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«Офтальмология, оның ішінде балалар» мамандығына түсуге арналған
емтихан сұрақтары
1.Офтальмология тарихы, оны құрушылар. Қазақстандағы офтальмологияның
тарихы. Отандық офтальмологияның соңғы жетістіктері.
2.Көз алмасының құрылысы, жас ерекшеліктері. Қанмен қамтамасыз етілуі
жəне көздің нервтенуі.
3.Көздің фиброзды қабаты. Анатомиялық сипаттамасы. Қанмен қамтамасыз
етілуі жəне нервтенуі.
4.Көздің тамырлы қабаты. Анатомиялық сипаттамасы. Қанмен қамтамасыз
етілуі жəне нервтенуі.
5.Торлы қабат, анатомиялық жəне гистологиялық құрылымы.
Офтальмоскопиядағы торлы қабаттың анатомиялық негіздері.
6.Көз алмасының ішкі ортасы: көз алмасының камераларын жəне көзішілік
сұйықтық, көзбұршағы, шынытəрізді дене.
7.Көз ұясы. Көз ұясының қабырғалары. Көз ұясының құрамы.
8.Көру анализаторының бөлімдері.
9.Көру анализаторының қызметтері жəне оларды зерттеу əдістері.
10. Көру ағзаларын зерттеу жəне тексеру жүйелілігі.
11. Көздің оптикалық жүйесі. Клиникалық рефракция түрлері. Зерттеудің
объективті жəне субъективті əдістері, диагностика.
12.Миопия. Даму механизмі. Жіктелуі, клиникасы, асқынулары, түзету
принциптері жəне емдеу əдістері.
13.Гиперметропия. Клиникасы, түзету жəне емдеу əдістері.
14.Астигматизм оны коррекциялау (түзету).
15. Пресбиопия жəне оны коррекциялау (түзету).
16.Жанаспалы түрде көзді түзету (коррекция). Көрсеткіштері, қарсы
көрсеткіштері жəне асқынулар.
17.Рефракция аномалияларын емдеудегі заманауи лазерлі жəне ота əдістері.
18. Қабақтардың дамуы мен орналасуының аномалиялары.
19.Қабақтардың аллергиялық аурулары. Клиникасы, емі.
20.Қабақтың қабынуы. Блефариттер. Клиникасы, емі.
21.Қабақтардың бактериялық аурулары (теріскен, халазион, флегмона жəне
қабақтың абсцессі). Клиникасы, емі, асқынулары.
22.Жас ағу аппараты. Жас жасау жəне жас шығару механизмі.
Дакриоциститтер, басты белгілер, зерттеу əдістері, емі. Жаңа туылған
нəрестелердегі дакриоциститті емдеу ерекшеліктері.
23.Дакриоаденит. Этиологиясы, клиникасы, емі.
24.Көз ұясының қабыну аурулары. Этиологиясы, клиникасы, емі.
25.«Қызыл көз» синдромы (аурудың сипатына байланысты көздің инъекция
түрлері).
26.Бактериалды конъюнктивиттер. Этиологиясы. Клиникасы. Алдын алу, емі.
27.Вирусты  конъюнктивиттер. Этиологиясы. Клиникасы, емі.
28. Көздің аллергиялық аурулары. Клиникасы, емі.
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29.Кератиттер, жіктелуі, жалпы белгілері, емі, кератит нəтижелері.
30. Қасаң қабықтың дегенеративті жəне дистрофиялық аурулары. Этиологиясы,
клиникасы, емі.
31.Увеиттер, жіктелуі. Этиологияға, асқынуларға байланысты увеиттердің
ағымының ерекшеліктері.
32.Иридоциклиттер. Клиникасы, глаукоманың жедел ұстамасымен
дифференциальды диагностика.
33.Хориоидиттер. Диагностикасы, этиологияға, асқынуларға байланысты
увеиттердің ағымының ерекшеліктері.
34.Офтальмологияда кездесетін синдромдар (Фукса, Сьюгрена, Бехчета, Фогта-
Коянаги, Рейтера синдромдары).
35. Қарттық катаракта. Даму кезеңдері. Хирургиялық емдеу əдістері. Афакия,
оны түзету (коррекция) əдістері.
36.Туа пайда болған катаракта. Этиологиясы, жіктелуі, хирургиялық емдеу
мерзімі, түзету (коррекция).
37.Көздің гидродинамикасының бұзылуы. Біріншілік глаукома. Патогенезі,
жіктелуі, басты белгілері. Консервативті жəне хирургиялық емдеу əдістері.
38.Жедел глаукома ұстамасы, клиникасы, дифференциалды диагноз, емі.
39.Екіншілік глаукома. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, емі жəне алдын-
алу.
40.Туа пайда болған глаукома. Этиологиясы, патогенезі, жіктелуі, клиникасы,
емі. Болжау.
41.Гипертониялық ретинопатия: патогенезі, жіктелуі, клиникасы,
диагностикасы, емі.
42.Диабеттік ретинопатия: патогенезі, жіктелуі, клиникасы. Емі,
лазеркоагуляция жəне ангиогенез ингибиторларын интравитреальды енгізу
көрсеткіштері. Болжау.
43.Көру нервісінің қабыну аурулары. Клиникасы, емі.
44.Көру нерві дискісінің ісінуі. Этиологиясы, клиникасы. Невритпен
дифференциальды диагноз.
45.Торлы қабаттың орталық артериясының жедел тарылуы мен орталық
венаның тромбозы. Клиникасы. Біріншілік дəрігерлік көмек.
46.Жастық макулярлы дегенерация. Патогенезі, жіктелуі, клиникасы, емі.
47. Торлы қабықтың ажырауы. Этиологиясы, жіктелуі, диагностикасы,
клиникасы жəне емі.
48. Көзішілік ісіктер (меланома, ретинобластома). Клиникасы, диагностикасы.
Емі.
49.Көзді қозғалту аппаратаның патологиясы. Екі көзбен көру сипаты. үйлескен
қылилық. Үйлескен қылилықтың түрлері. Амблиопия. Емі. Аметропияны
көзілдірікпен түзету (коррекция).
50.Паралитикалық қылилық. көздік тортиколлисі. Емі.
51.Шала туғандардың ретинопатиясы. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы,
емі.
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52.Көздің енген жарақаттары. Жіктелуі. Енген жарақаттың басты белгілері.
Біріншілік хирургиялық емдеу принциптері. Көздің енген жарақаттарының
асқынулары. Емі, алдын-алу.
53. Көз алмасының контузиясы. Клиникасы, жіктелуі, асқынулары, емі.
54.Көздің күйіктері. зақымдалу дəрежесін анықтау. Біріншілік дəрігерлік көмек
көрсету, емі.
55.Симпатикалық офтальмия. Алдын-алу, емі. Көз алмасын алып тастау
көрсеткіштері. Көз алмасын алып тастауға арналған хирургиялық ем түрлері.
56.Лазерлерді офтальмологияда қолдану. Лазерлік хирургияға көрсеткіштер.
57.Эндокриндік офтальмопатия. Этиологиясы жəне патогенезі. Клиникасы. Емі.


