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«Педиатрия» мамандығы бойынша резидентураға қабылдау сұрақтары

1. Балалық шақ кезеңдері. Баланың биологиялық жəне күнтізбелік
(паспорттық) жасы туралы түсінік. Балалардағы жасқа байланысты аурулар.

2. Жаңа туған нəрестелердің сепсисі. Этология, патогенез, жіктеу, клиника,
емдеу, алдын алу, клиникалық тексеру.

3. Балалардың физикалық дамуы. Дене дамуын бағалаудың жас ерекшеліктері
мен əдістері.

4. Балалардың нерв-психикалық дамуы. Нерв-психикалық дамуды бағалаудың
жас ерекшеліктері мен əдістері. Жаңа туған нəрестелер мен нəрестелердің
негізгі шартсыз рефлекстері.

5. Бірінші жастағы балаларды табиғи азықтандыру. Емшек сүтінің
артықшылықтары.

6. Балалардың жыныстық дамуы. Жыныстық дамуды бағалаудың жас
ерекшеліктері мен əдістері.

7. Бір жастағы балаларды табиғи тамақтандыру. Қосымша тағамдарды енгізу
мерзімдері. Азықтандырудың жеткіліктілігін бағалау əдістері.

8.  Конституцияның экссудациялық-катаральды аномалиясы жəне
аллергиялық диатез. Клиника жəне диагностика, профилактика, емдеу,
болжау.

9. Балалардағы туа біткен жүрек кемістіктері. Этиологиясы. Жіктеу.
Диагностика Хирургиялық емдеу мерзімдері. Клиникалық тексеруэ

10.Конституцияның лимфа-гипопластикалық аномалиясы. Клиника жəне
диагностика, емдеу, болжау.

11. Нейроартрит диатезі. Клиника жəне диагностика, емдеу, болжау.
12. Балалардағы асқорыту органдарының жас ерекшеліктері.
13.Жаңа туылған нəрестелердегі шекара жайлары. Клиника, диагноз,

дифференциалды диагностика, емдеу, алдын алу.
14.Иммунологиялық реактивтіліктің жас ерекшеліктері жəне олардың

балалармен қарым-қатынасы.
15. Балалардағы тыныс алу жүйесінің жас ерекшеліктері.
16. Жаңа туылған нəрестелердегі линолиздік іріңді инфекция. Этиологиясы,

клиникалық көрінісі, алдын алу жəне емдеу. Перзентханаларда эпидемияға
қарсы шаралар.

17.Жатырішілік  инфекцияларының диагностикасы жəне дифференциалды
диагностикасы: листериоз, цитомегалия, токсоплазмоз, хламидиоз, туа
біткен қызамық, туа біткен сифилис.

18.Балалардағы жүрек-тамыр жүйесінің органдарының жастық ерекшеліктері.
19.Обструкциялық бронхит жəне бронхиолит. Клиника, диагноз,

дифференциалды диагноз, клиникалық тексеру.
20.Жаңа туылған нəрестелердің асфиксиясы. Клиника, диагностика,

реанимация əдістері.
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21. Балалардағы өткір ас қорыту бұзылыстары. Жіктеу. Алименттік
(қарапайым) диспепсия. Этиология, патогенез, клиника жəне диагностика,
емдеу, алдын алу

22.Кішкентай балаларда анемияның жеткіліксіздігі. Диагностика, емдеу, алдын
алу. Темір тапшылығы анемиясымен болатын нəрестелерді клиникалық
тексеру.

23.Жаңа туылған нəрестенің гемолитикалық ауруы. Келудің себептері.
Клиника, диагноз, емдеу. Клиникалық тексеру.

24.Рахит. Этиология, патогенез, жіктеу, клиника, емдеу, алдын алу.
Клиникалық тексеру.

25.Кішкентай балалардың жедел пневмониясы. Этиология, жіктеу, клиника,
емдеу.

26.Жаңа туылған нəрестелердегі пневмония. Клиника, дифференциалды
диагностика, емдеу.

27.Орталық жүйке жүйесінің травмалары. Іштегі зақымданудың өткір
кезеңіндегі клиникалық синдромдар. Ықтимал нəтижелер, емдеу, алдын алу

28.Балалардағы асқазан-ішек жолдарының жедел жұқпалы аурулары. Емдеу,
алдын алу. Ауыз қуысын жəне диета терапиясының принциптері мен
тактикасы

29.Спазмофилия жəне гипервитаминоз D. Клиника, диагноз, емдеу.
30.Бронхиалды астма. Жіктеу, клиника, диагноз, емдеу, клиникалық тексеру.
31.Анафилактикалық шок. Этология, патогенез, клиника, шұғыл көмек, алдын

алу
32.Балалардағы нефротикалық синдром. Диагностика жəне емдеу принциптері,

клиникалық зерттеу.
33.Жіті ревматикалық қызба. Жіктеу. Клиника, диагноз. Кезеңді емдеу.

