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1. Анестезиология мен қарқынды терапияда ересектер мен балалардағы ауырсыну
тəсілін заманауи бағалау ерекшелігі.

2. Жалпы тамыр ішілік анестезия туралы түсінік жəне жүргізу тəсілі.
      3. Өкпе артериясының тромбоэмболиясы. Клиникасы, диагностикасы, қарқынды
терапиясы

4.Ота жасау қаупінің топтары (төмен,орта,жоғары қаупі).
5.Кристаллоидты жəне каллоидты препараттар.Ота кезіндегі инфузиялық терапия.

      6. Өкпе ісінуі. Клиникасы, диагностикасы, қарқынды терапиясы
7..Кардиохирургиялық емес ота жасау алдында жүрек - қан тамыр функциясын

бағалау.
      8. Жұлындық анестезия. Көрсеткіштер. Қарсы көрсеткіштер. Асқыныстар.
     9.  Ересектердегі жедел респираторлық дистресс-синдромы.

10.Ота жасау алдында қан айналым функциясының инвазивті емес стресс тесті.
11. Эпидуральді анестезия. Көрсеткіштер. Қарсы көрсеткіштер. Асқыныстар.
12.  Жедел коронарлы синдромдар. Заманауи тактикасы қарқынды терапия.
13..Ота жасау алдында бүйрек қызметін бағалау .
14. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі бар науқастардың бүйрек алмасытрушы

терапиясы бола алатын анестезияны жүргізу тактиңасы.
15 .Өткізгіштік анестезия (проводниковая). Көрсеткіштер. Қарсы көрсеткіштер.

Асқыныстар.
16. Кардиогенного шоктың диагностикасы жəне қарқынды терапиясы.
17. Ота жасау алдында бауыр қызметін бағалау.
18. Бауыр циррозы жəне бауыр жетіспеушілігі бар науқастарда анестезияны жүргізу

тактикасы.
19. Өткізгіштік анестезия (проводниковая). Көрсеткіштер. Қарсы көрсеткіштер.

Асқыныстар.
20. Геморрагиялық шоктың диагностикасы жəне қарқынды терапиясы.
21. Ота жасау алдында гемостазды бағалау.
22. Анестезиология мен қарқынды терапияда тамырлық қол жетімділік. Орталық

венаға қойғандағы Ультрадыбыстық навигация.
23. Анафилактикалық шоктың диагностикасы жəне қарқынды терапиясы.
24. Ота алдындағы тромбоэмболиялық асқыныстардың алдын алу стратегиясы.
25. Катетр- ассоцирленген инфекциясы. Алдын алу. Емі.
26.  Сепсис. Клиникасы, диагностикасы, емі жəне қарқынды терапиясы.

      27. Антибиотиктермен ота алдындағы алдын алу (профилактика)
28. Америкалық кардиологтар ассциациясының ересектер реанимациясындағы

бастапқы(базалық) ұсыныстары.
29. Ауыр инфекциялардың антибактериальды терапиясы. Деэскалационды терапия

негіздері.
30. Анестезия кезіндегі седация мониторингі(BIS- мониторинг,GE -энтропия)
31. Америкалық кардиологтар ассциациясының жаңа туған нəресте мен балардағы

ұсыныстары.
32. Гемодиализ. Əдістің принципі. Жіті бүйрек зақымдануы кезінде (ОПП) жəне

созылмалы бүйрек аурулары (СБЖ) қолданылуы.
33. Анестезия кезіндегі миорелаксация мониторингі.
34. Ми өлімі. Диагностикасы. Тактикасы.
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35. Комалық жағдай. Glasgow шкаласы бойынша диагностика.
36. Гемодинамикада инвазивті мониторинг ерекшелігі (PiCCO Swan-Ganz).
37. Ишемиялық инсульт. Диагностика. Қарқынды терапия тактикасы
38. Гемосорбцияның қарқынды терапиясы кезінде. Селективті гемосорбенттер.
39. Анестезиологиядағы заманауи көктамырішілік анестетиктер

(мидазолам,пропофол,кетамин,тиопентал).
40. Диссеминирленген тамырішілік ұю синдром. Этиологиясы, патогенезі,

диагностикасы жəне емі.
41. Геморрагиялық инсульт. Диагностика. Қарқынды терапия тактикасы.
42. Анестезиологиядағы ингаляциялық анестетиктер (азот

тотығы,фторотан,десфлуран,севофлуран).
43. Ісіну-бас миының ісінуі. Себептері. Диагностикасы. Қарқынды терапиясы.
44. Инфузиялық-трансфузиялық терапияның заманауи əдістері. Балалардағы

ерекшеліктері.
45. Анестезиологиядағы миорелаксанттар.Əр түрлі топтағы препараттар ерекшелігі.
46. Бас сүйек-ми жарақаты. Клиникасы мен қарқынды терапиясы
47. Қан компоненттерінің трансфузиясының заманауи тəсілдер.
48. Кеңірдектің "қиын интубациясы" кезіндегі болжамы.
49. Критикалық жағдай кезіндегі конико жəне трахеостомия. Көрсеткіштері. Өткізу

əдістемесі. Асқынулары.
50. Қарқынды терапиядығы энтералды тамақтану.
51. Назотрахеальді интубация.
52. Адамның қышқылды-негіз гомеостазы жəне оның бұзылуы.
53. Қарқынды терапиядығы парентеральді тамақтану
54. Кеңірдектің ретроградты интубациясы.
55. Қарқынды терапиядығы парентеральді тамақтану
56. Өткір улану. Жалпы емдеу принциптері.


