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"Акушерия жəне гинекология, оның ішінде балалар гинекологиясы" мамандығы бойынша
резидентураға түсу үшін емтихан сұрақтарының тізімі»

1. Əйелдер кеңесін ұйымдастыру принциптері. Əйелдер кеңесінің басқа емдеу-алдын алу
мекемелерімен өзара іс-қимыл түрлері. Құжаттаманы жүргізу.
2. Жүкті əйелдерді диспансерлеу. Аймақтандыру принциптері. Қауіпсіз ана принциптері. Ана
жəне перинаталдық өлім. Көрсеткіштерді есептеу. Төмендеу жолдары.
3.Ұрықты антенаталдық қорғау. Акушериядағы диагностиканың заманауи əдістері (УДЗ,
допплерометриялық зерттеу əдістері, кардиотокография, ИПД-плацентоцентез, кордоцентез).
4.Гинекологиялық науқастарды диспансерлеу. Гинекологиялық көмекті ұйымдастыру. Алдын ала
тексерулер.
5. Бедеу неке. Бедеулік кезінде жұптарды тексеру. Əйел бедеулігінің негізгі себептері.
Диагностика. Емі.
6. Қосымша репродуктивті технологиялар. Инсеминация, ЭКО, ИКСИ, донорлық бағдарламалар,
суррогат ана болу. Негізгі көрсеткіштері.
7.Əйел жыныс мүшелерінің қабыну аурулары. Жедел сальпингит жəне аппендицит.
Дифференциалды диагностика (гинекологиялық анамнез, клиника, қынап жəне ректальді зерттеу
деректері, қосымша əдістер).
8. Гениталийдың арнайы қабыну аурулары. Гениталды туберкулезді емдеу принциптері мен
диагностикасы. DOTS хаттамаларына сəйкес туберкулез химиотерапиясы.
9.Аменорея. Жіктелуі. Диагностика. Етеккір функциясының бұзылуларын емдеу принциптері.
10.Жыныстық дамудың бұзылуы. Ерте жыныстық даму. Жіктелуі. Клиника. Диагностика. Емдеу
11.Гинекологиялық тəжірибедегі перитонит. Жіктелуі. Сепсис. Жұқпалы-уытты шок.
Диагностикасы, емі. Жамбас мүшелерінің қабыну аурулары бар пациенттердің алдын алу жəне
оңалтудың заманауи принциптері.
12. Трофобластикалық ауру. Жіктелуі. Клиника. Емі.
13. Поликистозды аналық без синдромы.Клиника. Диагностика. Емі.
14. Адреногениталды синдром. Клиника. Диагностика. Емі.
15. Генитальды эндометриоз, жіктелуі. Клиникасы, диагностикасы, емдеу принциптері.
16.Дисфункционалды жатырдан қан кету. Жіктелуі. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Емі.
Алдын алу.
17. Эндометрия гиперплазиясы. Жіктелуі. Ракалды эндометрия, заманауи тактика.
18. Гинекологиядағы нейроэндокринді синдромдар. Етеккір алды синдромы. Клиника.
Диагностика. Емі.
19. Отбасын жоспарлау. Репродуктивті денсаулықты қорғау. Репродуктивті денсаулықты қорғау
бойынша ҚР заңнамасы. Репродуктивті денсаулық. Репродуктивті құқық. Жыныстық құқық.
Отбасын жоспарлау жəне репродуктивті орталықтардың жұмыс принциптері.
20.Қазіргі заманғы контрацептивті дəрілер. Гормоналды контрацепция, түрлері. Көрсеткіштері
мен қарсы көрсеткіштері. Жасөспірімдерде контрацепция ерекшеліктері. Шұғыл контрацепция.
21.Гинекологиядағы жіті іш. Зертханалық жəне қосымша зерттеу əдістерінің нəтижелерін
интерпретациялау: УДЗ, компьютерлік томография, ядролық-магнитті резонансты томография,
лапароскопия. Дифференциалдық диагностика. Шұғыл көмек.
22. Жатырдан тыс жүктілік. Жатырдан тыс жүктіліктің диагностикасы. Жатырдан тыс жүктілікті
емдеудің хирургиялық əдістері (тубэктомия, реконструктивті-пластикалық операциялар).
23. Аналық бездердің шынайы жəне жалған ісіктері. Эпидемиология. Жіктелуі. Клиника.
