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«7R091210 - Жақсүйек - бет хирургиясы, соның ішінде балалар жақсүйек -
бет хирургиясы» мамандығы бойынша қабылдау емтихан сұрақтары

1. Қазақстанда жақ бет хирургиясының даму тарихы.
2. Стационарда жақ- бет хирургиясы бөлімін ұйымдастыру.
3. Жоғарғы  жақсүйегінде жүргізілетін жергілікті  жансыздандыруды

анатомиялық негіздеу.
4. Төменгі жақсүйегінде жүргізілетін жергілікті  жансыздандыруды

анатомиялық негіздеу.
5. Төменгі жақсүйегінде жергілікті жансыздандыру жүргізу əдістері.
6. Жоғарғы жақсүйегінде жергілікті жансыздандыру жүргізу əдістері.
7. Бет-жақ аймағын жергілікті жансыздандырудағы асқынулар.
8. Тіс жұлу операциясы.Көрсеткіштер.Қарсы көрсеткіштер.
9. Төменгі жақсүйегінің тістерін жəне тістер түбірлерін жұлу

ерекшеліктері. Аспаптар.
10. Тіс жұлу операциясы кезіндегі асқынулар. Алдын алу. Емдеу.
11. Тіс жарып шығу аурулары.Дəрігер тактикасы.
12. Жоғарғы жақсүйегі қуысының жыланкөздері мен тесілуі. Оның жою

əдістері.
13. Периодонтит. Хирургиялық емдеу əдісі. Инновациялық əдістер.
14. Радикулярлы киста. Этиология, патогенез, клиника.
15. Пародонт ауруларын кешенді емдеудугі хирургиялық əдістер.
16. Ауыз қуысын протездеу үшін хирургиялық дайындық. Дентальді

имплантация. Хирургиялық кезең.
17. Жақ бет аймағының спецификалық емес қабыну аурулары. Клиникасы.

Дəрігер стоматологтың іс əрекеті.
18. Жақ бет аймағының спецификалық қабыну аурулары. Клиникасы.

Дəрігер стоматологтың іс əрекеті.
19. Балалар жақ астыңғы лимфадениттері. Этиология, нақтама жəне емдеу

ерешеліктері
20. Сілекей бездерінің қабыну сырқаттары. Жіктелуі. Жедел сиаладенит,

сиалодохит. Клиникасы. Салыстырмалы нақтамалау. Емдеу
қағидалары.

21. Сілекей бездерінің созылмалы қабынуы.Жіктелуі. Салыстырмалы
нақтамалау. Емдеу қағидалары.

22. Сілекей тас ауыруы. Сілекей бездеріндегі реактивті-дистрофиялық
өзгерістер. Жіктелуі. Клиникасы. Салыстырмалы нақтамалау. Емдеу
қағидалары.

23. Бет нервтерінің сырқаттары. Үшкіл нервісінің невралгиясы, невриті. Бет
нервісінің невропатиясы. Клиникасы. Дəрігер іс əрекеті.

24. Жедел іріңді остеомиелит. Патогенез теориясы. Жіктелуі.
25. Созылмалы остеомиелит. жіктелуі. Патологиялық анатомиясы.

Клиникасы. Емі.
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26. Жақ бет аймағының жарақаттық немесе қабыну сырқаттарының
клиникасы мен көрінісі үшін мағынасы бар, осы аймақтың анатомо-
топографиялық ерекшеліктері.

27. Жоғарғы жақсүйегі маңындағы шел май қабатының абсцесстері мен
флегмоналары. Шел май қабатының топографиялық анатомиясы.
Клиникасы. Оперативті жолы.

28. Төменгіжақсүйегі маңындағы шел май қабатының абсцесстері мен
флегмоналары. Шел май қабатының топографиялық анатомиясы.
Клиникасы. Оперативті жолы.

29. Ауыз қуысы түбінің абсцесстері мен флегмоналары. Людвиг баспасы. шел
май қабатының топографиялық анатомиясы. Клиникасы. Оперативті
жолы.

30. Жақ бет аймағының жарақаттары. Жіктелуі. Тістердің шығып кетуі жəне
сынуы. Дəрігердің іс əрекеті.

31. Төменгі жақсүйектерінің сынықтары. Жіктелуі. Жақсүйектерінің
жарқыншақтарының ығысу механизмі. Клиникасы.

32. Жоғарғы жақсүйегінің сынықтарын. Жіктелуі. Емдеу əдістері.
33. Бет сүйегінің, доғасының сынықтары. Клиникасы. Емдеу əдістері.
34. Бет қаңқасы сүйектерінің жарақаттарының асқынулары. Алдын алу.

