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Психиатрия мамаңдығы емтиханының сұрақтары
1. Психиатрия медициналық пəн ретінде: қарастыратын саласы, мақсаты,

əдістемелері, жалпы дəрігер психиатриясы.
2. Жалпы жұқпалы аурулардағы психикалық бұзылыстар, клиникасы,

диагностикасы, емі, алдын-алу шаралары.
3. Психикалық аурулар терапиясы: принциптері, терапия түрлері.
4. Психиатрия тарихының негізгі даму кезеңдері. Заманауи психиатрия кезеңі.
5. Энцефалиттердегі психикалық бұзылыстар: түрлері, клиникасы,

диагностикасы, емі, алдын-алу шаралары.
6. Нейролептиктердің түрлері, көрсеткіштері, асқынулары.
7. Психикалық аурулардың этиологиясы, патогенезі: негізгі себептері, даму

механизмі.
8. Прогрессивті паралич: этиологиясы, диагностикасы, емі, профилактикасы.
9. Ятрогения: түсінігі, түрлері, профилактикасы.
10.Психикалық аурулардың көріністері, симптомы, синдромы, клиникалық

маңызы.
11.Алкогольді галлюциноз: клиникасы, диагностикасы.
12.Транквилизаторлар:түрлері, көрсеткіштері, асқынулары .
13.Түйсік: түсінігі, симптомдары, диагностикасы, клиникалық маңызы.
14.Наркомания: түрлері, клиникасы, диагностикасы, емі, профилактикасы.
15.Антиконвульсанттар: түрлері, көрсеткіштері, асқынулары.
16.Қабылдау: түсінігі, бұзылысының белгілері мен синдромдары, диагнозы,

клиникалық маңызы.
17.Созылмалы алкоголизм: анықтамасы, этиологиясы, патогенезі, клиникасы.
18.Психикалық аурулардың демеуші емі: түсінігі, көрсеткіштер, аймақтық

дəрігердің жұмысындағы маңызы.
19.Галлюцинация: түсінігі, түрлері, диагнозы, клиникалық маңызы.
20.Токсикомания: түрлері, клиникасы, диагностикасы, емі, алдын-алу.
21.Психотерапия жəне əлеуметтік терапия: түсінігі, əсер ету əдістері.
22.Елестету (представление): түсінігі, бұзылу белгілері мен синдромдары,

диагнозы, клиникалық маңызы.
23.Соматикалық аурулар кезіндегі психикалық бұзылыстар (жүрек, асқазан-ішек

жолдары, бүйрек): клиникасы, диагностикасы, емі, алдын-алу.
24.Психотерапия: негізгі əдістері, түрлері (жеке, отбасылық, топтық). Қолдану

көрсеткіштері.
25.Ой: анықтамасы, түрлері, ассоциативті процестер жəне олардың

бұзылыстары.
26.Қарттық шақтағыпсихоздар: клиникасы, диагностикасы, емі, алдын-алу.
27.Психотропты препараттардың психикалық ауруларды емдеудегі маңызы.
28.Жабысқақ, аса бағалы жəне сандырақ ойлар: сипаттамасы, диагностикасы,

