
"Пластикалық хирургия" резидентураға арналған сұрақтар

1. Пластикалық хирургия медициналық мамандық ретінде.

2. Тері меланомасы. Клиникасы. Диагностика. Емдеу.

3. Бет нервінің зақымдануы. Мимикалық бұлшықет параличіне арналған
клиникасы, диагностикасы, хирургиялық емдеу əдістері жəне
реконструктивті операциялар.

4. Пластикалық хирургияның даму тарихы.

5. Терінің қатерлі ісіктері. Клиникасы. Диагностика. Емдеу.

6. Бетке жəне ауыз қуысына операция жасау кезінде анестезияның жалпы
ережелері. Жалпы анестезияның түрлері. Жақ-бет аймағындағы хирургиялық
араласу кезіндегі жалпы анестезияның абсолютті жəне салыстырмалы
көрсеткіштері.

7. Пластикалық хирургияның заманауи жетістіктері мен даму болашағы.

8. Терінің қатерлі ісіктері. Клиникасы. Диагностика. Емдеу.

9. Тері ісігі. Клиникасы, морфологиясы, диагностикасы, дифференциалды
диагноз, емдеу, болжам, оңалту, алдын-алу.

10. Медициналық этика. Дəрігердің заңды жауапкершілігі.

11. Аллопластика туралы түсінік. Пайдалануға арналған материалдар,
көрсеткіштер.

12. Бет қаңқасының сүйектеріне хирургиялық жол. Анестезияның жіктелуі,
қажетті құралдары, түрлері. Орбитаның төменгі жиегіне жету техникасы.

13. Пластикалық хирургиядағы анестезия. Жалпы анестезия. Аймақтық
анестезия. Операция кезінде науқастың жағдайын бақылау.

14. Толық қабатты терінің автографын пайдаланып теріні егу əдісі.



15. Жоғарғы жақтың артикулярлы емес сынуы. Жіктелуі, клиникасы,
диагностикасы, дифференциалды диагностикасы. Этиопатогенез, клиникасы,
диагностикасы, емі, асқынулары.

16. Хирургиядағы жергілікті анестезия. Жергілікті анестезияға дайындық.
Сорттары, техникасы. Асқынулар, алдын-алу жəне шұғыл көмек.

17. Бөлінген теріге автограф көмегімен теріні егу əдісі.

18. Жақ сүйектерінің сүйектенуі. Жақ сүйегінің ақауларын талдау.
Трансплантация түрін таңдау. Науқастарды сүйектерді егуге дайындау.
Операция техникасы, операциядан кейінгі кезең. Жоғарғы жəне төменгі
жақтың ауытқулары мен деформацияларын хирургиялық емдеу.

19. Өкпе артериясының тромбоэмболиясы. Клиникасы. Алдын алу жəне
емдеу.

20. Жұмсақ тіндердің тамырлы ауытқулары. Жіктелуі, клиникасы,
диагностикасы. Емдеу тəсілдері.

21. Еріннің ісігі. Клиникасы, морфологиясы, диагностикасы,
дифференциалды диагноз, емдеу, болжам, оңалту, алдын-алу.

22. Молекулалық биология жəне медициналық генетика. Мендельдің
мұрагерлік заңдары. Менделдік емес мұра. Адамның генетикалық аурулары.

23. Төменгі аяқтың диабеттік ангиопатиясы. Диагностика мен емдеу.

24. Төменгі жақтың мылтықсыз сынуы. Жіктелуі, клиникасы, диагностикасы,
дифференциалды диагностикасы. Этиопатогенез, клиникасы, диагностикасы,
емі, асқынулары.

25. Жараларды емдеу. Жараларды емдеудің биологиялық негізі жəне жара
процесінің барысы. Жарақат процесінің патологиясы.

26. Тері пластмассасының негізгі əдістері.

27. Туа біткен таңдай. Туа біткен таңдайдың клиникалық жіктелуі. Пышақ,
диагноз. Хирургиялық емдеу əдістері.

28. Тіндердің бөлінуі мен байланысының негізгі принциптері. Тігіс
материалы.



29. Үнді пластикасы. Пайдалану техникасы.

30. Жоғарғы еріннің туа біткен ашық. Клиникалық көрініс. Хирургиялық
түзету əдістері.