Диагностика. Емі.
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24.Функционалдық диагностика тесттері, гормоналды зерттеулер, эндометрия биопсиясы,
кейіннен гистологиялық зерттеулер. Оларға көрсеткіштер. Алынған
нəтижелердіинтерпретациялау.
25. Менопауза. Менопаузаның физиологиясы жəне патологиясы. Климактериялық синдром.
Клиника. Диагностика. Емі. Орынбасу гормонотерапиясы.
26. Медициналық аборт. Жүктілікті үзудің заманауи тəсілдері. Асқынулар. Репродуктивті
функцияны оңалту.
27. Жатыр миомасы. Этиологиясы. Жіктелуі. Клиника. Консервативті емнің көрсеткіштері мен
əдістері. Хирургиялық емнің көрсеткіштері.
28. Хламидиоз. Гениталды герпес. Уреаплазмоз. Гарднереллез. Кандидоз. Өткір кондиломалар.
Этиопатогенезі. Клиникасы. Диагностикасы. Емі. Алдын алу.
29. Посткастрациялық синдром. Клиника. Диагностика. Емі.
30. Жатыр мойнының фондық жəне обыр алды аурулары. Жатыр мойны обырының скринингі.
Заманауи емдеу əдістері. Жатыр мойнының патологиялық процестері кезіндегі
диатермокоагуляциясы, электроконизациясы.
31.  Сүт безінің дисгормональды аурулары. Сүт безінің дисгормональды гиперплазиясы бар
науқастарды жүргізу тактикасы.
32 Ауруханадан тыс аборт. Дифференциалдық диагностика. Емдеуге дейінгі кезеңде шұғыл көмек
көрсету. Бактериялық шок. Патогенез. Диагностика əдістері. Тактика. Клиника. Терапия.
Асқынулар.
33. Қыздар мен жасөспірімдерді гинекологиялық зерттеу əдістері.  Қыздарда жыныс мүшелерінің
қабыну аурулары. Диагностика.  Емі. Гонорея. Қыздарда гонореяны емдеу жəне клиниканың
ерекшеліктері. Алдын алу.
34. Жыныс ағзаларының даму ақаулары. Заманауи диагностика жəне емі.
35. Физиологиялық босануды жүргізу. Босанудағы ауырсыздандыру. Партограмма жүргізу.
36. Босану əрекетінің аномалиялары.  Диагностикасы. Дəрігердің тактикасы. Ана мен бала үшін
асқынулар.
37. Емшекпен емізу, ана мен бала денсаулығына əсері. Емшекпен емізу қағидалары.
38. Лактационды мастит: инфильтративті, іріңді,  флегмонозды, гангренозды. Консервативті,
оталы емдеу. Лактацияны тоқтатуға көрсеткіштер. Маститтің алдын алу.
39. Экстрагенитальды патологиясы бар əйелдердегі жүктілікті жəне босануды жүргізу. Негізгі
қағидалары. Қауіп тобы. Жүктілікті жалғастыруға қарсы көрсеткіштер.
40.  Жүрек ақаулары жəне жүктілік. Ана жəне бала үшін асқынулары.  Жүктілікті жалғастыруға
қарсы көрсеткіштер.
41.  Қант диабеті жəне жүктілік.  Ана жəне бала үшін асқынулары.  Жүктілікті жалғастыруға қарсы
көрсеткіштер.
42. Қаназдық жəне жүктілік. Емі. Жүктіліктің асқынуы.
43. Бүйрек аурулары жəне жүктілік. Ана жəне бала үшін асқынулары.  Жүктілікті жалғастыруға
қарсы көрсеткіштер.
44. Жүктілік кезіндегі бауыр аурулары. Жүктілер холестазы. Жедел гепатоз.
45. Жүктіліктің ерте мерзіміндегі құсу. Диагностикалау əдістері жəне емі.
46. Жүктілікті көтере алмаушылық. Негізгі қағидалары. Заманауи əдіс.
47. Мерзімінен бұрын босану. БДСҰ критерийлері. Дəлелді медицина тұрғысынан мерзімінен ерте
босануды жүргізудің ерекшеліктері. Дəлелді медицина тұрғысынан мерзімінен бұрын қағанақ
маңы суы кетуінде дəрігердің əрекеті.
48. Акушерлік асқынулар – ірі ұрық, жамбаспен жату, ұрықтың дұрыс емес қалпы, егіз жүктілік.
Жүктілікті жəне босануды жүргізу əдістері.



