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Өзінің тәжірибелік қызметінде хирург-дәрігер рактың 
негізгі түрлерін, қазіргі кезде қолданылып жүрген 
хирургиялық, сәулелік, химиотерапиялық  және 
гормонотерапиялық сияқты емдеу әдістерін, сонымен  
қатар ісіктердің емдеу нәтежелерімен болжамын білу 
керек; 

Соңғы мәліметтер бойынша жалпы 

аурушаңдық құрылымында қатерлі 

ісіктермен ауыру- жүрек-қан тамыр 

жүйесінің ауруларынан кейін 2-ші 

орында 



• - мүшелер мен тіндерде өздігінен өсетін жасушалардың 
полиморфизмі және атипиясымен сипатталатын патологиялық 
құрылым. 
 

Қатерлі ісіктің негізгі қасиеттері: 
• Автономды өсу –қатерлі ісіктің өсуі организмдегі ешқандай 

реттеу механизмдеріне (нервтік, эндокринді реттелу, иммунды 
жүйеге) бағынбайды 

• Полиморфизм және атипия – өзгерген жасушалар тез арада 
көбейіп, клеткалардың дифференцировкасы бұзылып, 
жасушалардың атипиясына әкеледі және клеткалардың ретсіз 
турленуіне, яғни полиморфизмге ұшырайды. Клеткалардың 
соншалықты турленуі ісіктің агрессивті өсу қарқынын күшейтеді. 



• Р.Вирховтың қозу теориясы  – қатерлі ісік жарақат алған 
жүйелерде көбірек дамиды. 

• Д.Конгеймнің ұрықтың өсінділері теориясы– ұрықтың 
өсінділеріне әртүрлі факторлардың әсерету арқылы 
тыныш жатқан клеткалар ісік клеткаларына ауысады 

• Фишер-Вазельсаның реттелу-мутациялық теориясы – 
регенерацияланған клеткаларға  патологиялық факторлар әсер 
ету арқылы 

• Л.А.Зильбердің вирустық теориясы – вирус клеткаға еніп, 
гендік деңгейде клетканың бөліну механизмін бұзады. 

• Иммунологиялық теория – иммундық жүйенің 
трансформацияланған клеткаларды тану және жою 
механизмінің бұзылуы. 



Теориялық  және  клиникалық онкологияның  негізгі 
ережелері туралы  білімді қалыптастыру  

Көзбен көріп, қолмен сипап анықтауға болатын ісіктерді қарау және 
пальпациялау, қатерлі ісіктерді анықтауда қолданылатын 
лаборатор-лық және инструменталдық зерттеу әдістерінің 
нәтижелерін талдай білу дағдыларын қалыптастыру 

Жаңа терминдер мен түсініктермен таныстырып, 
коммуникативты дағдыны  дамыту 

Пункциялық биопсиямен трепано-биопсияны  жасауға  арналған 
шприцтермен,  скерификаторлар-мен  жұмыс  жасаған  кезде қауіпсіздік  
ережелерін  сақтау арқылы  құқықтық  компетенцияны қалыптастыру 

Онкология пәнін оқып үйренуге студент-тердің  
қажеттілігін (мотивациясын)  жетілдіру 



 Қазіргі кездегі қатерлі ісіктерді емдеу және анықтау 
әдістерінің қағидаларымен таныстыру.  

 



Қазіргі кездегі қатерлі ісіктерді емдеу және анықтау әдістерінің 
қағидаларымен таныстыру.  Қатерлі ісіктердің пайда болу себептерінің 
және оларды алдын-алу жолдарының негізгі теориялық сұрақтарымен 
таныстыру.  



Қатерлі ісіктерді анықтаудың негізгі кілті  болып табылатын 
онкологиялық қырағылықтың қағидаларымен, қатерлі ісікке 

күдіктенгенде тексерудің клиникалық минимумымен 
таныстыру 



Пункциялық биопсиямен трепано-биопсияны  жасауға  арналған 
шприцтермен,  скерификаторлар-мен  жұмыс  жасаған  кезде 
қауіпсіздік  ережелерін  сақтау арқылы  құқықтық  компетенцияны 
қалыптастыру 



Қатерлі ісіктердің біріншілік және екіншілік алдын-алуы, 
онкологиялық деонтология;  қатерлі ісігінің асқынып кеткен 

түрлерімен ауыратын науқастарға медициналық көмек 
көрсету сияқты ұғымдардың мәнін ашу. 



