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Сіздің оқитын орныңыз: 

Кафедраның жоғары дәрежелі мамандар дайындауға 
қабілетті мықты клиникалық және  ғылыми базасы бар 
 
№7 Қалалық клиникалық аурухана 
Орталық әскери клиникалық госпиталь 
Іле аудандық ауруханасы 
“Суңкар” медициналық компаниясы 
№9 қалалық поликлиника 
ҚазҰМУ симуляциялық  орталығы 
ҚазҰМУ клинико-эксперименталды лаборатория 
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Біз сіздерге не ұсына аламыз: - 
«жалпы медицина» түлектеріне 
жаңа теориялық білім, кәсіби білім 
мен дағдыны меңгеру, құрсақ 
қуысы мен кеуде сарайының 
хирургиялық аурулары мен 
жарақаттарының диагностикалық, 
емдік және операциялық 
эндоскопиясын үйрету. 
Эндоскопиялық хирургиялық 
көмекті ұйымдастырудың құхықтық 
компетенциясын қалыптастыру  



Дисциплина (пререквизит): 

 

  Қалыпты анатомия   

  Қалыпты және  патологиялық  

физиология 

  Патологиялық  анатомия 

  Жалпы хирургия 

  Хирургиялық аурулар  4 курс 

бағдарламасы 

  Анестезиология және 

реаниматология 

 Клиникалық фармакология 

 

 



 Анамнез жинау, хирургиялық науқастарды 

объективті  тексеру.  Алынған информацияны 

талдай білу 

 Лабораторлық және  инструментальдық зерттеу  

жоспарын жасау (алгоритм) және олардың 

нәтижесін интерпретациялау 

 Дифференциальды  диагностиканы  сауатты 

жүргізу,  клиникалық диагнозды дұрыс құрастыру 

және негіздеу  

 Емдеу тәсілін  анықтау (консервативті және  

оперативті – дәстүрлі  н/е эндовидеохирургиялық, 

оған көрсеткіш пен қарсы көрсеткішті анықтау), 

жансыздандыру тәсілі 

 Неғұрлым кең таралған  эндовидеохирургиялық 

манипуляцияларды орындай білу:    

 Вереш инесін құрсақ қуысына енгізу 

 Құрсақ қуысына  СО2 инсуффляциясы 

 Троакарды құрсақ қуысына енгізу   

Эндоскопиялық 
аппендэктомия 
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Сонымен қатар: 

•     эзофагогастродуоденоскопия, РХПГ, 

•     колоноскопия, бронхоскопия, 

•     лапароскопия, 

•     лапароскопиялық холецистэктомия, аппендэктомия, 

•     лапароскопиялық асқазан тесілген жарасын тігу, 

•     лапароскопиялық герниопластика, 

•     лапароскопиялық ваготомия, 

•     Өт жолдарын тері, бауыр арқылы УДЗ бақылаумен сыртқа 

дренаждау, 

•   Құрсақ қуысы  мен кеуде сарайының абсцесстерін тері 

арқылы сыртқа дренаждау техникалармен - танысасыздар  
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Сіздің перспективаңыз (постреквизит):  

Интернатура : 
гастроэнтерология бойынша 

хирургия, акушерства - гинекология бойынша 

Функциональді  диагностика бойынша 

Резидентура: 
•эндовидео-, лапарохирургия бойынша 

•рентгенология – КТ, МРТ бойынша 

• нутрициология бойынша 

•колопроктология бойынша 

Біз сені күтеміз! 


