
Урология модулі 

Оқу сағатының кӛлемі (кредиттер) 90 сағ (2 кред.) 

Курс V 

Семестр IX - X 

Бақылау формасы: экзамен 



 Кіріспе. Генитальды  хирургия  -  бұл реконструктивті- 
пластикалық хирургиядағы және урологиядағы жеке жаңа 
бағыт, жыныс ағзаларына әртүрлі хирургиялық араласуларды 
қолданумен жүзеге .Генитальды хирургия жалпы 
урологиядан  андрология бағыты сияқты бӛлініп, енді дамып 
келе жатыр.Генитальды хирургияның аумағына мынандай 
хирургиялық араласулар кіреді:еркек жыныс мүшесіне,ұмаға, 
ен мен зәршығару каналына жасалады. Приоритетті және 
динамикалық түрде дамыған бағыт еркек жыныс мүшесіне 
және уретраға жасалатын операциялар.Генитальды 
хирургиядағы жаңа концепция оперативті андрологиядағы 
бір-бірімен байланысты,толықтырушы  үш бағытты – 
реконструктивті, эстетикалық, имплантациялық деп бӛлді. 

  Мақсаты.  Туа және жүре пайда болған еркек жыныс 
ағзалары ауруларының диагностикасы мен емін  жетілдіру.   

 Білім. Туа және жүре пайда болған еркек жыныс ағзалары 
ауруларының этиологиясы мен патогенезі,клиникалық 
кӛріністерін жетілдіру,осы аурулардағы заманауи 
лабораторлық- аспаптық зерттеу әдістерін 
интерпритациялау.  
 



 Дағдылар 

 Туа және жүре пайда болған еркек жыныс ағзалары ауруларында дәрігерлік 
медицицналық кӛмек кӛрсету үшін медициналық емдеу-диагностикалық және 
профилактикалық іс шараларды жүргізу дағдыларын жетілдіру және осы 
категориядағы науқастарға шұғыл жағдайларда қолдану.  

 Туа және жүре пайда болған еркек жыныс ағзалары ауруларының дифференциалды 
диагностикасын жетілдіру және дамыту.  

 Коммуникативті дағдылар  
  Коммуникативді дағдыларды, топта жұмыс жасау дағдысын, емдеу ісі мен диагностикада 

қалыптастыру.   
 Науқастармен және оның туыстарымен қарым-қатынасты қалыптастыру. 
 Денсаулық адвокаты  
 Отбасы және оның мүшелерінің салауатты ӛмір салтын сақтаудағы білімі мен принциптерін 

жетілдіру.  
 Қазақстан Республикасының заңының негізі : денсаулық сақтау  ұйымы мен әлеуметтік 

жүйелер, этикалық және құқықтық нормалар, адамдардың бір-біріне қатынасын реттеу.Науқас 
пен медицина қызметкерлерінің құқығы.  

 Өзін-өзі дамыту 
 Кәсіби қызметтегі үздіксіз профессиональды  білім мен ӛз білімін жетілдіру және дағдыларды 

дамыту.  
 Ғылыми - зерттеу жұмысындағы  дағдыларды зерттеу.  



 Студенттердегі құзыреттіліктерді қалыптастыру. 
 Урологиялық науқастардағы когнитивтң диагностиканың 

ерекшеліктері ( балалардағы диагностиканың  ерекшеліктері) 
 Операциональды 
 Клиникалық –лабораторлық зерттеулерді интерпретациялау: 

ренгенологиялық (экскреторлы және инфузионды урография, 
ретроградты  пиелография, антеградты  пиелография, әртүрлі 
модификациялық цистография , простатография, уретрография, 
везикулография, эпидидимография,  лимфография) 
эндоурологиялық; радиоизотопты; қан тамырларын зерттеу  (бүйрек  
ангиографиясы, венокавография, жамбастық  флебография, 
артериография); уротомография, урокимография, 
урокинемотография;  УЗИ, УЗДГ; 

 Ересектер мен балалардағы урологиялық ауруларды  
дифференцияциялау; 

 Медициналық құжаттарды толтыру.  
 Жұмсақ катетер арқылы еркек жыныс мүшелерін катетерлеу.  
 Цистографияны орындау; 
 Уретрографияны орындау; 
 Уретрадан жағынды алу;  
 Кавернографияны орындау; 

 
 
 
 
 



 Коммуникативті 
 Коммуникативтік дағдыны науқастармен және 

әріптестермен қалыптастыру 
 Нақты жағдайда (моральді және психологиялық бейімділік, 

коммуникациядық дағдыларды әріптестермен, ӛлген 
науқастың туыстарымен,қайғылы жаңалықты 
жеткізу)қолдана білу.   

 Құқықтық  
  Науқастың информацияланған 

келісімі.Конфиденциальность.Науқас пен медициналық 
қызметкердің құқығы.Кепілденген медициналық кӛмектің 
кӛлемі.  

 Өзін-өзі дамыту  
 Жасалынған жұмысқа анализ жүргізу және есеп беру 
 Әлеуметтік медициналық әдебиеттерді 
 Ақпаратты электронды ресурстармен жұмыс жасау. 
 СРС,презентация және басқада ( мысалы портфолио), 

мақала жазу,эссе, резюмеде құзыреттілікті жетілдіру.  



Реквизвиталды: Жалпы  хирургия, дәлелді 
медицина, коммуникативті дағдылар.  

 

Смежные дисциплины: Балалар  хирургиясы; 
Акушерство және  гинекология; Визуалды 
диагностика.  

 

 Реквизит соңы:  Хирургиялық аурулар бойынша 
интернатура, акушерству және  гинекологии және 
жалпы дәрігелік практика 



Бақылау формасы 
  
 Ағымдық бақылау : Студенттерді жұмысы бойынша бағалау ( 

курация,медициналық құжаттарды толтыру, клиникалық талдау 
және дәрігерлік шаралар) чек-парағы бойынша 

 Аралық бақылау:  тест тапсырмаларын шешу, ситуациялық 
есептер, клиникалық жағдайды және проект қорғау, СОӚЖ 
тапсырмаларн бағалау.  

 Қорытынды бақылау : экзамен,  ОҚКЭ және тест.  
 I этап – компьютерлік тестілеу: келесі компетенция бойынша 

деңгейін  анықтау: когнитивті  (білім ) және  құқықтық дағды; 
   
 II этап – тәжірибелік дағдылар  (ОҚКЭ ) –  коммуникативті 

дағды деңгейін анықтау.  
 Жүргізу әдісі 


