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Элективті мақсаттары мен міндеттері 
Нейрохирургия және неврология жедел 

жағдайлар деп тану туралы білімдерін 
қалыптастыру; 

Студенттерді қазіргі заманғы шкала 
бойынша Нейрохирургиялық және 
неврологиялық аурулары бар науқастарға 
ауырлығын бағалауды үйрену; 

Студенттерді Нейрохирургиялық 
аурулардың диагностикасы мен 
емдеудің қазіргі заманғы жоғары 
технологиялық әдістерін таныстыру 



Элективті нысандары 

Ситуациялық есептер шешу 

Ажыратпалы диагноз алгоритмі 
құрастыру 

сұрақтарға жауап түрінде 
кері байланыс - элективті 

соңында 



Интерн білуге болады элективті оқу 
процесінде : 

Клиникалық нейрохирургиядағы жедел 
жағдайлар көріністері,сондай ақ осы жағдайлапр 
кезінде алгоритм  докторы; 

Нейрохирургия  қарқынды күтім кезіндегі ми 
критериясы 

Инсультті  диагностикалау мен емдеудің қазіргі 
заманғы әдістері.  ; 

Ми ісіктерін емдеудің жаңа технологиялары 
,қазіргі заманғы әдістері; 

 

 

Омыртқа және жұлын аурулардың 
диагностикасы және емдеудің заманауи 
әдістері; 



Жүйке жүйесінің кең таралған  және өте 
күрделі аурулардың мұқият  білім базалық 
медициналық  білім берудің ажырамас 
бөлігі болып табылады. 



• НЕЙРОХИРУРГИЯ – бұл 
Хирургия бөлімі,жүйке 
жүйесінің зақымдануын 
зерттейтін білім 



Диагностика мен емдеудің жоғары 
технологиялық әдістері 
нейрохирургияда қазір қарқынды дамып 
кекле жатқан пәндердің  бірі болып 
табылады,бұл себеп болды. 

 

ОФЭКТ ПЭТ 

МРТ 

КТ 



• Қазақстан 
Республикасында 
қазіргі заманға сай 
диагностика  
жасау және емдеу 
құралдарының 
жабдықтары 

•  көбінесе  
толығумен 
пайдаланып отыр  
 
 



• Бұл үшін негізгі 
себептердің бірі 
диагностикалық және 
емдік әдістерді жоғары 
тиімділігі бар балама 
болуы туралы 
дәрігерлер қарапайым 
болып табылады. 



Олардың тәжірибесінде хирург осы тұрғыда ми ауруларың түрлі 
ауруларды емдеудің инновациялық технологияларда білімі болуы  
керек.Мысалы травматикалық ми жарақаты. 

 



немесе ұстамалары 

 



Ми ісіктері 

 



омыртқа аурулары 



және оларды кәсіби қызметте  
қолдану 

 



Элективті бойынша білім 
қажет 

Кім оқыту жолды таңдады 

Невролог 
Реаниматолог 

Хирург 
Балалар хирургы 

Травматолог 
Жалпы 

тәжірибелі 
дәрігер 
Педиатр 

  

Эндокринолог 
Рентгенолог 

Онколог 
Нарколог 

Сот 
медициналық 

сарапшысы 
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Сұрақ бар ма ? 


