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 Интернатураның мақсаты: эндометриозды 
заманауи әдістермен емдеу тәсілдерімен 
таныстыру және әр жеке жағдайда емдеу әдісін 
таңдауды үйрету болып табылады.  

 

  Дисциплинаны зерттеу тапсырмалары: 

 Эндометриозды заманауи әдістермен емдеу 
тісілімен интерндерді таныстыру.  

 Интерндерге эндометриозбен   науқастарды алып 
жүру алгоритімін үйрету 

 Интерндерді отадан кейінгі кезеңде реабилитация 
және  қалпына келтіру ем әдістерімен таныстыру.  

 Нақты науқасты емдеу кезіндегі жеке тағайындау 
білімі мен тәжірибе-дағдыларды дамыту . 

 



Оқыту регламенті : 

 

 Оқыту 1 апта көлемін құрайды – 45 сағат. 

Жұмыс аптасы 45 академиялық сағаттан 

тұрады (1 академиялық сағат - 50 мин.). 

 - 30  сағат мұғалімнің басқаруымен   

 - 15 сағат (оқу уақытында өзіндік жұмыс)  

 Дәрігер-интерннің жұмыс уақытының 

ұзақтығы сағат  08.00-ден 17.00 дейін. (8 

астраномиялық  немесе 9 академиялық сағат)  

 



ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ХАТ 

  Акушерия-гинекологиялық, эндокринология, биохимия  

ғылымдары ғана емес сонымен қатар эндометриозды емдеу дамыды.   

              Эндометриозды ота және консервативті (гормональды және 

гормональды емес) жолымен емдеу болып 2 бөлінеді.  

   

  Емдеу әдісін таңдау : 

• Әр жағдай жеке жүргізіледі 

• Науқастың жасына байланысты  

• Жүктілікке  қызығушылық   

• Эндометриоидты үрдістің  орналасуы   

• Таралу дәрежесі  

• Аурудың клиникалық ағымының ауырлығы 

• Эндокринді-иммунологиялық бұзылыстың дәрежесі мен сипаты  

• Гормональдық емге эндометриоидты ошақ  тіндерінің сезімталдығы  

 



ТҮСІНІКТЕМЕЛІК  ХАТ  
 

   

  Репродуктивті жастағы  гинекологиялық аурулардан 
эндометриоздың жиілігі 5-тен  15%-ға дейін құрайды 

 

  Бұл аурудың соңғы жылдары таралуы өте жылдам өсуде, 
яғни бұған себеп клиникаға лапароскопияның енуі мен 
эндометриоздың ұсақ түрлерін анықтаудың жиілеуі. 
Бедеулікпен науқастардың 50% жағдайында лапароскопия 
кезінде эндометриоз  анықталады.  

 

 Заманауи ем бағытталуы қажет : 

 Аурудың рецидивін алдын алу  

 Фертильды қызметті қалпына келтіру 

 Еңбекке қабілеттілікті қалпына келтіру 

 Жас әйелдердің өмірінің сапасы 

 



Сағаттарды жалпы бөлу 
 

№ 
 
 

 Дисциплина 
атауы 

Барлық сағаттар 

Жалпы саны Мұғ. 
басқар 

ИӨЖ(интерннің 
өзіндік жұмысы) 

1 
Таңдау бойынша 

компонент 

«Эндометриозды 

емдеудегі заманауи 

тәсілдер» 

45 30 15 



Оқыту түрлері: 

 
 Мұғалімнің қадағалауымен жұмыс.   

 Оқу мерзімінде интерннің өзіндік 

дәрігерлік жұмысы.   

 Дәрігер-интерннің аудиторияан тыс өзіндік 

ісі. 

 



1. Интерннің мұғалімнің басқаруымен тәжірибелік 

жұмысы : 

 

 Ғылыми-тәжірибелік, паталога-анатомиялық, конференцияларға , ана өлімі 
мен перинатальды патология жұмыстарына қатысу.  

