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 «Пульмонология» мамандығы бойынша резидентураға қабылдау сұрақтары
1. БАБЖ негізгі принциптері. Балалардағы жөтел, астмоидты тыныс, стридор

белгілерін жүргізу алгоритмі.
2. Балалардағы бронхиттер. Жедел, обструктивті жəне созылмалы

бронхиттердің клинико-диагностикалық критерилері. ҚР
ДСМКлиникалық протоколы бойынша ем жүргізу.

3. Балалардағы бронхиолиттер. Жедел, облитериялық жəне созылмалы
облитериялық бронхиолиттер.ҚР ДСМКлиникалық протоколы бойынша
ем жүргізу.

4. БОС патогенетикалық механизмы (инфекциялық, аллергиялық,
обтурациялық, гемодинамикалық). Жүргізу мен емдеу тəсілі.

5. Бөгде затпен аспирация  болғанда брохиалды обструксия синдромы.
Клинико–диагностикалық критериі. Балалардағы БОС синдромындағы шұғыл
медициналық көмек көрсету кезеңдері.

6. Балалардағы пневмония. Əртурлі формадағы пневмонияның диагностикасы
мен салыстырмалы диагностикасы (ошақты, ошақты-
жайылмалы,сегментарлы, лобарлы, интерстициалды).

7. Пневмония диагностикасының алгоритмі, əртүрлі қоздырғыштардан
туындаған(ауруханалық, ауруханадан тыс, атипті).Салыстырмалы-–
диагностикалық критериі.Емдеу индикаторының тиімділігі.

8.  Иммун тапшылық жағдайдағы аурулардың пневмониясы (ИТЖ).
Нəрестелер      пневмониясы. Салыстырмалы-–диагностикалық критериі.

9. ҚР ДСМ Клиникалық протоколы бойынша ем жүргізу.Пневмонияны
емдеу бойынша БДДҰ бағдарламасы (БАБЖ).

10.Бронх демікпесі.Салыстырмалы-–диагностикалық критериі.
11.Бронх демікпесінің заманауи емдеу тəсілдері

(базистік,арнайы(спецификалық) иммунотерапия.  Функционалды зерттеу
əдістері ( спирометрия, пикфлоуметрия).

12.Бронх демікпесінің асқынған жағдайда ауруханалық кезеңде науқастарды
жүргізу.Ауруханаға жатқызу көрсетілімдері, стационардан науқасты
шығару критериилері. GINA2019ж бағдарламасы, ҚР ДСМКлиникалық
протоколы бойынша ем жүргізу.

13.Тыныс алу жүйесінің туа пайда болған ақаулары. Ақауларды емдеу жəне
диагностикалау əдістері, бірнеше құрылымдардың дамуының жұптасқан
бұзылыстары(агенезия, аплазия,  өкпе гипоплазиясы ), өкпе тамырлары мен
бронхоэпителиалды тармақталуының  дамуының бұзылыстары.

14.Балалардағы  өкпенің тұқым қуалаушылық аурулары, көбіне
пневмосклероз, өкпелік гипертензия жəне өкпелік жүректің дамуымен
жүретін өзгерістер (идиопатиялық өкпе гемосидерозы, Гудпасчер
синдромы;идиопатиялық фиброздық альвеолит . Клинико-диагностикалық
критерилері.

15.Балалардағы  өкпенің тұқым қуалаушылық аурулары,  бронхоэктаздар мен
бронх өткізгіштерінің бұзылыстарымен жүретін өзгерістер: (біріншілік
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иммунтапшылық жағдайы; Картагенер; Марфан; Элерса-
Данлоссиндромдары). Клинико-диагностикалық критерилері.

16.Балалардағы  өкпенің тұқым қуалаушылық аурулары. Муковисцидоз Емдеу-
диагностика əдістерінің қауіпсіздігі жəне емдеу тиімділігінің
индикаторлары .Клиникалық протоколы бойынша ем жүргізу.

17.Тыныс жетіспеушілігі. Функционалдық жəне клиникалық диагностика
критериилері. Шұғыл көмек жəне негіздері.

18.Пульмонологиядағы шұғыл жағдайлар. Жедел стеноздық ларинготрахеит
(жалғанкруп, круп). Дифференциалды диагноз жəне диагностика
критериилері.

                        .


