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«Балалар  онкологиясы  жəне гематология» мамандығы бойынша
резидентураға қабылдау сұрақтары

1. Қан түзілу схемасы жəне оны реттеу
2. Тамырлы-тромбоциттік гемостаз, тіндердің коагуляция факторлары, қан
жасушаларының факторлары, олардың қанның коагуляциясындағы рөлі.
3. Плазмалық гемостаз, плазманың коагуляциялық факторлары жəне олардың
биологиялық əсері, плазма факторларының активтенуінің каскадты механизмі.
4. Гемофилия. Диагноз, емдеу, асқынулар.
5. Фон Виллебранд ауруы. Этиологиясы, патогенезі, диагнозы. Терапияның
қазіргі принциптері
6. Тұқым қуалайтын тромбоцитопатия. Клиникалық көріністері жəне
диагностикалық əдістері.
7. Алынған тромбоцитопатия. Жіктеу, диагностика жəне терапия алгоритмдері
8. Балалардағы тромбоз. Себептері, диагностикасы жəне терапия тəсілдері
11. Темір тапшылығы анемиясы. Себептері, диагностика критерийлері,
терапияға қазіргі заманғы көзқарастар, алдын-алу.
12. Шала туылған нəрестелердегі ерте анемия диагностикасы жəне емі
13. Гемолитикалық анемия. Жіктелуі, дифференциалды диагноз, терапия
тəсілдері, жаңа препараттар.
14. Тұқым қуалайтын гемолитикалық анемия. Даму себептері, зертханалық
диагноз, асқынулар
15. Гемолитикалық анемия. Этиология, гемолиз механизмдері, зертханалық
диагностика.
16. Фишер-Эванс синдромы. Жіктелуі, диагностикасы, терапия принциптері.
17. Туа біткен апластикалық анемия - этиологиясы, патогенезі жəне жіктелуі
18. Алмаз-Блэкфан анемиясы - клиникасы, диагностикасы жəне терапиясы.
19. Алынған апластикалық анемия. Этиологиясы, патогенезі, диагностикалық
алгоритмдері.
 20. Туа біткен нейтропения - клиникасы, диагностикасы жəне басқару
принциптері
    21. Гаучер ауруы, клиникасы, диагностикасы, терапия принциптері.
22. Балалардағы қатерлі ісіктердің эпидемиологиясы жəне этиологиясы.
23. Жедел лейкемия. Клиникалық көріністері, диагностикалық əдістері жəне
терапияға заманауи көзқарастар.
24. Созылмалы миелоидты лейкемия. Диагностикалық əдістер жəне терапияға
заманауи тəсілдер.
25. Миелодипластикалық синдром. Патогенезі, жіктелуі, диагностикалық
алгоритмдері. 26. Ходжкиннің лимфома. Диагноз, терапия, терапияның
асқынулары.
27. Ходжкин емес лимфомалар. Этиологиясы, патогенезі жəне жіктелуі.
 28. Гистиоциттік бұзылулар. Этиологиясы, патогенезі, жіктелуі
29. ICE синдромы. Жіктелуі, этиологиясы, патогенезі, диагнозы
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30. Орталық жүйке жүйесінің ісіктері. Жіктеу. Алгоритмдер диагностика.
Дифференциалды диагноз. Емдеу принциптері.
31. Қатерлі сүйек ісіктері. Клиниканың ерекшеліктері, диагностикасы жəне емі.
Хирургиялық араласудың ерекшеліктері. Эндопростетика.
 32. Жұмсақ тіндердің қатерлі ісіктері. Жіктеу. Дифференциалды диагноз. Қазіргі
диагностикалық əдістер. Емдеу принциптері.
33. Ретроперитонеальді кеңістіктің ісіктері. Жіктеу. Клиникалық ағымның
ерекшеліктері. Арнайы сараптама əдістері. Авто-ТКМ нейробластома
терапиясындағы рөлі.
34. Бауырдың қатерлі ісіктері. Клиникалық көрініс. Диагностика.
Дифференциалды диагноз. Емдеу.
35. Вилмстің ісігі. Патогенез. Диагностика. Дифференциалды диагноз. Емдеу.
 36. Ретинобластома. Ерте диагноз қою мүмкіндіктері. Дифференциалды диагноз.
Емдеу. Қашықтық нəтижелер.
37. Аналық жасуша ісіктері. Жіктеу. Клиникалық көрініс. Диагноз қою
принциптері. Дифференциалды диагноз. Емдеу принциптері. 38. Сирек
кездесетін баланың ісіктері. Клиникалық көрініс. Диагноз қою принциптері.
Емдеу принциптері.
 39. Балалардағы қатерлі ісіктер. Жиілік. Жіктеу. Диагноз қою принциптері.
Емдеу принциптері. 40. Қатерлі ісікке күдік болған жағдайда объективті
зерттеудің ерекшеліктері. Амбулаториялық негізде міндетті клиникалық
минималды тексеру.
   41. Қатерлі ісіктердегі негізгі клиникалық белгілері жəне олардың патогенезі.
   42. Онкологиялық жəне гематологиялық аурулардың зертханалық диагнозы.
   43. Балалар онкологиясы мен гематологиясындағы радиациялық
диагностикалық əдістердің мүмкіндіктері
44. Балалар онкологиясы мен гематологиясындағы заманауи зерттеу əдістері
45. Тұмауға қарсы дəрілерді жіктеу.
46. Əсер ету механизмдері. Қатерлі ісіктердің химиотерапиялық препараттарға
сезімталдығы. Химиотерапиялық емге көрсеткіштер.
47. Онкологиядағы полимотерапия. Дəрілік заттарды қабылдау əдістері. Жанама
əсерлері. Химиотерапияға қарсы көрсетілімдер. Адъювантты жəне
неоадъювантты химиотерапия.
48. Гемопоэтикалық бағаналы жасуша трансплантациясы. Көрсеткіштері.
Асқынулар. Əдістің ерекшеліктері.
49. Трансплантация жəне хост реакциясы. Жіктелуі, патогенезі, емі
50. Қан құю жəне трансфузиядан кейінгі реакциялар мен асқынулардың жалпы
сипаттамасы.
51. Қан арқылы таралатын инфекциялар, қан арқылы өтетін инфекциялар
маркерлерін зертханалық зерттеу.
52. Балалар онкологиясы мен гематологиясындағы паллиативті көмек
53. Балалар онкологиясы мен гематологиясындағы сүйемелдеу терапиясы. Ілеспе
терапияның негізгі принциптері.


