
  

Мамандығы: - 051101 «Жалпы медицина» 

Пән  –Жалпы тәжірибелік дәрігер (ЖТД)  бағыты  бойынша  
интегрирленген  электив пән  «Қатерлі ісіктерді ерте 

анықтау» 

Онкологиядағы интернатура  және  резидентура  
кафедрасы – 45 сағат (1 кредит) 

Зертханалық диагностика және  молекулярлық  медицина – 
45 сағат (1 кредит) 

Жалпы сағат саны - 90 сағат оның ішінде: 

30-тәжірибелік сағаттары 

30-оқытушымен өзіндік жұмыс сағаты 

30-интерндердің өзіндік жұмыс сағаты 

 



Қатерлі ісік ауруы Қазақстан Республикасының халық 
арасындағы өлім көрсеткішінің негізгі себептерінің бірі 
болып табылады.  

2012 жылғы Республика Президентінің жолдауында 
онкология  денсаулық сақтау саласының   негізгі бағыты 
болып танылды. 

  

Қатерлі ісікке қарсы жүргізілетін күрестің  негізгі және ең 
тиімді бағыттарының бірі ол  ісікті ерте анықтау.  

Қатерлі ісіктерді ерте анықтаудың тиімділігі біріншіден  
жалпы емдеу мекемелері дәрігерлерінің біліктілігіне, 
нақтылап айтсақ олардың қатерлі ісіктің ерте белгілерін   
онкологиялық қызметтің құрылымын білуіне 
байланысты.. 



 

Осыған байланысты науқастардың маңызды интегральді  бүкіл 
әлемдік сапалы медициналық көмек беру құрамы клиникалық-
диагностикалық зертханаларлық қызметтерінде қарастырылады.  
Сонымен қатар, 5жыл бұрынғы зертханалық қызметтерге 
қарағанда, қазіргі заманауи зертханалық қызметтер кардинальді 
түрде өзгерген.  Клинисцист дәрігерлердің білім деңгейіне 
қарағанда, заманауи клиникалық зертханалық диагностиканың 
мүмкіншіліктері әлдеқайда жоғары.   Кейбір жағдайларда ауру 
дамуының молекулярлық деңгейдегі пайда болуынан  біршама 
уақыт бұрын, аурудың болжамын және емдеу мониторингін 
жүргізу, нақты диагноз қою үшін зертханалық  көлемді тесттерді 
орындау мүмкіншілігі өте жоғары.  

 

Қалыпты геномды экпрессиясы- эмбриональді, жатырлық және  
эктопиялық ферменттер, антигендер және  гормондардың 
синтездерінің бірден-бір өнімдері,  ісіктік жасушалық негізгі 
механизмдерінің маркерлерін  қамтасыз етеді.  Дегенмен, 
науқастарды тексеріп анықтау кезіндегі болжамалы нақты 
интегральді және жоғары сезімталды тесттер абсолютті 
диагностиканы қамтамасыз ете алмайды. 



Пәннің мақсаты:  

  

- Қазақстан Республикасы халқының арасында өлім 
көрсеткішінің негізгі себебі  болып табылатын қатерлі ісік 
ауруларын ерте анықтау мақсатында ЖТД интерн 
дәрігерлерінің арасында  онкологиялық қырағылықты 
жоғарылату  жөніндегі құзыреттілікті жетілдіру. 

- Онкологиялық ауруы бар  науқастарға мамандандырылған  
көмек көрсету үшін  білім, дағды жетілдіру.  

интерндер дәрігерлердің компетенциялары бойынша 
қағидаларын игеру, зертханалық алгоритмдер рациональді 
қолдану қағидаларын игеру,  жекеленген ерекшеліктерін 
ескере отырып, қатерлі ісіктерінің диагностикасы кезінде 
зертханалық зерттеу нәтижелерін бағалау, дәлелді 
медициналық қағидаларына сәйкес емдеуді жүргізу және 
зертханалық диагностикалық технологиялар қазіргі 
жетістіктері туралы білімдерін қалыптастыру.    

. 

 



Оқытудың міндеттері 

 1. Теориялық және клиникалық онкологияның негізгі мәселелері туралы білім 
қалыптастыру.  

 .  

 2. Қатерлі ісіктердің пайда болу себептерінің  негізгі  теориялық аспектілерімен  
және оларды алдын-алудың шараларымен: қатерлі ісіктердің біріншілік және 
екіншілік алдын-алу, онкологиялық деонтологиямен таныстыру.  

Қатерлі ісіктерді анықтаудың «кілті» ретінде онкологиялық қырағылық 
қағидаларымен, қатерлі ісікке күдіктенгенде тексерудің клиникалық минимумымен 
таныстыру.  

Қатерлі ісіктерді анықтаудың, емдеудің заманауи әдістерінің қағидаларымен 
таныстыру.  

5 Көзбен көріп қолмен сипап анықтауға болатын ағзалардың ісігін қарау және сипап 
қарау, қатерлі ісікке қатысты зертханалық және инструменталді  тексеру 
нәтижелерін талдай білу  дағдысын қалыптастыру 

6. Клиникалық тәжірибеде қолданатын (скринингті, биохимиялық,  
иммунологиялық, молекулярлы-генетикалық, цитологиялық), онкомаркерлердің 
зерттеу алгоритмдері туралы білімдерін жетілдіру;  әртүрлі қатерлі ісіктердегі 
зертханалық диагностикасы;  ерте диагностикасы үшін қолданатын скринингті 
әдістердің сұрақтары; қатерлі ісіктердің болжамы және мониторгі туралы 
интерндердің білімдерін жетілдіру.     

7. Онкологиялық ауруларды емдеу және болжау, мониторгі, диагностикасы үшін 
арнайыландырылуын қамтамсыз ете білу және білім интерграция бойынша 
қағидаларды дамыту; ; 

 