 Арнайы клиникалық бөлімшелерде  емдеу жұмысы (гинекология бөлімінде 
нақастарды курациялау, қабылдау бөлімінде науқасты  қабылдау және ота 
кезінде ассистент қызметін атқару және т.б.).  

 Диагностикалық бөлімшелерде жұмыс (УДЗ, ЭКГ, лаборатория, рентген 
кабинеті,  және т.б..). 

 Жетекшінің қадағалауымен тәжірибелік дағдыларды меңгеру  

 Жетекшінің қадағалауымен  медициналық құжат толтыру.  

 Факультативтілекциялар. 

 Семинарлар*. 

 Клиническалық талдаулар, консилиумдар, профессорлар мен доценттердің 
қарауы.  

 Гинекологиялық аурулармен әйелдерді алдын ала қарау, диспансеризация,. 

 Тәжірибелік дәрігерге санитарлық-әдістемелік жұмыстарға қатысу. 

 Әр түрлі клиникалық  және психологиялық жағдайларды ойын түрінде 
ойнау жұмыстарын жүргізу.    

 



2. Дәрігер-интерннің оқу уақытындағы өзіндік жұмысы: 

 

 Таңертенгі дәрігерлік конференцияларда тәуліктік кезекшілікті тапсыру;  

 Дәрігер-интерннің арнайы клинико-диагностикалық бөлімшелерде, болмелерде 
жұмысы; 

  медициналық  құжаттар жүргізу(эпикриз жазу, науқастың стационарлық картасы 
және т.б. ); 

 Науқастың клиникалық талқылауға , проффессор (доцент) қарауға дайын болуы      

 Дәрігерлік конференцияға тақырыбтық хаттарды дайындау; 

 Презентация дайындау; 

 Оқу-клиникалық отралықта дағдыларды муляж бен фантомдарда нығайту; 

 СНО қатысу; 

 акушер-гинекологтар қоғамы  және ғылыми-тәжірибелік конференцияларға 
қатысу; 

 ЛПУ бөлімшесінде отчет дайындауға қатысу; 

 Тәжірибелік дәрігерге санитарлық-ағарту жұмыстарына міндетті түрде үлес қосу; 

  портфолио жасау. 

 



3. Аудиториядан тыс озіндік жұмыс (оқу уақытынан тыс): 

 

 Арнайы отандық және шет елдік әдебиеттерді оқу; 

 Докладтарымен және реферативті хаттармен 
дайындалу және шығу; 

 Медициналық математикалық статистика 
негіздерін меңгеру; 

 Персональды компьютермен жұмыс жасай білу; 

 Медициналық ақпарат бар жерлерде  жұмыс 
(кітапханада, Интернет-залдарда «кітапханалық 
күндер»); 

  Проекттар дайындау(аналитикалық матрица, 
виртуальды проект); 

 Клиникада түнгі кезекке шығу. 

 



   Бақылау түрлері: 

 Қазіргі: 

 Күнделікті  чек-лист бойынша (тесттілеу, 

презентациялар)  

 Рубеждік: 

 эмтихан 

 Қорытынды: 

 Қорытынды аттестация   

 Таңдау бойынша эмтихан тапсырылмаған 

жағдайда қорытынды аттестацияға 

жіберілмейді 

 



Сабақтың тақырыбтық жоспары, жүргізу түрі мен сағат көлемі  

 № Тақырып Тақырыптың құрамы Жүргізу 

әдісі 

 ППС 

басқаруым

ен 

Семи-нар ИӨЖ Барлық 

сағат 

Эндометриозды 

гормональды 

емдеу әдісі 

Гормональды емдеу әдісіне 

көрсеткіш. Заманауи дәрілер, 

жақсы және жаман жақтары. 

Жанама әсерлері.  

Семинар, 

сұрау және 

талқылау, 

тесттілеу 

- 6 3 9 

Эндометриозды 

хирургиялық 

емдеу әдісі 

Көрсеткіштері, қарама карсы 

корсеткіштері. Методика. 

