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 7R091210  «Хирургиялық стоматология» мамандығы бойынша
қабылдау емтиханының сұрақтары

1. Қазақстандағы хирургиялық стоматологияның даму тарихы.
2. Стационарда жақ- бет хирургиясы бөлімін ұйымдастыру.
3. Үшкіл нервтің  II  тармақтарының  анатомиясы.
4. Үшкіл нервтің   III тармақтарының  анатомиясы.
5. Жоғарғы  жақтың жергілікті жансыздануының анатомиялық негіздемесі
6. Төменгі  жақтың жергілікті жансыздануының анатомиялық негіздемесі
7. Стоматологияда қолданылатын жергілікті анестетиктер: жіктелуі, əсер ету

механизмі,  дозасы жəне оларға қойылатын талабы. Карпульды
технология.

8. Инфраорбитальді анестезия, ауыз ішілік əдіс. Нысана пункті, əдісі,
жансыздандыру аймағы. Таңдай  анестезиясы. Нысана  пункті, əдісі,
жансыздандыру аймағы.

9. Күрек тістік анестезия, ауыз ішілік əдіс. Нысана  пункті, əдісі,
жансыздандыру аймағы.

10. Туберальды анестезия, ауызішілік əдіс. Нысана  пункті, əдісі,
жансыздандыру аймағы.

11. Төменгі жақтың жетелеуші əдісі .
12. Торустық анестезия. Нысана  пункті, əдісі, жансыздандыру аймағы.

13. Берше, М.Д.Дубов, М.В. Уваров бойынша анестезия. Көрсеткіші, əдісі,
жансыздану аймағы.

14.  Үшкіл нервтің II тармақтарының орталық анестезиясы.  ( Вайсблат
бойынша).  Көрсеткіші. Орындау жолы, асқынуы.

15. Хирургиялық стоматологиядағы жергілікті жансызданудың жалпы
асқынуы. Естен тану, шок, коллапс.

16. Анафилактикалық  шок. Клиникасы, жедел көмек, алдын алу.
17. Хирургиялық стоматологиядағы жергілікті жансызданудың жергілікті

асқынуы.
18. Төменгі жақ сүйегінің тістерін жұлатын аспаптар.
19. Жоғарғы жақ сүйегінің тістерін жұлатын аспаптар.
20. Тіс жұлу отасы, кезеңдері. Көрсеткіштері, қарсы көрсеткіштері. Жоғарғы

жақтың  жекелеген тістерін жұлу ерекшеліктері.
21. Жұлынған тістің ұяшығының жазылу кезеңдері.
22. Төменгі жақтың жекелеген тістерін  жұлу ерекшелігі.
23. Қан тамыр жүйесінің аурулары, психикалық ауруларда, қан аурулары

кезінде тісті жұлудың ерекшеліктері.
24.  Тіс жұлу кезіндегі жергілікті асқыну. Клиникасы, емі, алдын алуы.
25. Тіс жұлғаннан кейінгі жергілікті асқыну. Профилактикасы. емі.
26. Альвеолит. Этиологиясы, клиникасы, дифференциальды диагностикасы,
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емі.
27. Тіс жұлғаннан кейінгі қансырау. Емдік іс шаралар, алдын алу.
28. Жедел жəне созылмалы  периодонтит. Этиологиясы, клиникасы, емі.
29. Тістің созылмалы периодонтитін емдеудің хирургиялық əдістері.
30. Жақтың жедел одонтогенді  периоститі. Патогенезі, патологиялық

анатомиясы, клиникасы,  емі.
31. Таңдайдың абсцессі. Себептері, клиникалық  көрінісі, емі.
32. Жақтың жедел одонтогенді остеомиелиті. Клиникасы, диагностикасы,

емі.
33. Жақтың одонтогенді остеомиелитінің патогенезінің теориясы.
34. Созылмалы остеомиелит. Жіктелуі.  Патологиялық анатомиясы.

Клиникасы. Емі.
35. Жақтың остеомиелиті мен периоститінің, жедел іріңді  периодонттиттің

дифференциалды  диагностикасы.
36. Тіс жарып шығу сырқаттары. Төменгі үшінші азу тістің кедергімен

жарып шығуы. Клиинкасы, диагностикасы, емі. Асқынулар.
37. Тіс жарып шығу сырқаттары. Ретенция, тістің дистопиясы.  Этиологиясы.

Дəрігердің əрекеті.
38. Тіс жұлудың атипиялық əдістері.
39. Сілекей бездерінің қабыну аурулары. Жіктелуі.  Жедел сиаладенит,

сиалодохит. Клиникасы. Дифференциальды диагностика. Емдеу
принциптері.

40. Сілекей бездерінің созылмалы қабынуы. Жіктелуі. Клиникасы.
Дифференциалды диагностикасы. Емдеу принциптері.

41. Тас сілекей аурулары. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы,
диагностикалу əдісі, емі.

42. Сілекей бездерінің реактивно-дистрофиялық аурулары. Жіктелуі.
Клиникасы. Дифференциалды диагностикасы. Емдеу принциптері.

43. Самай төменгі жақ буындарының қабыну-дистрофиялық аурулары.
Клиникасы. Дифференциальды диагностикасы. Емі.

44. Жоғарғы жақтың  қойнауының түбінің перфорациясы. Дəрігердің
тактикасы. Оларды жабу əдістері

45. Пародонт ауруларын емдеудің хирургиялық əдістері.
46. Тістің шытынауы жəне сынуы.Дəрігердің əрекеті.
47. Төменгі жақсамай буынының орнынан шығып кетуі. Жіктелуі,

клиникасы, емі.
48. Ауыз қуысының жұмсақ тіндерінің зақымдануын алғашқы

хирургиялық өңдеу ерекшеліктері.
49. Жақтың альвеолярлы өсіндісінің сынықтары. Клиникасы,

диагностикасы, емі.
50. Ауыз қуысын протездеуге дайындау.
51. Ауыз қуысының қатерсіз ісіктері. Клиникасы, диагностикасы, Емі.
52. Эпулис.  Клиникасы, диагностикасы, Емі.
53. Кіші сілекей бездерінің ретенциялы кисталары, диагностикасы мен
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емі.
54. Ранула.  Клиникасы, диагностикасы, емі.
55. Жақтың радикулярлы  кистасы. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы,

дифференциалды диагностикасы, емі.
56. Фолликулярлы киста. Этиологиясы, клиникасы, диагностикасы,

дифференциалды диагностикасы, емі.
57. Жоғарғы жəне төменгі еріннің, тілдің қысқа үзбелері. Клиникасы,

хирургиялық  емі.
58. Дентальды имплантация. Көрсеткіштері, қарсы көрсеткіштері.

Имплант түрлері. Остеоинтеграция түсінігі.


