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Бақылау формасы емтихан 



Кіріспе. Уролог тәжірибесінде заманауи урологиядағы жетістіктер эндовидео 

технологияларды қолданусыз елестету мүмкін емес. Эндо және лапароскопия – бұл 

урологиялық патологияларды кішіинвазивті оперативті емдеудің заманауи 

жоғарытехнологиялық әдістері. Сонымен қоса жүргізілген операциядан алынған 

пайдамен салыстырғанда науқасқа үлкен зақым келтіру қажет болатын жекелеген 

жағдайларда эндовидео операциялардың енгізілуі дәстүрлі хирургиялық 

араласулардағы маңызды мәселелердің бірін шешті. Кіші  инвазивті хирургия 

мәселелерімен айналысатын халықаралық медициналық сарапшылардың 

қорытындысы бойынша, қазіргі таңда урологияда іс жүзінде лапароскопиялық әдіспен 

жүргізуге болмайтын операциялар жоқ 

 Мақсаты  негізгі урологиялық ауруларды диагностикалау мен емдеуде 

эндовидеохирургиялық технологияларды қолдану біліктілігі мен білімді 

қалыптастыру.  

Білім 

Эндовидеохирургиялық әдістер мен оның урологиялық ауруларды диагностикалау мен 

емдеудегі рөлі, сондай-ақ іш ауруларын құрсақтан тыс ағзалардың ауруларымен 

дифференциалды диагностиканы үйренушілерде бағдары бойынша білімін 

қалыптастыру.  



{ 

Дағды. 

Несеп-жыныс жүйесінің ауруларында дәрігерлік медициналық қызмет көрсету үшін және осы категорияға 

жаиаиын шұғыл жағдайдағы науқастарға эндовидео технологияны қолдана отырып, негізгі медициналық 

емдік-диагностикалық және профилактикалық іс-шаралар дағдысын қалыптастыру 

 Интерндерде жоғары технологиялық видео және эндоскопиялық әдістерді қолдану біліктілігін 

қалыптастыру және оны дамыту.  

Тіркеу-есептік медициналық құжаттамаларды жүргізуді үйрету.  

Коммуникативті 

Коммуникативті дағдыны, топпен жұмыс жасау дағдысын емдеу және диагностикалық үрдісті үйымдастыру 

Науқаспен және оның туыстарымен қарым-қатынас дағдысын қалыптастыру және жетілдіру.  

Денсаулық адвокаты. 

Адам және отбасы салауатты өмір салтын қалыптастыру әдістері мен принциптері біліктілігін 

қалыптастыру.  

Адамның адамға қатынасын реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасы, әлеуметтік ғылым мен 

денсаулық сақтау жүйесін үйымдастыру, этика және құқық нормалары негізі.Науқас және медициналық 

қызметкер құқығы. 

|Өзін өзі жетілдіру. 

Барлық кәсіби қызметінде үздіксіз кәсіби білім алуға және білімін жетілдіруге деген сұранысты 

қалыптастыру.  

Ғылыми-зерттеу жұмыс дағдысын жетілдіруге үлесін тигізу.  



 

 

Студенттер құзіреттілігін қалыптастыру: 

 Урологиялық науқастарды диагностикалаудың когнитивті ерекшеліктері;  

 Операциялық 

 Берілген клиника-лабораторлық зерттеулерге интерпретация жасау 
(рентгенологиялық (экскреторлы және инфузиялық урография, ретроградты 
пиелография, антеградты пиелография, әр түрлі модификациядағы цистография, 
простатография, уретрография, везикулография, эпидидимография,  
лимфография), эндоурологиялық; радиоизотопты; қан тамырларын зерттеу (бүйрек 
ангиографиясы, венокавография, жамбас флебографиясы 
,артериография),уротомография, урокимография, урокинемотография; УДЗ, УДЗГ 
мәліметтерін интерпретациялау. 

 Балалар мен ересектердегі урологиялық аурулардың дифференциалды 
диагностикасы;  

 Медициналық  құжаттарды толтыру; 

 Ер адамдар қуығын жұмсақ катетермен катетерлеу;  

 Цистографияны жүргізу; 

 Уретрографияны  жүргізу; 

 Уретроскопияны  жүргізу; 

 Цистоскопияны жүргізу. 

 
 
 
 



Коммуникативті 

 Науқаттасмен, юсіртеттесмен нақты жағдайласда өзін өзі 
ұттауын (мпсальды жюне ртихплпгиѐлық бейімделу, 
юсіртеттесмен кпммуникативті дағдыласды, қаза бплғанныо 
туытқандасына қайғылы хабасды жеткізу, т.б.) қалыртаттысу. 

Құқықтық 

 Науқаттасдыо ақрасатты келітімі. Кпнфиденциалдылық. 
Науқат рен медициналық қызметкес құқығы. 
Керілдендісілген медициналық көмектіо көлемі.  

Өзін өзі жетілдіру. 

 Жүсгізілген жұмыттыо етебін жатау жюне анализ жүсгізу; 

 Аснайы медициналық юдебиеттесді зесттеу 

 Электспндық ақрасат сетусттасымен жюне Интеснет рпстал 
желітімен жұмыт жатау, т.б.  

  СӨЖ рсезентациѐлаудыо дағдытын жетілдісу, мыталы 
рпстфплип (ттуденттіо жеке жетіттіктесі), мақала жазу, этте, 
сезяме, т.б.  

 



Псесеквизиттес: Жалры хисусгиѐ, дюлелді медицина, 
кпммуникативті дағдылас.   

 

Смежные дитцирлины: Акушесттвп жюне гинекплпгиѐ; Визуалды 
диагнпттика.  

 

 Ппттсеквизиттес: Хисусгиѐлық аусулас, акушесттвп жюне 
гинекплпгиѐ, жалры дюсігеслік тюжісибе бпйынша интеснатуса 

 



Бақылау фпсмаласы 

Ағымдағы бақылау: қызметіне қасай ттуденттіо жұмытын чек-
расақ бпйынша бағалау (кусациѐлау, медициналық 
құжаттасды тплтысу, клиникалық талдау, дюсігеслік 
манирулѐциѐ). 
Асалық бақылау: тетттік тартысмаласды шешу  (титуациѐлық 
етертес), клиникалық жағдайды немете жпбаны қпсғау, СОӨЖ 
тартысматын бағалау.  
Қпсытынды бақылау: теттілеу жюне ОККЕ тұсатын емтихан.  
  
I кезео – кпмрьятеслік теттілеу келеті құзісеттілікті 
қалыртаттысу деогейімен бағаланады: кпгнитивтік жюне 
құқықтық құзісеттілік; 
  
II кезео – тюжісибелік дағдыласды қабылдау (ОҚКЕ) – 
пресациѐлық жюнен кпммуникативті дағдыны қалыртаттысу 
деогейін бағалау.  