«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»

Кафедра Акушерства и гинекологии Вопросы для поступления в резидентуру
по специальности «Акушерство и
гинекология, втом числе детская»

Редакция: 1

Страница 3 из 3

49. Жазылу қалпындағы босанудың ағымы. Бетпен жəне баспен жатудың алдыңғы түріндегі
босану биомеханизмі. Ана мен бала үшін босанудың аяқталуы.
50. Жүктілік кезіндегі гипертензивті жағдайлар.  Преэклампсия. Эклампсия. Шұғыл көмек. Ана
мен бала үшін асқынулар.  НЕLLP-синдромы.
51. Жүктілік кезіндегі қан кету. Негізгі қағидалары. Бала жолдасының жатуы. Қалыпты
орналасқан бала жолдасының мерзімінен бұрын ажырауы.  Дифференциальды диагностикасы.
Босандыру жүргізу тактикасы.
52. Акушерлік қан кетулер. Негізгі себептері. Күресу жолдары.
53. Бала жолдасының беку аномалиялары.
54. Атониялық қан кету.  ҚР ДСМ хаттамасына сəйкес шұғыл көмек.
55. Жатыр жыртылуы. Қауіп тобы.  Диагностикасы жəне əдісі.
56. Геморрагиялық шок кезіндегі шұғыл көмек. ТШҚҰ-синдромы, диагностикасы жəне емі.
57. Босандырушы оталар. Кесар тілігі. Заманауи тəсіл. Негізгі көрсеткіштер. Жүргізу əдістемесі.
58.  ЖИТС/ АҚТҚ жəне жүктілік. Инфекцияның анадан балаға берілу жолдары. Инфекцияның
анадан балаға берілу жоларының алдын алу шаралары.  АРВА – антиретровирусты алдын алу.
АҚТҚ жұқтырған əйелдердегі босануды жүргізу.
59. Резус-фактор жəне АВО жүйесі бойынша ана мен ұрық қанының антигенді сəйкессіздігі.
Ұрықтың жəне жаңа туылған нəрестелердің  гемолитикалық ауруы.   Диагностикасы. Ұрықтың
жəне жаңа туылған нəрестенің гемолитикалық ауруын емдеу. Қан құюға көрсеткіштер. Алдын алу.
60. Жаңа туылғандардың асфиксиясы. Диагностикасы. Жаңа туылғандардың реанимациясы. Ерте
неонатальды кезеңде интенсивті  терапия.
61. Жаңа туылғандардың босану жарақаты.  Диагностикасы. Шұғыл көмек көрсету.
62. Жаңа туылғандардың іріңді-септикалық аурулары.  Клиникасы. Диагностикасы. Емі. Алдын
алу.
63. Мерез жəне жүктілік.  Туа біткен мерез. Серологиялық диагностиканың қағидалары. Емі.
Алдын алу.
64. Босанудан кейінгі септикалық аурулар. Этиологиясы. Патогенезі. Бартельса-
Сазонов бойынша жіктелуі. Босанудан кейінгі эндометрит. Диагностикасы, терапия қағидалары.
Алдын алу.
65. Акушерлік перитонит.  Клиникасы. Диагностикасы. Емі.
66. Мерзімінен асқан жүктілік.  Диагностикасы. Дəрігердің əрекеті. Ағзаны босануға дайындау
əдістері. Босандыруды қоздыруға  көрсеткіштер. Ана мен ұрық үшін нəтижелер.