31. Жараны алғашқы хирургиялық емдеу.

32. Итальяндық пластик. Пайдалану техникасы.

33. Аяқтағы бөртпелермен беттің пластикалық ақаулары, Филатов дөңгелек
бағанасы. Артықшылықтары, кемшіліктері, көрсетілімдері, қарсы
көрсетілімдері. Еркін тіндерді трансплантациялау, микроваскулярлық
анастомозға күрделі флот.

34. Іріңді жараларды емдеу принциптері.

35. Мылтық жаралары. Жарақаттану процесінің ерекшеліктері. Хирургиялық
емнің принциптері.

36. Жедел медициналық көмек жəне бет күйіктеріне реконструктивті
хирургия.

37. Хирургиядағы бактерияға қарсы терапия.

38. Терінің анатомиясы жəне физиологиясы. Тері трансплантациясы,
қабылдаушы аймақты дайындау. Пайдалану техникасы.

39. Бет жарақаты: жұмсақ тіндердің зақымдануы. Жарақаттану сипатын
бағалау. Емдеу.

40. Шрамды түзету. Шрамдардың медициналық жəне эстетикалық
сипаттамасы. Шрамды бағалау. Шрамды түзетуге жəне емдеуге арналған
көрсеткіштер.

41. Мылтық жаралары. Жарақаттану процесінің ерекшеліктері. Хирургиялық
емнің принциптері.

42. Жараларды емдеудің фармакологиялық жəне механикалық əдістері.
Жараларды хирургиялық емдеу. Жараларды емдеуді ынталандырудың
заманауи стратегиясы.



43. Трансплантология тарихы. Пластикалық хирургияда трансплантация.
Граф классификациясы. Трансплантологияның иммунологиялық аспектілері.

44. Пластикалық материалдың жіктелуі. Графика жəне лақтыру туралы
түсінік. Трансплантация түрлері. Қаптардың түрлері.

45. Суық жарақат. Жылуды жоғалту механизмдері. Терморегуляция. Тəуекел
факторлары. Гипотермия. Аяз.

46. Саусақтардың иілгіштері мен экстенсорларының сіңірлерінің
зақымдануы. Диагностика Хирургиялық емнің принциптері. Тендонды тігу
техникасы.

47. Беттің жұмсақ тіндерінің анатомиясы.

48. Күйіп қалу жəне электр жарақаттары. Эпидемиология. Патофизиология.
Инфузиялық терапия жəне парентеральды тамақтану. Күйік жараларын
емдеу. Хирургиялық араласудың түрлері. Оңалту. Асқынулар.
Реконструктивті хирургия.

49. Қан тамырларының зақымдануы. Қан тамырларын тігу техникасы.

50. Қолдың хирургиялық анатомиясы.

51. Сүт безінің қатерлі ісігі. Клиникасы. Диагностика. Емдеу.

52. Бет нервінің хирургиялық анатомиясы.

53. Қатерлі ісік ауруларын емдеу принциптері.

54. Пластикалық хирургиядағы аз инвазивті хирургия.





1. Пластическая хирургия как медицинская специальность.
1. Пластикалық хирургия медициналық мамандығы.

2. История развития пластической хирургии.

2. пластикалық хирургия даму тарихы.

3. Современные достижения и перспективы развития пластической хирургии.

3. " пластикалық хирургия Қазіргі заманғы жетістіктері жəне даму бағыттары

4. Медицинская этика. Юридическая ответственность врача.

4. Медициналық этика. Дəрігер заң алдындағы жауапкершіліктер.

5. Обезболивание в пластической хирургии. Общее обезболивание. Регионарная
анестезия. Мониторинг состояния пациента в процессе операции.

5. пластикалық хирургия Жансыздандыру. Жалпы жансыздандыру.
Аумақтық анестезия. операция кезінде пациент Жай-күйінің мониторингі.

6. Местная анестезия в хирургии.   Препараты для местной анестезии.
Разновидности, техника проведения. Осложнения, профилактика и
неотложная помощь.

6. Жергілікті анестезия. Жергілікті анестезияға арналған препараттар.
Түрлері, жүргізу техникасы. Асқынулар, профилактика жəне шұғыл көмек.

