
Экстрагенитальді патологиясы 
бар жүктілерді жүргізу  

Жұқпалы және тропикалық аурулар кафедрасы (45 сағат)  

Нефрология модулі (45 сағат) 

6 және 7 курс интерндеріне арналған элективті пән 

2015-2016 оқу жылы 



Өзектілігі 

 Жұқпалы аурулар перинатальді аурушылдық пен өлім-жітімінің 

құрылымында үлкен роль атқарады.  

 Ұрық пен жаңа туылған нәрестенің әртүрлі инфекциялық қоздырғыштармен 

залалдану қауіпі 5-10%-дан 60-70%ға дейін құрайды.  

 Жүкті әйелдегі токсоплазмалармен, хламидияларме, микоплазмалармен, 

герпес пен цитомегалия, қызамық вирустарымен, саңырауқұлақтармен және 

басқа микробтармен шақырылған инфекциялар ұрықтың әртүрлі 

зақымдалуларын шақырады.  

 Инфекцияның ұрыққа және жаңа туылған нәрестеге әсер етуі 

инфекциялық агентпен және жұқпалы ауру нәтижесіндегі ананың 

патологиялық жағдайымен белгіленеді. 

 Перинатальді инфекциялардың салдары әртүрлі болуы мүмкін: өзіндік 

түсі немесе уақытынан ерте босану, ұрықтың өлімі, оның даму ақаулары, 

жедел және созылмалы инфекциялар немесе олардың ұрыққа әсерінің 

болмауы.  

 Бүйрек патологиясы жүктілер арасындағы экстрагенитальді патологиялар 

арасында екінші орын алады.  

 Қауіптер: жүктілікпен байланысты бүйрек патологиясының дамуы және 

бұрын болған аурулардың жүктілік кезінде өршуі. 



Интерндерде жүктілк пен босануға әсер 
ететін жұқпалы аурулардың және зәр 
шығару жүйесінің патологиясының 
диагностикасы мен алдын алуы принциптері 
бойынша арнайы кәсіби құзыреттіліктерді 
қадыптастыру.  

  
 

Оқыту мақсаты 
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Экстрагенитальді патология және жүктілік. 

Салдары. 



Бұл элективті таңдау 
маңыздылығы қандай? 

• Экстрагенитальді патологияның (ЭГП) әйелдің 
репродуктивті денсаулығына және перинатальді кезеңнің 
патологиясының пайда болуына деген әсері әлемнің 
көптеген елдеріндегі негізгі медициналық-әлеуметтік 
мәселелерінің бірі болып табылады.  

• Әйелдердегі ЭГП түрлерін жүктілікке дейін ерте анықтау 
және емдеу  акушерлік патологияның алдын алу шарасы 
болып табылады, ұрықтың және нәрестенің залалдану  
қауіпін төмендетеді. 

• Ұсынылған электив интердерде ЭГП-ны алдын алу, 
анықтау және ЭГП-сы бар жүктілерді жүргізу бойынша 
қажетті кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруды 
қамтамасыз етеді.  



Біз Сізді күтеміз! 


