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Гиппократтың еңбектерінде емдеу мақсатында ауру жандарға сау 

адамдардың қанын құю жөнінде мәліметтер кездеседі (біздің 

дәуірге деінгі 4-ғасыр) 

 У.Гарвей қан айналу шеңберін ашты (1628) 

К.Ландштейнер қан тобы факторларын ашты (1900) 

 1667 ж. француз ғалымдары және Эммерец бірінші рет жануар 

қанын адамға құйды 

 1819 жылы ағыл. Физиолог және акушері Бланделл бірінші рет 

адамнан адамға қан құйды және бұған қажет аппаратты ұсынды 

 1832 ж. Г.Вольф босану кезінде жатырынан қан кетіп, өліп бара 

жаткан әйелге қан құйып, сауықтырды.  

 1900 ж.  К. Ландштейнер үш қан топтарын ашты.  1907 ж.  

Янский және 1910 ж. Мосс қанын 4-ші тобын ашты.  

Амер.хирургы Дж.Крайл (1907) бірінші болып қан құю 

тәжірибесінде қан топтары жөніндегі ілімге сүйенді. 

  1926 ж.  Москвада әлемдегі алғашқы қан құю институты ашылды. 
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ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ – қанның 
морфологиялық құрамына 
толық құрамды қанды, 
компонеттерін, плазмасын 
және өзге де сұйықтарды 
ендіру арқылы организмнің 
функцияларын реттеп, 
басқаруды көздейтін 
медициналық ғылымның 
саласы 



Актуальдылығы: 

Қан құю – тірі тіндерді трансплантациялайтын аса күрделі 

операциялардың бір түрі. 

Қан құю ісімен мына мамандар айналысады: хирургте, акушер-

гинекологтар, травматологтер, терапевттер және т.б. Қазіргі кездегі  

трансфузиология ғылымы қан құюдан болуы мүмкін асқынулардың 

алдын алуға, сөйтіп бұл істі мүлде қаіпсіз орындап отыруға мүмкіндік 

береді. 

 

Асқынулардың болу себептері: трансфузиологияның қағидаларын жетік 

білмеушілік, қан құю ережелерін сақтамау, техникалық шарттардың 

бұзылуы.  

 

Атап айтсақ: қан құюға деген көрсеткіштерді және қарсы көрсеткіштерді 

дұрыс анықтамау 

 қан тобын және резус-факторды анықтауда қателесу, донор мен 

реципиент қандарының жеке сәйкестілігіне сынақты дұрыс жүргізбеу 

және т.б 

  

Біз сіздердің қан құю ісінде қателіктер жібермеулеріңізді және олардың 

садарынан болатын қауыпті немесе қайғылы уақиғалардан аулақ 

болуларыңызды қалаймыз!!!  

Осы мақсатта трансфузиология элективін өтуті ұсынамыз!!!  
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Мақсат:  
Жалпы медицина мамандығы бойынша оқитын болашақ 
дәргерлерді трансфузиология ілімінің теориялық негіздерін 
меңгеруге,  қан , оның копоненттерін, плазмаалмастырғыш 
сұйықтарды көрсеткіштер бойынша құюға үйрету, осы істің 
техникалық, әдістемелік сұрақтарымен жете таныстыру, 
болуы мүмкін асқынулардың алаун түрлі сұрақтарын 
клиникалық тұрғыдан талдау.  
 
Қан құю қызметін ұйымдастыру ісімен толық таныстыру 
Қан құюдан болатын асқынуларды емдеу шараларымен 
таныстыру және меңгеруді қамтамасыз ету 
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 Сіздер мыныларды үйренесіздер: 

Қан топтарын изогемагглютинациялық сарысуларды, 

моноклональдық антиденелерді, стандартты эритроцитарды 

қолданып анықтау тәсілдерін 

резус-факторы қәзінргә кездегі тәсілдермен анықтау 

Топтық және и резус-факторлық сәйкестікке сынақтар жүргізу 

Жіберілген қателктерді зерттеу, себебін анықтау, сөйтіп 

алдын алу шараларын белгілеу 

 

Мыналарды біліп, меңгересіздер: 

Қан, оның копоненттерін, плазма алмастыратын сұйықтарды 

құюға деген көрсеткіштер және қарсы көрсеткіштер 

Қан, оның копоненттерін, плазма алмастыратын сұйықтарды 

құйғанда болатын асқынулар, олардың диагностикасы және 

емдеу шаралары 

Тиісті медициналық құжаттарды жүргізу 



Бздер кімбіз? 
№2 хирургиялық аурулар 

кафедрасыныңдағы кадрлар құрамы: 
 

• Медицина ғылымдарының 

докторы, профессор       3 

• Медицина ғылымдарының 

кандидаты,  доцент                     4 

• Медицина ғылымдарының 

кандидаты, ассистент                2     

  

• Ассистент, жоғары дәрежелі 

хирургар                                 3       

  

• Кафедра  қызметкерлері 

стажировканы  Россия, Украина, 

Германия, Израиль, Италияның 

клиникаларында өтті 

Кафедра меңгерушісі профессор 
Амангельды Сейтказиевич  
Ибадильдин  
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Кафедра терең білімді дәргерлерді даярлауға 
қолайлы клиникалық, ғылми  мүмкіндіктері мол 
базаларға орналасқан.  Атап айтсақ, мыналар: 
 
№7 Қалалық клиникалық аурухана 
Орталық әскери клиникалық госпиталь 
Іле аудандық аурухана 
Медициналық компания  “Суңкар” 
№9 қалалық емхана 
КазНМУ-ның Симуляциялық  орталығы 
КазНМУ-дың клинико-экспериментальдық 
лабораториясы 
 



Пререквизиттер:  

• Қалыпты анатомия 

• Топографиялық анатомия және оперативтік 

хирургия  

• Қалыпты физиология 

• Патологиялық физиология 

• Патологиялық анатомия 

• Жалпы хирургия 

• 4 курс бағыдарламасы бойынша хирургиялық 

аурулар пәні 

• Анестезиология  және реаниматология 

Постреквизиттер: хирургиялық аурулар бойынша 

интернатура , жалпы дәргерлік тәжірибе бойынша 

интернатура , акушерство және гинекология 

бойынша интернатура,  гематология бойынша 

резидентура. 
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КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ №2 

 Сіздің  перспективаларыңыз:  
Интернатура : 

ЖДП бойынша 
гастроэнтерология, терапия, кардиология бойынша 
  хирургия,акушерство и гинекология бойынша  
 функционалдық диагностика бойынша 

Резидентура: 
• трансфузиология  
• кардиохирургия 
•  жалпы мамандық бойынша специализация 
 

БІЗ СІЗДЕРДІ КҮТЕМІЗ! 


