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« Отбасылық медицина» мамандығына түсуге арналған емтихан
сұрақтары

1. Жөтел жəне тыныс алудың  қиындауы. Бронхиттер, балалардағы жəне
ересектердегі ерекшеліктері.

2. Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы
3. Бронх демікпесі, балалардағы жəне ересектердегі ерекшеліктері
4. Артериальді гипертензия
5. Артериальді гипертензияның қарттардағы ерекшеліктері
6. Жүректің ишемиялық ауруы. Стенокардия. ЖКС. Миокард инфарктісі.

Аортокоронарлы шунттау жəне коронарлы артерияны стенттау
операциясынан кейінгі науқастрады жүргізу.

7. Балалық шақтың  əртүрлі кезеңіндегі ЭКГ ерекшеліктері. Балаларда
көп  кездесетін ЭКГ – патологиясы.

8. Жүре пайда болған жүрек ақаулары.
9. Кардиомиопатия
10.Ревматикалық емес кардиттер.
11.Остеоартроз.
12.Гастроэзофогеальлі рефлюксті ауру
13.Диспепсия. Гастриттер.
14.Асқазан жəне он екі елі ішек жара ауруы. Асқынуы.
15.Ота жасалған асқазан ауруы.
16.Ішек тітіркену синдромы.
17.Өт-тас ауруы. Өт шығару жолдарының дискенезиясы.
18.Созылмалы панкреатит.
19.Гепатиттер. Созылмалы вирусты гепатиттер. Аутоиммунды, алкогольді

гепатиттер.
20.Балалардағы жəне ересектердегі анемия.
21.Гемостаз патологиясы.
22.Балалардағы жəне ересектердегі лимфопролиферативті аурулар.
23.Балалардағы сүйек кемігін трансплантациялауға көрсеткіштер.  Сүйек

кемігін трансплантациясынан  кейінгі науқастың жүргізілуі.
24.Бүйректің созылмалы ауруы. Балалардағы жəне ересектердегі

циститтің жəне пиеллонефриттің профилактикасы.
25.Зəр шығару жүйесі ағзаларының ауруы. Пиелонефриттер.

Гломерулонефриттер.
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26.Зəр шығару жолдарының инфекциясы. Жедел бүйрек жеткіліксіздігі.
27.Бүйрек транслантациясына көрсеткіштер. Бүйрек трансплантациясынан

кейінгі науқасты жүргізу.
28.Қант диабетінің балалардағы жəне ересектердегі ерекшеліктері.
29.Балалардағы жəне ересектердегі гипертиреоз жəне гипотиреоз

ерекшеліктері.
30.Семіздік. Метаболикалық синдром.
31.Жіті ревматикалық қызба.
32.Ювенильді ревматоидты артрит.
33.Жүйелі қызыл жегі. Дерматомиозит.
34.Склеродермия. Аортоартериит. Түйінді периартериит.
35.Буындардың эндопротезделуінен кейінгі науқастарды жүргізу.
36.Антенатальді профилактика, патронаж, денсаулық тобын жəне

бағытталған рискті анықтау. Жалпы тəжірибелік дəрігердің
практикасында  туылғанға дейінгі патронажы.

37.Медициналық сақтандыру. Медициналық сақтандырудың базалық
жəне сақтандыру пакеті.

38.Мерзіміне жетіп туылған жəне мерзіміне жетпей туылған нəресте.
Мерзімінде жəне мерзіміне жетпей туылған нəрестені бақылау
диспансеризациясы.

39.Нəрестенің өсіп-дамуы  барысында ақаулардың жəне патологиялық
жағдайлардың болуы. ЖТД тастикасы.

40.Нəресте мен анасының  босану үйінен мерзімінен ерте шығарылуы
кезінде медиуциналық қызметтің жəне қараудың ерекшеліктері.

41.Балаларжың өмірінің алғашқы жылындағы тамақтануы. Табиғи жолмен
тамақтандырылуы. ДДСҰ бағдарламасына сəйкес дені сау жəне ауру
балалардың рациональді тамақтандырылуы.

42.БЖАИЖ ( Балалар жасындағы аулуларды интегралды жүргізу).
БЖАИЖ бойынша түсініктеме  жəне жүргізу ерекшеліктері.

43.Тамақтанудың бұзылуы. Балалардың өміріндегі алғашқы бірінші,
екінші, үшінші жылдардағы тамақтануы. Мектеп жасына дейінгі жəне
мектеп жасындағы балалардың тамақтануы.

44.Балалардың алғашқы бір, екі, үш жастағы диспансеризациясы. Мектеп
жасына дейінгі жəне мектеп жасындағы балалардың диспансерлік
бақылауын ұйымдастыру.

45.Иммунопрофилактика. ҚР екпе күнтүзбесі.
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46.Фондық патологиясы ( рахит, жедел жəне созылмалы тамақтанудың
бұзылыстары, конституциялық аномалия ) бар балаларды диспансерлік
бақылау.

47.Амбулаторлы хирургиялық көмектің ұйымдастырылуы. Көрсетілетін
көмектің көлемі. Амбулаторлы жағдайда көрсетілетін хирургиялық
көмектің əдіс -тəсілдері.

48.Жедел хирургиялық патология: жедел аппендицит, жедел ішек
өтімсіздігі, жара ауруының асқынуы ( қан кету, перфорация,
пенетрация, малигнизация, привратниктің стенозы).

49.Тік ішек жəне артқы өтістің аурулары. Геморрой. Анустың жарығы. Тік
ішектің төмен түсуі. Проктит. Парапроктит.

50.Аяқтардағы қанайналымның əртүрлі  формадағы бұзылыстарының (
аблетериациялаушы атеросклероз, эндаартериит, веналардың
варикозды кеңеюі, тромбофлебит, флебит) алғашқы санитарлық
медициналық көмек деңгейіндегі (ПСПМ) диагностикасы жəне
науқастарды жүргізу тактикасының ерекшеліктері.

51.Хирургиялық науқастардың реабилитациясы. Медико-социальді
экспертизаға   көрсеткіштер. Мүгедектікке алып келетін хирургиялық
аурулар.  Хирургиядағы протезді-ортопедиялық жабдықтар.

52.Балалардағы жəне ересектердегі көру мүшесінің жарақаттары.
Конъюктива жəне қабақ қабықта бөгде дененің болуы. Көздің соғылуы.
Көз алмасының жарақаты. Қабақтың жарасы. Күйіктер.

53.Глаукоманың жедел ұстамасы. Глаукома ұстамасы кезіндегі алғашқы
көмек. ЖТД тактикасы.

54.ЖТД практикасында физиологиялық жүктілікті жүргізу.
55.Отбасын жоспарлау. Контрацепция сұрақтары.
56.Босануға психопрофилактикалық дайындық. Ана атану қауіпсіздік

принциптері.
57.Менопауза. Климактерикалық синдром. Клиникалық көріністері.

Лабораторлы -инструменталды тексеру əдістері. Арнайы маманға
консультацияға жіберуге  көрсеткіштер. ЖТД тактикасы.

58.Менструальді циклдың бұзылысы. Арнайы маманға консультацияға
жіберуге көрсеткіштер. ЖТД тактикасы.

59.Əйел жыныс ағзаларының қабыну аурулары.
60.ЖТД практикасында туберкуледің профилактикалық шаралары.