«Адъювантты», «неоадъювантты», «паллиативті», 
«радикалды», «таргентті», «қабаттастырылған», 

«кешенді», «скрининг», «рецидив», «метастаз» сияқты 
жаңа ұғымдарды енгізіп оларға анықтама беру. 



Жаңа терминдер мен түсініктермен 
таныстырып, коммуникативты дағдыны  
дамыту 



Құқықтық дағдыны 
қалыптастыру- қауіпсіздік 

ережелермен , кафедраның 
саясатымен таныстыру 

 
Онкология пәнін оқып үйренуге 
студент-тердің  қажеттілігін 
(мотивациясын)  жетілдіру 



 

Онкологиялық 
қырағылықтың 
қағидаларын: 

• Ісік алды және фондық аурулардың белгілерін, оларды анықтау 
жолдарын және  әрбір ағзадағы қатерлі ісіктер бойынша қауіп-
қатер тобын қалыптастыру әдісін  және олармен жұмыс жасау  
тактикасын  білу  

• Әртүрлі ағза рагының ерте белгілерін, оларды ерте анықтау 
тактикасын білу; 

• Қазақстан Республикасы халқына  онкологиялық көмекті  
ұйымдастыру қағидаларын, онкологиялық қызметтің 
құрылымымен міндеттерін білу. 

Диспансерлік бақылау 
принциптерін   

• Қатерлі ісігі   асқынып кеткен науқастарға толтырылатын хаттаманы талдау.  

• Әртүрлі ағзалардың қатерлі ісігіне шалдығу жөніндегі қауіп-қатер тобын жасақтап толтыру.  

• Қатерлі ісіктердің алдын-алып және ерте анықтау мақсатында қауіп-қатер тобына жататын 
науқастармен жұмыс жасау тактикасы.   

• Халық арасында ісік ауруларының әртүрлі тақырыптары бойынша дәрістер оқып әңгіме 
жүргізу. 
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Онкологиялық науқастарға 
жедел медциналық жәрдем 
жасау принциптерін 

Қатерлі ісігі   асқынып кеткен 
науқастарға үй жағдайында 
медициналық қызмет көрсету С
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Студент жасай білуі керек 

Ұйымдастыру: 
1. Онкологиялық аурулардың есеп-санақ  құжаттарын толтыру: 
А) Алғаш рет қатерлі ісігі бар науқас туралы  хабарлама (№ 090/У 
үлгісі); 
Б) Диспансерлік бақылау  картасы (№030-6/У үлгісі); 
В) Онкологиялық аурулардың ауру тарихынан көшірмесі (№ 027-1/У 
үлгісі); 
Г) Қатерлі ісігі   асқынып кеткен науқастарға толтырылатын хаттама (№ 
027-2/У үлгісі). 
2. Қатерлі ісігі   асқынып кеткен науқастарға толтырылатын хаттаманы 
талдау.  
3. Әртүрлі ағзалардың қатерлі ісігіне шалдығу жөніндегі қауіп-қатер 
тобын жасақтап толтыру.  
  4. Қатерлі ісіктердің алдын-алып және ерте анықтау мақсатында 
қауіп-қатер тобына жататын науқастармен жұмыс жасау тактикасы.   
5. Халық арасында ісік ауруларының әртүрлі тақырыптары бойынша 
дәрістер оқып әңгіме жүргізу. 



Клиникалық 
Емхана жағдайында ісік ауруына күдіктенген кезде  жеткілікті 

деңгейде тексеруден өткізу керек. 
Әртүрлі ағзалардың қатерлі ісігіне қатысты лабораторлық 

зерттеулердің  мәліметтерін талдау.   
Әртүрлі ағзалардың ісікке тән белгілері бар рентген суреттерін талдау. 

• Қатерлі ісіктердің және ісік алды аурулардың морфологиялық көрінісін 
сипаттау нәтижесін талдау.    
• Тік ішекті саусақпен тексеріп анықталған өзгерістерді талдау. 
• Сүт безінің рагында тері белгілерін және емшек ұшының өзгерістерін 
анықтау. 
• Көзбен көріп, қолмен сипап анықтауға болатын ағзаларға 
диагностикалық мақсаттағы пункция жасау, жағынды және қырынды алу. 

Студент жасай білуі керек 
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Хирургиялық аурулар (интернатура) 