7. Тромбоэмболия легочной артерии. Клиника. Профилактика и лечение.

7. Өкпе артериясының тромбоэмболиясы. Клиникасы. Алдын алу жəне
емдеу.

8. Молекулярная биология и медицинская генетика.   Законы наследования
Менделя. Неменделевское наследование. Генетически обусловленные
заболевания человека.



8. Молекулалық биология жəне медициналық генетика. Мендел мұрагерлік
Заңдар. Генетикалық негізделген аурулары.

9. Заживление ран. Биологические основы заживления ран и течения раневого
процесса.  Патология раневого процесса.

9. Жараның жазылуы. Биологиялық негіздері жаралардың жазылуын жəне
ағымының жаралық процесс. Патология жаралық процесс.

10. Основные принципы рассечения и соединения тканей. Шовный материал.

10.қиып алған жəне қосылыстар тіндердің Негізгі принциптері. Тігіс
материалы.

11. Принципы лечения ран. Формирование рубца.

11. жара Емдеу принциптері. Қалыптастыру тыртықтың.

12. Первичная хирургическая обработка раны.

12.Жараны алғашқы хирургиялық өңдеу.

13. Принципы лечения гнойных ран.

13.Іріңді жараларды емдеу принциптері.

14. Антибактериальная терапия в хирургии.

14. хирургияда Антибактериалды терапия.

15. Коррекция рубцов. Медицинские и эстетические характеристики рубцов.
Оценка рубцов. Показания к коррекции и методы лечения рубцов.

16.Түзету рубцов. Медициналық жəне эстетикалық сипаттамалары
рубцов. Бағалау рубцов. Көрсеткіштерін түзету жəне емдеу əдістері
рубцов.

17. История трансплантологии. Трансплантация в пластической хирургии.
Классификация трансплантатов. Иммунологические аспекты
трансплантологии.



17.Қазақстан тарихы трансплантология. Транспланттау пластикалық
хирургия. Жіктеу трансплантаттарының. Иммунологиялық аспектілері
трансплантология.

18. Классификация пластического материала. Понятие трансплантата и лоскута.
Разновидности трансплантатов. Разновидности лоскутов.

18.Жіктеу пластикалық материал. Түсінігі трансплантаттың мен кесіндіні.
Түрлері трансплантаттарының. Түрлері лоскутов.

19. Анатомия и физиология кожи. Пересадка кожи, подготовка реципиентной
зоны. Техника операции.

19.Анатомия жəне физиология тері. Теріні ауыстыру, дайындау
реципиентной аймағы. Операция жасау техникасы.

20.Итальянская пластика. Техника проведения операции.

20. Итальяндық пластика. Техника операция жүргізу.

21.Индийская пластика. Техника проведения операции.

21. Үнді пластикасы. Техника операция жүргізу.

22. Основные методы кожной пластики.

22. Негізгі əдістері тері пластикасы.

23. Техника кожной пластики с использованием расщепленного кожного
аутотрансплантата.

23. Техника тері пластикасы пайдалана отырып, расщепленного тері
аутотрансплантата.

24. Понятие аллопластики. Материалы, показания к применению.

24. Түсінігі аллопластики. Материалдар, қолданылуы.

25. Доброкачественные опухоли кожи. Клиника. Диагностика. Лечение.



25. Қатерсіз ісіктер жəне терінің. Клиникасы. Диагностика. Емі.

26. Злокачественные опухоли кожи. Клиника. Диагностика. Лечение.

26. Қатерлі ісіктер, тері. Клиникасы. Диагностика. Емі.

27. Меланома кожи. Клиника. Диагностика. Лечение.

28. Меланома тері. Клиникасы. Диагностика. Емі.

29. Сосудистые аномалии мягких тканей. Классификация, клиника,
диагностика. Подходы к лечению.

29. Тамыр аномалиясы жұмсақ тіндердің. Жіктелуі, клиникасы,
диагностикасы. Емінің əдістері.

30. Диабетические ангиопатии нижних конечностей. Диагностика и лечение.

30. Диабетикалық ангиопатия төменгі аяқ. Диагностика жəне емдеу.

31.Огнестрельные раны. Особенности течения раневого процесса.
Принципы хирургического лечения.

31.Атыс қаруынан жаралар. Ағымының ерекшеліктері жаралық процесс.
Хирургиялық емдеу.