клиникалық маңызы.
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29.Гипертониялық ауру кезіндегі психикалық бұзылыстар: клиникасы,
диагностикасы, емі, алдын-алу.
30.Психикалық науқастарды оңалту: түсінігі, əдістері, кезеңдері.
31.Сандырақ синдромдары: түсінігі, түрлері, клиникалық маңызы.
32. Церебралды атеросклероз кезіндегі психикалық бұзылыстар: клиникасы,
диагностикасы, емі, алдын-алу.
33. Психомоторлы қозу кезіндегі шұғыл көмек: ұстау ережелері,
медикаментозды басулар.
34. Ес: түсінігі, бұзылу белгілері, диагнозы, клиникалық маңызы.
35. Бас-ми жарақаты: шалғай кезеңдегі психикалықбұзылыстар - клиникасы,
диагностикасы, емі, алдын-алу.
36. Истериялық ұстамамен науқастарға қатысты дəрігер тактикасы, оның
эпилептикалық ұстамадан айырмашылығы, емі.
37. Ес бұзылуы синдромдары: Корсаковский синдромы, прогрессивті амнезия
синдромы, конфабулез; сипаттамасы, диагнозы, клиникалықмаңызы.
38. Менопауза кезіндегі психикалық бұзылыстар: клиникасы, диагностикасы,
емі, алдын-алу.
39. Дисфория кезіндегі шұғыл көмек.
40. Интеллект: түсінігі, синдромдары, диагнозы, клиникалық маңызы.
41. Шизофрения: негізгі формаларының клиникасы, диагностикасы, емі,
алдын-алу.
42. Сана күңгірттенуі кезіндегі шұғыл көмек.
43. Эмоция: көңіл-күйдің бұзылуы, аффект, сезім түсінігі, белгілері.
44.Эпилепсия: бастапқы көріністерінің клиникасы.
45.Эпилепсиялық статус кезіндегі шұғыл көмек.
46.Депрессивті синдром: сипаттамасы, түрлері, диагностикасы, клиникалық
маңызы.
47.Олигофрениялар: этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы,
емі, алдын-алу.
48.Шұғыл госпитализация: түсінігі, көрсеткіштері, жүзеге асыру тəртібі.
49. Маниакалды синдром: сипаттамасы, түрлері, диагностикасы, клиникалық
маңызы.
50.Эпилепсия: анықтамасы, этиологиясы, патогенезі, негізгі клиникалық
көріністері.
51. Депрессивті синдром жəне суицидтік ойлары бар науқастарды күту жəне
қадағалауды ұйымдастыру.
52. Ерік: түсінігі, симптомдары, диагностикасы, клиникалық маңызы.
53. Маниакалды-депрессивті психоз: анықтамасы, этиологиясы, клиникасы,
диагностикасы.
54. Ступорозды жағдайдағы науқастарға күтім жасауды жəне қадағалауды
ұйымдастыру.
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55. Қозғалыс-ерік саласы: қозғалыс, əрекет, ерік бұзылуының түсінігі,
белгілері.
56. Шизофрения: анықтамасы, этиологиясы, симптоматикасы, бастапқы
кезең клиникасы.
57.Əлсіз жəне өзі күтіне алмайтын науқастрады бақылау жəне күтуді
ұйымдастыру.
58.Психомоторлық қозу жəне ступор синдромдары: анықтамасы, түрлері
жəне клиникалық маңызы.
59.Эпилепсия: диагностикасы, емі, профилактикасы, сараптамасы.
60.Соматикалық стационардағы психикалық бұзылысы бар науқастарды күту
жəне бақылауды ұйымдастыру.
61.Кататониялық синдром: симптомдары, түрлері, диагностикасы,
клиникалық маңызы.
62.Созылмалы алкоголизм: принциптері, сатылары, емдеу əдістері, алдын-
алу.
63.Қозған науқастытасымалдаудыұйымдастыру.
64.Мінез-құлық: ұғымы, бұзылыстарының түрлері- психопатиялық жəне
психопатиятəрізді синдромдар, диагностикасы жəне клиникалық маңызы.
65.Невроздар: клиникалық формалары, диагностикалық критерийлері, емі,
алдын алу.
66.Психикалық аурулардың əскери экспертизасы: міндеттері, өткізілу тəртібі,
негізгі шешімі.
67.Тұлға: ұғымы, бұзылысының түрлері, диагностикасы, клиникалық
маңызы.
68.Бас – ми жарақаты: бастапқы жəне жіті кезеңдегі психикалық бұзылыстар-
клиникасы, диагностикасы, емі, профилактикасы.
69.Психотропты заттарды қолданғаннан кейінгі жанама əсерлері, олардың
алдын-алу жəне жою тəсілдері.
70.Сана бұзылуы: ұғымы, типтері, диагностикасы, клиникалық маңызы.
71. Психогенді аурулар: анықтамасы, этиологиясы, патогенезі,
диагностикалық критерийлері.
72. Психиатриялық көмекті ұйымдастыру: басты мақсаты, принциптері,
түрлері.
73. Сананың делириозды бұзылысы: сипаттамасы,түрлері, даму сатылары,
диагностикасы, клиникалық маңызы.
74. Жедел реактивтi психоз: анықтамасы, түрлері,диагностика, емі.
75. Тамақтан бас тарту: себебі, күресу əдістері.
76. Сана бұзылысының онейроидты типі: сипаттамасы, диагностикасы,
клиникалық маңызы.
