отырып жүктілікті көтере 

алмаушылықтың негізгі себебін диагностикалауды жетілдіру, қауіпті 

болжамдауды үйрену.  

*3. Жүктілік кезінде гормоналды коррекция бойынша қазіргі заманғы 

рекомендацияларды ескере отырып жүктілікті жүргізуді  жетілдіру.  

*4.  Истмико- цервикалды жеткіліксіздікті коррекциялаудың 

консервативті және хирургиялық әдістеріне үйрету.   

*5. Регионализация принципіне сәйкес мерзімінен ерте босануды 

жүргізудің алгоритмін үйрету.  

*6. РДС алдын алу, токолитиктерді қолданудың қазіргі заманғы 

протоколдарымен таныстыру.  

*7. Жүктіліктің өздігінен үзілуінен кейінгі науқастарды жүргізуді үйрету, 

репродуктивті қызметті сақтау үшін қалпына келтіру үрдістері бойынша 

үйрету.  

*8. Ұрықты жоғалту синдромы, үйреншікті жүктілікті көтере 

алмаушылықпен науқастармен қарым-қатынаста коммуникативті 

дағдыларды дамыту.  



*Оқыту регламенті: 

 

*Оқыту 2 апта құрайды– 90 сағат. Жұмыс 
аптасы 45 академиялық сағаттан тұрады (5 
күн), 1 академиялық сағат - 50 мин. 

*- 60  сағат мұғаліммен,  

*- 30 сағат (оқу уақытында өзіндік жұмыс),  

*Дәрігер – интерннің жұмыс күнінің ұзақтығы 
сағат 08.00 -ден 17.00 (8 астрономиялық 
немесе 9 академиялық сағат)  

*Түскі асқа үзіліс – 1 сағ.  

 



*Оқыту түрлері: 

 

*1.Мұғалім қарамағында жұмыс.  

*2. Оқу уақытында дәрігердің өзіндік жұмысы 

*3.Дәрігер-интерннің аудиториядан тыс 

өзіндік жұмысы 

 



*1. 
 

* – Таңертеңгі дәрігерлік, ғылыми- тәжірибелік, патолого-анатомиялық 

конференцияларға, ана және перинаталды патология бойынша клиникалық талқылауға 

қатысу. 

* – Патология, босану бөлімінде мерзімінен ерте босанумен ійелдерді жүргізу, отаға 

қатысу (ИЦЖ хирургиялық коррекциясы, мерзімінен ерте оталық босану) 

* – Диагностикалық кабинеттерде және бөлімдерде жұмыс жасау (УДЗ, допплерография, 

КТГ, лаборатория, ем-шара). 

* – Жетекші бақылауында тәжірибелік дағдыларды жасай білуді үйрену.  

* – Жетекші бақылауында медициналық құжаттарды жүргізу. 

* – Семинарлар. 

* – науқастардың клиникалық талқылауларында, консилиум, профессорлар мен 

доценттердің қарауларына қатысу.  

* – Науқастардың ауру тарихына эксперттік баға беру мен медициналық құжаттарды 

толтыруды бағалау.  

* –  Тәжірибелік дәрігерге міндетті көлемде санитарлы-ағарту жұмыстарын жүргізу;  

* – Әр түрлі клиникалық және психологиялық жағдайда дәрігердің тактикасын дайындау 

үшін рольдік ойындар ойнау. 

 



*2. 
: 

* – дәрігерлік топтың түнгі кезекшілік бойынша қорытынды есебін таңертеңгілік 

конференцияда баяндау; 

* – арнайылыанған клинико-диагностикалық бөлімдерде және кабинеттерде 

дәрігер-интерндердің жұмысы; 

* – медициналық құжаттарды жүргізу (эпикриз жазу, стационарлық науқастың 

медициналық картасын толтыру; 

* – науқасты клиникалық талқылауға, профессордың (доценттің) қарауына 

дайындау;   

* – дәрігерлік конференцияларда тақырыптық ақпарат беруге дайындық; 

* – презентация дайындау; 

* – оқу-клиникалық орталықта фантом және муляждарда дағдыларды бекіту;  

* – профессионалды қызметті және ақпаратты ғылыми көзбен қарауға және анализ 

жасауға үйрету; 

* – СНО қатысу; 

* – акушер-гинекологтардың қауымындағы жұмысқа және ғылыми-тәжірибелік 

конференцияларға қатысу;  

* – ЕПМ-де бөлімнің есебін дайындауға қатысу;  

* – тәжірибелік дәрігерге міндетті көлемде санитарлы-ағарту жұмыстарын жүргізу;  

* – портфолио дайындау. 
 



*

 

*– отандық және шет елдік арнайы оқулықтарды оқу;  

*– өзекті тақырыптарға баяндама және 
рефераттармен жұмыс жасап, баяндау;  

*– персоналды компьютермен жұмыс жасай 
білу; 

*– медициналық ақпарат көздерімен жұмыс 
жасай білу;  (кітапханада, Интернет-залда 
«кітапхана күндері»); 

*– жоба дайындау (аналитикалық матрица, 
виртуалды жоба); 

*– клиникада түнгі кезекшілік. 

 



*Бағалау түрлері: 

 

Ағымдағы: 

*– күнделікті чек-лист бойынша  

Аралық бақылау: 

*– экзамен - тестілеу 

*– Қорытынды: 

*– Қорытынды аттестация   

*Таңдау компоненті бойынша экзамен тапсырмағандар 

қорытынды аттестацияға жіберілмейді.  

 