32.Повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев кисти.
Диагностика Принципы хирургического лечения. Техника шва сухожилия.

32. Сіңірлердің зақымдануы сгибателей жəне разгибателей өсінді.
Диагностикасы, хирургиялық емдеу. Техника тігіс сіңірдің.

33.Повреждения сосудов. Техника сосудистого шва.

33. Зақымдалған тамырлардың. Техника тамырлы тігіс.

34.Хирургическая анатомия лицевого нерва.

34. Хирургиялық анатомиясы бет нервісінің.



35. Хирургиялық анатомиясы қылқалам.

36. Анатомия жұмсақ тіндердің тұлғалар.

37. Емдеу принциптері қатерлі ісіктердің.

38. Сүт безі обыры. Клиникасы. Диагностика. Емі.

39. Күйіктер жəне электротравма. Эпидемиология. Патофизиология.
Инфузиялық терапия жəне парентеральді тамақтану. Емдеу күйік жараларды.
Хирургия түрлері. Оңалту. Асқынулары. Реконструкциялық операциялар.

40. Суық жарақат. Тетіктері жылу шығындары. Терморегуляциясы. Тəуекел
факторлары. Гипотермия. Үсудің.

41. Фармакологиялық жəне механикалық əдістері жараларды емдеу.
Хирургиялық өңдеу жаралар. Қазіргі заманғы стратегия ынталандыру
жараны жазу.

42. Жарақат алған адамдар: жұмсақ тіндердің зақымдануы. Бағалау
сипаттағы жарақаттар. Емі.

43. Шұғыл көмек жəне реконструктивті хирургия күйік кезінде адамның.

44. Пластика ақауларды тұлғаның лоскутами мпа, дөңгелек туындаған
Филатова. Артықшылықтары, кемшіліктері, қолдану көрсеткіштері,
дəрілердің қарама қарсы көрсеткіштері. Еркін тіндерді ауыстырып, күрделі
лоскуты арналған микрососудистом анастомозе.

45. Туа біткен расщелины жоғарғы ерінді. Клиникалық көрінісі.
Хирургиялық түзету əдістері.

46. Туа біткен расщелины аспан. Клиникалық жіктелуі туа біткен расщелин
аспан. Сұқпаның, диагностикасы. Əдістемесін хирургиялық емдеу.

47. Неогнестрельные сынуы төменгі жақтың. Жіктелуі, клиникасы,
диагностикасы, саралау диагностикасы. Этиопатогенезі, клиникасы,
диагностикасы, емі, асқынулары.

48. Ерін обыры. Клиникасы, морфологиясы, диагностикасы, саралау
диагностикасы, емі, болжамы, оңалту, алдын-алу.



49. Сүйек пластикасы жақтарды. Талдау ақауларды челюстных сүйек. Түрін
таңдау трансплантаттың. Науқастарды дайындау сүйек пластикасы. Техника
операциялар, операциядан кейінгі кезең. Оперативті емдеу кезінде аномалиях
жəне деформация жоғарғы жəне төменгі жақ.

50. Неогнестрельные сынықтар жоғарғы жақ. Жіктелуі, клиникасы,
диагностикасы, саралау диагностикасы. Этиопатогенезі, клиникасы,
диагностикасы, емі, асқынулары.

51. Хирургиялық ену к костям сүйегінің. Жіктелуі, қажетті құрал-саймандар,
жансыздандыру түрлері. Орындалу техникасы қол жеткізу шетінде
орбитаның.

52. Тері обыры адамдар. Клиникасы, морфологиясы, диагностикасы, саралау
диагностикасы, емі, болжамы, оңалту, алдын-алу.

53. Өткізудің жалпы ережелері жансыздандыру кезінде операциялар атынан
жəне ауыз қуысы. Түрлері жалпы жансыздандыру. Абсолюттік жəне
салыстырмалы жүргізу көрсеткіштері жалпы жансыздандыру кезінде жедел
араласулар жақ-бет аймағындағы.

54. Бет нервісінің зақымдалу. Клиникасы, диагностикасы, хирургиялық
емдеу əдістері жəне қалпына келтіру операциялары кезінде параличе
мимикалық бұлшық еттер.


