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«Неонатология» мамандығы бойынша резидентураға қабылдау сұрақтары

1.    Нəрестенің анатомиялық жəне физиологиялық ерекшеліктері. Ерте
неонатальдық  бейімделуі жəне нəрестенің шекаралық жағдайлары.

2.   Шала туылған жəне аз салмақпен туылған нəрестелердің анатомиялық –
физиологиялық ерекшеліктері. Аз салмақты нəрестелер. Жіктелуі.

3. Ана сүтімен тамақтандырудың артықшылықтары жəне принциптері.
Емізудің техникасын дұрыс үйрету. Гипогалактияның алдын алу.

4. Тиімді перинатальдық күтім. Туылған сəтте нəрестелер күтімі. «Жылу
тізбегі». Нəрестелерде термореттелуі бұзылысы жəне оның асқынулары.
Нəрестелердің «ана мен бала» бөліміндегі күтімі.

5. Терінің, тері асты қабатының инфекциялық емес аурулары. Себептері.
Клиникалық көріністері. Диагностикасы. Емі. Баздану, желік, терлік  ихтиоз,
адипонекроз, склередема, склерема, себореялық дерматит.

6. Терінің, тері асты қабатының инфекциялық аурулары. Себептері.
Клиникалық көріністері. Диагностикасы. Емі. Везикулопустулез. Нəрестелер
көпіршігі. Риттер эксфолиативтік дерматиті. Фигнер псевдофурункулезі,
нəрестелер маститі. Нəрестелер некротикалық  флегмонасы. Омфалит.
Кіндік тамырының гангренасы.

7. Нəрестелердегі геморрагиялық ауру. Этиологиясы. Клиникалық жəне
зертханалық критерийлері. Салыстырмалы диагнозы. Емі.

8. Нəрестелердегі анемиялық синдром. Негізгі себептері. Жіктелуі.
Клиникалық көріністері. Қанның көрінісі. Диагностикасы. Салыстырмалы
диагнозы. Емдеу қағидалары.

9. Неонатальдық сарғыштық. Жіктелуі. Клиникалық-диагностикалық
критерийлері. Салыстырмалы диагностикасы. Емдеу қағидалары.

10. Нəрестелердің гемолитикалық ауруы. Себептері, жіктелуі, клиникасы,
салыстырмалы диагностикасы, емдеу принциптері. Қан алмастырып құюға
көрсеткіштер.

11. Ұрық пен жаңа туған нəрестелердегі жедел жəне созылмалы гипоксия
туралы ұғым. Ұрықтың созылмалы гипоксиясының себептері. Ұрықтың
созылмалы гипоксиясын пренатальды анықтаудың əдістері.

12. Асфиксия. Клиникалық көріністері. Апгар шкаласы.
13. Жаңа туған нəрестелердегі туыт жарақаттары. Туыт жарақаттарының

себептері. Клиникалық көрінісі. Емдеу үрдістері.
14. Нəрестелердегі туыт жарақаттары жəне бас миына қан кетулер. Клиникасы.

Салыстырмалы диагностикасы, емі, болжамы, реабилитациясы.
15. РДС.  Транзиторлық  тахипноэ. Диагностикасы, емдеу тактикасы.
16. Жаңа туған нəрестелердегі пневмония. Құрсақ ішілік жəне неонатальдық

пневмония туралы түсінік. Этиологиясы. Жіктелуі. Клиникасы. Шала туған
нəрестелердегі пневмонияның клиникалық көрінісінің ерекшеліктері.
Диагностикасы, емдеу қағидалары.

17. Бронх-өкпелік дисплазия. Себептері. Клиникалық көріністері.
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Диагностикалық критерийлері. Емі, алдын алу жəне реабилитациясы.
18. Нəрестелер сепсисі. Қатер факторлары, «жүйелі қабынуға жауап синдромы»

түсінігі, клиникасы, диагностикасы, емі.
19. Туа біткен жəне перинатальдық инфекциялар. Цитомегаловирустық,

герпестік инфекция. Туа біткен қызамық, вирусты гепатит В, токсоплазмоз,
мерез жəне т.б..

20. Балаға анасынан АИТВ/ЖИТС вертикальды жұғуы. АИТВ, ЖИТС
терминдері анықтамасы, диагностикасы, анасынан ұрыққа жəне нəрестеге
жұғуының алдын алу.

21. Туа біткен жəне транзиторлық гипотиреоз, тиреотоксикоз. Туа біткен
гипопаратиреоз. Клиникалық жəне зертханалық симптомдары.
Диагностикасы.  Орын басу терапиясының принциптері.

22. Неонатальдық қант диабеті. Гиперинсулинизм. Екіншілік бүйрекүсті безі
жетіспеушілігі (АКТГ тапшылығы).  Клиникалық жəне зертханалық
симптомдары. Диагностикасы.  Орын басу терапиясының принциптері.

23. Туа біткен жүрек ақауларының жіктелуі. Туа біткен жүрек ақауларының
диагностикасы.

24. Ашық артериальдық өзек. себептері. Гемодинамикасы. Клиникасы. Емі.
Болжамы.

25. Нəрестелердің энтероколиті. Этиологиясы. Клиникалық көріністері.
Салыстырмалы диагностикасы. Емі жəне профилактикасы.

26  Туа біткен кемістік жəне генетикалық синдромдар (Даун синдром,
Шерешевский –Тернер синдромы)

27 Патау синдромы. Клиникалық көріністері. Диагностикасы. Медициналық
көмек көрсетудің тəсілі.

28 Жильбер синдромы. Анықтамасы. Этиологиясы, генетикалық факторлардың
рөлі. Клиникалық көрінісі. Диагностикасы. Салыстырмалы диагностикасы.
Емі. Болжамы.

29 Криглер-Найяр синдромы. Анықтамасы. Этиологиясы, генетикалық
факторлардың рөлі. Патогенезі. Клиникалық көрінісі. Диагностикасы.
Салыстырмалы диагностикасы. Емі. Болжамы.

30 Муковисцидоз. Диагностика, салыстырмалы диагностика жəне емдеу
бағыттары.  Диагностика жəне емдеу тиімділігінің индикаторы.

31 Асқорыту жолдарының функциональдық бұзылыстары. Тітіркенген ішек
синдромы. Іш қату. Өт қабы жəне Одди сфинктерінің дисфункциясы.