77. Созылмалы реактивтi психоз: анықтамасы, түрі,диагностика, емі.
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78. Психиатриялық стационарға қабылдау: көрсеткіштер,түрлері,
психиатриялық стационарға жолдама жазу ережелері.
79. Сана күңгірттенуі: анықтамасы,түрлері, диагностикасы, клиникалық емі.
80. Невроздар: анықтамасы, этиологиясы, патогенезі, негізгі формаларының
клиникасы.
81. Психиатриялық көмекті ұйымдастырудағы аймақтық дəрігердің рөлі.
82. Аментивті синдром: сипаттамасы, диагностика, клиникалықмаңызы.
Делириозды синдромнанайырмашылығы.
83. Неврастения: этиологиясы, клиникасы, диагностикасы, емі ,алдын-алу.
84. Психикалық бұзылыстары бар науқастарға əлеуметтік көмек көрсету:
міндеттері, формалары.
85. Астениялық синдром: сипаттамасы, түрлері, диагнозы, клиникалық
маңызы.
86. Истериялық невроз: соматикалық жəне неврологиялық бұзылыстар
сипаттамасы; сезім мен сөйлеудің бұзылуы; диагностикасы, емі.
87. Сот-психиатриялық сараптама: міндеттері, тəртібі, есі дұрыс еместік
(невменямость) жəне қабілетсіздік түсінігі.
88. Неврозжəне невроз тəрізді синдромдар: түсінігі, түрлері, диагнозы,
клиникалық маңызы.
89. Психопатиялар: анықтамасы, этиологиясы, патогенезі, негізгі
формаларының клиникасы.
90. Психикалық науқастардың еңбек сараптамасы: міндеттері, тəртібі.
91. Үлкен жəне кіші эпилептикалық ұстамалар: сипаттамасы, клиникалық
емі.
92. Психопатиялар жəне тұлға акцентуациясы: диагностикалық өлшемдер,
емдеу, декомпенсация, алдын-алу, сараптамасы.
93. Психопрофилактика жəне психогигиена: ұғымы, түрлері, олардың
аймақтық дəрігер жұмысындағы маңызы.
94. Психосенсорлықбұзылыстар: сипаттамасы, түрлері, диагностикасы,
клиникалық маңызы.
95. Жабысқақ жағдайлар неврозы: этиологиясы, клиникасы, диагностикасы,
емі.
96. Психиатриядағы медициналық этика жəне деонтология.
97. Эпилептикалық ұстама: түсінігі, түрлері, негізгі диагностикалық
белгілері, клиникалық маңызы.
98. Истериялық невроз: этиологиясы, ұстамалардың сипаттамасы, олардың
диагностикасы, емі.
99. Психикалық аурулары бар науқастардың құқықтық жағдайы.
«Психиатриялық көмек жəне оны көрсетудегі азаматтардың құқықтарының
кепілдіктері туралы» ҚазақстанРеспубликасының Заңы.
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100. Психоорганикалық синдром: белгілері, түрлері, диагнозы, клиникалық
маңызы.
101. Алкогольдік делирий: клиникасы, диагностикасы, емі, алдын-алу.
102. Антидепрессанттар: түрлері, көрсеткіштері, жанама əсерлері.
103. Психикалық аурулар кезіндегі синдромдардың пайда болу
заңдылықтары. Негативті жəне позитивті синдромдар.
104. Симптоматикалық психоздар кезіндегі психикалық бұзылыстар: жалпы
клиникалық заңдылықтары, клиникалық көріністері (психотикалық емес
жəне психотикалық түрлері).
105. Жедел алкогольдік улану кезіндегі жедел көмек
106. Психикалық аурулар этиологиясындағы тұқымқуалаушылық рөлі.
107. Егде жастағы деменция. Клиникасы, диагностикасы, емі.
108. Психиатриялық стационарға пациенттерді қабылдау кезіндегі жəне
шығару кезіндегі құжаттарды толтыру.
109. И.П. Павлов ілімінің психиатриядағы рөлі.
110. Мидың атрофиялық процестеріндегі психикалықбұзылыстар (Пик
ауруы, Альцгеймер ауруы). Клиникасы, диагностикасы, емі.
111. Психикалық науқастардың құқықтық жағдайы. «Психиатриялық көмек
жəне оны көрсетудегі азаматтардың құқықтарының кепілдіктері туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы.
112. Психиатриядағы параклиникалық зерттеулер.
113. Ми мерезі: этиологиясы, патогенезі, клиникалықбелгілері, емі.
114. Психикалық жəне наркологиялық науқастарды əлеуметтік-еңбектік
оңалту.
115. Психиатриядағы негізгі бағыттардың дамуы (клиникалық,
психологиялық, биологиялық).
116. ЖИТС кезіндегі психикалықбұзылыстар. Алдын-алу;
117. Психомоторлы қозу формалары жəне оларды басу əдістері.
118. Медицинада психикалық жəне соматикалық ұғымдардың арақатынасы.
Психосоматикалық жəне соматопсихикалық бұзылыстар.
119. Шизофрения. Этиологиясы, патогенезі, жалпыклиникалық сипаттамасы.
120. Салауатты өмір салты үшін күрестегі дəрігердің рөлі. Салауатты өмір
салтын ұстануға үгіт-насихаттау жұмыстары.


