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Тақырыптың маңыздылығы: 

«Бауыр циррозы  - сондай  

жұмбақ, қарама-қайшылы, 

қорқынышты жағдай 

болғандықтан, бұл бөлімге кірісу 

трагедиялық  операның  

увертюрасымен  бірдей». 



       Гепатология, оның ішінде       

хирургиялық гепатология бауыр 

циррозын,   порталды гипертензия 

синдромын, бауырдың ошақты және 

диффузды  зақымдалуларын 

(кисталар  мен  абсцесстер, 

біріншілік және метастатикалық 

ісіктер, паразитарлы 

зақымдалуларды), билиарлы  

хирургияны қамтиды. 
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Қайда    оқитын боласыңдар? 

Денсаулық сақтау  жүйесінің  жоғары   білікті  мамандарын  

дайындауға қажет кафедраның мықты   госпиталды және 

ғылыми  базасы бар: 

 
    №7 қалалық клиникалық ауруханасы 

  Орталық  клиникалық әскери госпиталь 

  Іле  аудандық ауруханасы 

   “Сункар” медициналық компаниясы 

   №9 қалалық емханасы 

  Қаз ҰМУ симуляциялық орталығы 

 Қаз ҰМУ  клиникалық –эксперименталды зертханасы 
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Құзірет құрамдалуы 

Бұл  дисциплинаны  игеру  мақсаты:  
• хирургиялық гепатологияның негізгі  

бөліктері  бойынша  кәсіби машықтарды  

сомдау  

• клиникалық диагнозды аурудың  сатысына 

байланысты  негіздеу  мақсатында  

науқастарды  жан-жақты тексеруді  үйрету 

•  Бауыр ауруларының диагностикасы  мен 

оның  емінде  инновационды технологияны  

қолдануды  үйрету 



Пәннің қысқаша мазмұны:       

Порталды гипертензия – қан айналымы 

бұзылуы салдарынан қақпа венадағы 

қысымның көтерілуімен сипатталатын 

синдром, ол спленомегалиямен, өңеш  

және асқазан веналарының варикозды 

кеңеюімен, асцит  дамуымен, өңештің, 

асқазанның, тік ішектің кеңейген  

тамырларынан қан кетуімен  қатар 

жүреді. 



http://www.smed.ru/guides/63/


Бауырдың ошақты  аурулары, киста  және  
бауыр абсцессі 

 



Бауыр эхинококкозы 



Эхинококкоздағы екіншілік  
кисталар   



Бауыр ангиографиясы 
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 Студент  игереді:  
•  бауырдың  ошақты және  диффузды  ауруларының 
классификациясын; 

• негізгі клиникалық белгілер  патогенезін;   

• бауыр   және  билиарлы тармақтың ауруларында 

науқасты тексеру алгоритмін;   

• бауыр   және  билиарлы тармақтың ауруларында 

науқасты асқынулар  дамығанда, щұғыл  және 

жоспарлы хирургиялық емге көрсеткішін  анықтау 
 



Студент  меңгереді: 
•  порталды гипертензия синдромының негізгі 

белгілерін ажырату 
• Белгілі алгоритм  бойынша толық тексеріс 

тағайындау  
• порталды гипертензия синдромының түрін  

анықтап, определить форму синдрома портальной 
гипертензии, клиникалық диагнозды  
тұжырымдау 

•  қазіргі  заманға  сай гепатотропты терапия  
тағайындау 

•  хирургиялық емге көрсеткішін және  көлемін  
анықтау 



Біріншілік  бауыр   рагы  



Пререквизит: 

• Қалыпты  анатомия (асқорыту  жолдары, бауыр, 
көкбауыр, іш  қуысы, кіші  жамбас қуысы, 
ішпердеден  тыс   ағзалар анатомиясы) 

• Топографиялық  анатомия  және оперативті хирургия 
(асқорыту  жолдары, бауыр, көкбауыр, іш  қуысы, 
кіші  жамбас қуысы, ішпердеден  тыс   ағзалары) 

• Қалыпты   физиология 

• Патологиялық физиология 

• Патологиялық анатомия 

• Жалпы хирургия 

•  4 курс  бағдарламасы  бойынша хирургиялық 
аурулар 

• Анестезиология және реаниматология 
  
  



Постреквизит: 

 Хирургиялық аурулар бойынша 
интернатура  

 Жалпы  дәрігерлік  тәжірибе бойынша  
интернатура 

 Акушерия  және  гинекологиядан  
интернатура 

 Хирургиялық гепатология  бойынша 
резидентура  