Емдеу.
35. Бет əлпетінің жұмсақ тіндерінің зақымдалуы. Жіктелуі. Жарақат

ерекшеліктері. Алғашқы хирургиялық өңдеу ерекшеліктері.
36. Бет жəне мойын күйіктері. Жедел көмек. Клиникасының жəне емдеу

ерекшеліктері. Асқынулар.
37. Самай төменгі жақсүйегі буынының шығуы . Клиникасы. Салыстырмалы

нақтамалау. Емдеу.
38. Самай төменгі жақсүйегі буынының ауыру сезімді дисфункциясы

симптомы. Клиникасы. Салыстырмалы нақтамалау. Емдеу.
39. Тіл обыры. Клиникасы, нақтамалау, емдеу.
40. Төменгі ерін обыры. Клиникасы, нақтамалау, емі, алдын алу.
41. Жақсүйектерінің одонтогенді ісктері. Жіктелуі, нақтамалау, емдеу.
42. Амелобластома. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение.
43. Остеобластокластома. Клиника, диагностика, лечение.
44. Жақсүйектерінің ісік тəрізді зақымдануы. Реклингхаузен сырқаты.

Клиникасы, нақтамалау, емдеу.
45. Филатовтың сабақшалы қиындысымен пластика. Əдістері,

көрсеткіштері. Артықшылығы мен кемістігі.
46. Балалар уақытша жəне тұрақты тістерінің ерте жұлу кесірінен пайда

болған асқынулар. Емдеу жолдары. Алдын-алу шаралары.
47. Балалардың бет-жақ аймағындағы іріңді-қабыну ауруларының

ерешеліктері.
48. Балалардағы одонтогенді іріңді-қабыну аурулары. Этиология, анықтау

жəне ем ерешеліктері.
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49. Балалардың бет-жақ аймағындағы жарақаттарының ерешеліктері:
таралуы, себептері, реабилитация қағидалары.

50. Балалардың жақ сүйектерінің сынықтары. Клиникалық ағымының
ерешеліктері, анықтау, реабилитация əдістері.

51. Бет аймағындағы жұмсақ тіндерінің зақымдануы. Клиникалық
ағымының ерешеліктері, Біріншілік хирургиялық өңдеу  (БХӨ)
қағидалары.

52. Балалардың шықшыт буынының жасына орай дамуы. Н.Н.Каспарова
бойынша топтастырыу. Шықшыт буын патологиясының этиологиялық
факторлары.

53. Шықшыт буынның функциональді-дистензионді бұзылыстары.
Клиникалық көрінісі, ем жолдары

54. Балалар бет-жақ аймағының ақаулары. Этиологиялық себептері. Алдын-
алу шаралары.

55. Балалар ауыз қуысының шырышты қабатының ауытқулары. Тіл
үзбесінің қысқалылығы: клиникалық көрінісі, хирургиялық кірісуге
жасына байланысты көрсеткіштері. Френулопластика тəсілдері

56. Балалар жоғарғы ерін үзбесінің төмен бекітілуі: клиникалық көрінісі,
коррекция əдістері.

57. Балалар жоғарғы ерін жəне таңдайдың туа пайда болған жырықтары.
Топтастыруы, таралуы, реабилитация қағидалары.

58. Жоғарғы ерін жəне таңдай туа пайда болған жырықтары бар
балаларды кезекті реабилитациялау қағидалары.

59. Балалар жоғарғы ерін жəне таңдай жырықтарының асқынулары.
Емдеу тəсілдері.

60. Балалар жұмсақ жəне қатты таңдайларының туа пайда болған
жырықтары. Клиникалық көрінісі, ем жолдары.

61. Балалар жоғарғы ерін жəне таңдай жырықтарының асқынулары.
Емдеу тəсілдері.

62. Балалар жəне жасөспірімдер бет-жақ аймағындағы ісік тəрізді түзілістер.
Ісік жəне ісік тəрізді түзілістердің клиникалық көрініс ерешеліктері.

63. Балалар бет-жақ аймағындағы қан тамырынан пайда болған ісіктері.
Таралуы. Лимфангиомалар клиникалық көрінісі.

64. Балалар жақ сүйектерінің одонтогенді ісік жəне ісік тəрізді түзілістері.
Клиникалық көрінісі, нақтама жəне ем əдістері.

65. Балалар бет-жақ аймағындағы остеогенді ісіктері.  Клиникалық
көрінісі, нақтама жəне ем əдістері.

66. Балалар бет-жақ аймағындағы жұмсақ тіндерінің ісік жəне ісік тəрізді
түзілістері. Топтастыруы. Клиникалық көрінісі.

67. Балалар бет-жақ аймағындағы қатерлі ісіктері. Патогномониялық
белгілері. Нақтама ерешеліктері. Реабилитация қағидалары.