Клиникалық тексеру.
34. Созылмалы жүрек-қантамыр функциясының бұзылуы. Клиника, емдеу.
35.Ерте жастағы балаларда өткір пневмония. Клиника, диагностика, емдеу,

клиникалық тексеру.
36.Балалардағы плеврит. Клиникасы, диагностикасы, емдеу, клиникалық

тексеру.
37.Жедел пиелонефрит. Этология, патогенез, жіктеу, клиника, диагноз, емдеу,

клиникалық тексеру.
38.Ревматикалық емес кардит. Клиника, диагноз, емдеу. Клиникалық тексеру.
39.Қант диабеті. Этиопатогенез. Клиника Асқынулар.
40.Балалардағы қант диабетін емдеу принциптері. Комада жедел көмек.
41.Жедел жəне созылмалы панкреатит. Клиника, диагностика, емдеу,

клиникалық тексеру.
42. Жасөспірім идиопатикалық артрит. Жіктеу. Клиника, диагноз, емдеу.

Клиникалық тексеру.
43.Гипотиреоз. Жіктеу. Диагностика Емдеу. Клиникалық тексеру.
44.Бүйрек жеткіліксіздігі. Себептер, диагноз, терапияның негізгі принциптері.
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45.Жыныстық даму деңгейін бағалаудың критерийлері, оны бұзудың негізгі
себептері.

46.Балаларда жұқпалы аурулармен күресудің негізгі құралы ретінде белсенді
иммундау. Вакцинацияға қарсы көрсеткіштер. Вакциналау кестесі. Балалар
клиникасында иммундау кабинетінің жұмыс істеу принциптері.

47.Балалардағы зəр шығару жүйесінің жасына байланысты ерекшеліктері.
48.Балалардағы асқазан-ішек жолдарының өткір жұқпалы аурулары.

Этиология, патогенез, клиника жəне диагностика.
49.Балалардағы параратофия. Негізгі себептері, клиникасы жəне

диагностикасы, емі
50.Балалардағы гастродуоденит. Диагноз, терапия. Клиникаға клиникалық

тексеру.
51.Балалардағы жүйелі қызарған эритематосы. Клиника, диагностика, емдеу,

клиникалық тексеру
52.Тубулопатия. Этология, патогенез, клиника, диагностика, емдеу,

клиникалық тексеру
53..Ішектің қабыну ауруы. Этология, жіктеу, диагностика жəне емдеу,

клиникалық тексеру.
54. Жіті стрептококальды гломерулонефрит. Клиника, диагностика, емдеу,

клиникалық тексеру.
55.Балаларда өсімдік дистониясы. Клиника, диагностика, емдеу, алдын алу
56.Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі. Себептер, клиника, терапияның негізгі

принциптері.
57.Пептикалық жара жəне 12 ұлтабар ойық жарасы. Клиника, диагностика,

емдеу жəне клиникалық тексеру.
58.Дерматомиозит жəне склеродерма. Клиника, дифференциалды диагностика,

терапия принциптері, клиникалық тексеру
59.Балаларда профилактикалық егу жұмыстарының кейінгі асқынулары:

жіктелуі, клиникалық көріністері. Себептер, емдеу, алдын алу.
60.Геморрагиялық васкулит (Шенлеин-Геноч ауруы). Клиника, диагностика,

емдеу, клиникалық тексеру.
61.Балалардың өсуінің бұзылуы. Диагностика Diff. диагноз, емделді
62.Жедел лейкемия. Клиника Диагностика Терапия принциптері.
63.Балалардағы бастапқы жəне қайталама артериялық гипертензия.

Диагностика Емдеу.
64.Эндемиялық зоол. Диф диагнозы. диагноз. Емдеу, алдын алу, клиникалық

тексеру.
65.Балалардағы тағамдық аллергиясы. Клиникалық көріністер, диагноз, емдеу.
66.Тромбоцитопенді пурпура (Верлгоф ауруы). Клиника, терапия.

Глюкокортикоидтарды тағайындау жəне көкбауырды жою туралы
нұсқаулар. Клиникалық тексеру.

67.Диффузды токсикалық зоб. Клиникасы, диагнозы, емдеуі.
68.Семіздік. Себептер, клиника, емдеу, клиникалық тексеру.
69.Гемофилия. Жіктеу, клиника, емдеу, клиникалық тексеру.
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70.Бастапқы иммунитет тапшылығы. Ұғым Себептер, диагноз, емдеу.
71.Бастапқы иммунитет тапшылығы. Ұғым Себептер, диагноз, емдеу.
72.Алқалық анемия. Клиника Диагностика Терапия принциптері.
73.Дəрілік аллергия. Клиникалық формалар, диагноз, емдеу.


