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 Ісіну синдромының  өзектілігі  

    Ісінулер дәрігерге қаралған науқастардың жиі 

    айтатын шағымы, кейде тіпті науқастар тек 

    ісінгендіктен дәрігерге қаралуға келеді, сондықтан 

    бұл көптеген ауруларға тән клиникалық көрініс  

    болып табылады. Ісіну  синдромы дамуының себептері 

    алуан түрлі болып келеді, ал осы клиникалық жағдай 

    дұрыс бағаланбаса емдеу шарасын қолдануда қауіпті  

    қателіктерге әкелуі мүмкін.  

    



Пәннің мақсаты: 

дәрігер-интернді келесі ішкі ағза 

ауруларында кездесетін ісіну синдромын 

дифференциалды диагностикалау мен 

дәлелдемелі медицина талаптарына 

сүйене отырып емдеуге үйрету: 

созылмалы жүрек жетіспеушілігі, бүйрек, 

өкпе, бауыр аурулары. 

 

 



Оқыту мәселелері:  

 Білімді қалыптастыру: 

 Әр түрлі жүрек қантамыр  ауруларында, бүйрек, 

өкпе, бауыр  ісіну синдромының дәлелдемелі 

зерттеулер көзқарасымен патогенезі,   

диагностикалау және емдеу стандарттары.  

 

 



 Кәсіби дағдыларды қалыптастыру:  

Ісіну синдромының этиологиясына байланысты комплексті зерттеу 

жүргізу. 

Әр түрлі этиологиялы ісіну синдромының клиникалық, аспаптық 

және лабораторлық зерттеулерін талдау және тұжырымдау.  

Анамнезі, клинико-аспаптық және лабораторлық зерттеулердің 

негізінде әр түрлі табиғатты ісіну синдромына дифференциальді 

диагностика жүргізу. 

Ісіну синдромының этиологиясына, пациенттің индивидуальді 

ерекшеліктеріне және коморбидтілігіне байланысты тиімді 

комплексті емін ойластыру және қолдану.  

Ісіну синдромы бар науқастын диагнозын этиологиясына 

байланысты және ауырлығына байланысты толық қурастыру.  

Ісіну синдромы бар науқастын ерекшклігіне, этиологиясына 

байланысты және ауырлығына байланысты зерттеу жоспарын құру 

және  қолдануды білу.  

Ісіну синдромы бар науқастын ерекшклігіне, этиологиясына 

байланысты және ауырлығына байланысты комплексті терапияны    

құрастыру және қолдану. 

 



Құқықтық, коммуникативті, өзіндік даму 

дағдылар құрастыру 

Пациенттермен, олардың туыстарымен, әріптестермен және 

басқа да медицина қызметкерлерімен барынша сенімді қарым - 

қатынас   құрастыру, командамен жұмыс істей білу. 

Науқастар арасында салауатты өмір бойынша жұмыс. 

Қазақстан Республикасындағы терапиялық уйымдастыру 

жұмыстың негізгі сұрақтарын білү . Науқастарды негізгі қорғау 

құқығын қолдану. ҚР еңбек кодексінің негізін білу.  

 Мәліметпен өзіндік жұмыс ( оқу,анықтама,нормативті,ғылыми). 

  Ғылыми мәліметтерді ұғу және анализ берүді, дәлелдеп 

зерттеуді білу. 

 Интернетпен өзіндік жұмыс. 

Статияға рецензия беру,презентацияны құру және қорғау. 

Ауруханалық ғылыми және практикалық конференцияларға 

қатысу.  

 