Сұрау, 

талқылау, 

ауру 

тарихын 

талдау,  

тесттілеу 

6 - 3 9 

Эндометриозды 

эндоскопиялық 

емдеу әдісі 

Лапароскопия. Диагностика 

және эндометриоздың кіші 

формаларын емдеу. 

Көрсеткіштері, қарама карсы 

корсеткіштері.  

Сұрау, 

талқылау,  

тесттілеу 

6 - 3 9 

Эндометриозды 

кешенді емдеу 

әдісі 

Кешенді ем және 

қосарланған эндометриозды 

емдеу. Корсеткіштері 

Сұрау, 

талқылау,  

тесттілеу 

6 - 3 9 

Эндометриозбен 

науқастарды 

реабилитацияла

у 

Қалпына келтіру емі мен 

реабилитациялық шаралар.                                                                                                                            

Презентация

, тесттілеу. 

6 - 3 9 

Барлығы 24 6 15 45 



Мұғалімнің  басқаруымен студенттердің өзіндік жұмысының тақырыптық 

жоспары 

№ 

п/п 
Тақырыптар Өткізу түрлері 

Ұзақтығы 

(сағатпен) 

1. Эндометриозбен науқастарды 

жүргізу алгоритмі 

Ауру тарихын талдау. 

Жүргізу алгоритмін 

құру.  

3 

2. Эндометриозды емдеуде 

гормональды дәрілердің топтары. 

Реферат 

презентация 

3 

3. Эндометриозды кешенді 

емдеудегі Физиотерапия  

Реферат 

презентация 

3 

4. Эндометриозды  рецидивын 

алдын алу 

Реферат 

презентация 

3 

5. Эндометриозбен науқасқа 

контрацепция әдістері  

Реферат 

презентация 

3 

Барлығы 15 



ИНТЕРНДЕРДІҢ  КОМПЕТЕНЦИЯСЫ  ЖӘНЕ  

ОЛАРДЫ  БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ 

 

 

  компетенция кезеңдері: 

 I – білу (есту, оқу) 

 II – қалай білу (көру) 

 III –стандартталған жағдайда орындау 

 V – тікелей бақылаумен орындау 

 V – тікелей емес  бақылаумен орындау 

 Нұсқаулар:  

   I және II кезеңге когнитивті компетенция  компонент 
жатады (білімі).  

   III, IV, V кезеңге когнитивті (білім) және оперативті  
(дағдылар) компетенция  компонент жатады  

 



Айып пұл санкциялары : 

  Егерде 3 күн көлемінде еш себепсіз сабақтан қалатын болса , онда кафедра  
сәйкесінше деканатқа рапорт жазады.; 

 Барлық сабақтан қалған күндер интерннің жұмыс уақытындағы табельге 
белгіленеді және ақы төленбейді; 

 Сабаққа дайындықтың болмауы , келмеуі және ИӨЖ-на журналға  - 0 балы 
қойылады;  

 Егер рұқсат беру рейтингі 59 балл және одан кем болса , онда рубеждік 
бақылауға рұқсат етілмейді; 

 Егер  рубеждік бақылаудың орташа қорытынды бағасы модуль аяқталысымен 
59 балл немесе одан аз құраса , онда интерн жылдық қорытынды бақылауға 
профильдік дисциплина бойынша жіберілмейді. Интернатурада ары қарай 
жалғастыру үшін әкімшілік әдістер қолданады.  

 Модуль бойынша емтихан тапсыра алмаған жағдайда «Акушерия және 
гинекология» мамандығына  қорытынды емтиханға рұқсат етілмейді.  

 

 Қорытынды бағаға аппеляция ережелері: 

 Егер интерн қорытынды бағаға көнілі тоймаса емтихан тапсырған уақыттан 
48 сағат ішінде аппеляциялық коммисияға апелляция беруге құқығы бар.  



Қолданылған әдебиеттер тізімі  
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Назар аударғандарыңызға 
РАХМЕТ! 


