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"Балалар жасындағы Стоматология" мамандығына түсуге арналған
емтиханының сұрақтары.

1.Пародонт ауруларының жіктелуі
2.Балалар мен жасөспірімдердің жедел жəне созылмалы гингивиттердің
клиникасы, диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы, емі
3. Балалар мен жасөспірімдерде пародонтиттің клиникасы, диагностикасы,
салыстырмалы диагностикасы, емі
4.Балалар мен жасөспірімдерде ауыз қуысы шырышты қабығының жарақаттық
зақымдануының клиникасы, диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы, емі
5. Балалар мен жасөспірімдерде жедел герпеттік стоматиттің клиникасы,
диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы, емі
6. Балалар мен жасөспірімдерде қайталанатын герпеттік стоматиттің клиникасы,
диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы, емі
7. Балалар мен жасөспірімдерде кандидоздың клиникасы, диагностикасы,
салыстырмалы диагностикасы, емі
8. Балалар мен жасөспірімдерде ауыз қуысында пайда болатын аллергиялық
аурулардың клиникасы, диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы, емі
9. Эндокриндік аурулар (қалқанша безі, қалқанша маңы безі, гипофиз) кезінде
балалар мен жасөспірімдерде ауыз қуысының шырышты қабығының
өзгерістерінің клиникалық ағымының ерекшеліктері, диагностикасы, емі
10. Балалар мен жасөспірімдерде жүрек-қантамыр аурулары кезінде ауыз
қуысының шырышты қабығының өзгерістерінің клиникалық ағымының
ерекшеліктері, диагностикасы, емі
11. Қан аурулары кезінде балалар мен жасөспірімдерде ауыз қуысының шырышты
қабығының өзгерістерінің клиникалық ағымының ерекшеліктері, диагностикасы,
емі
12. Балалардағы тіл жəне ерін ауруларының клиникалық ағымының ерекшеліктері
13. Балалардың тіс жарақаты. Жіктелуі.
14. Уақытша тістердің жарақаты. Клиника. Емі. Асқынулар.
15.Уақытша тістердің түсуі. Клиника. Емі. Асқынулар.
16.Уақытша тістердің сынуы. Клиника. Емі.
17.Түбірлері қалыптаспаған тұрақты тістердің жарақаттары. Клиника. Емі.
18.Балалардағы жұмсақ тіндердің зақымдануы. Жіктелуі.
19.Балалардағы жұмсақ тіндердің жарақаттарының клиникалық ағымының
ерекшеліктері
20.Бет қаңқасы мен жақ сүйектерінің сынуы. Клиникалық ағымының
ерекшеліктері.
21.Балалардағы жоғарғы жақтың сыңуы. Жіктелуі. Диагностика. Емі.
22.Балалардағы төменгі жақтың сынуы. Жіктелуі. Диагностика. Емі.
23.Балалардағы ауыз қуысының шырышты қабығының аномалиясы.
24.Тілдің қысқа үзеңгісі. Түрлері. Клиника. Емдеу əдістері.
25.Жоғарғы еріннің төмен бекітілуі. Түрлері. Клиникалық көрініс. Емдеу əдістері
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26.Ауыз қуысының ұсақ кіреберісі. Түрлері. Клиникалық көрінісі. Емдеу əдістері.
27. Шықшыт буынының құрылысы. Құрылыстың жас ерекшеліктері. Шықшыт
буынының ауруларының жіктелуі.
28.Шықшыт буынының артриті. Клиникасы, диагностикасы, емі.
29.Созылмалы деформациялаушы остеоартроз. Клиникасы, диагностикасы, емі.
30.НЕОАРТРОЗ шықшыт буыны. Клиникасы диагностика, емдеу.
31.Шықшыт буынының сүйек анкилозы. Клиникасы диагностика, емдеу.
32.Балалардағы жақ сүйектерінің одонтогенді қабыну кистасы. Этиологиясы,
клиникасы, диагностикасы, емі.
33.Жақ-бет аймағының туа біткен даму кемістігі бар балаларды оңалту орталығы.
Функциялары.
34.Балалардағы жақ-бет аймағының жіті одонтогенді іріңді-қабыну аурулары.
Жіктелуі, клиникасы, диагностикасы, емі.
35.Балалардағы жақ-бет аймағының жіті одонтогенді іріңді-қабыну аурулары.
Жіктелуі, клиникасы, диагностикасы, емі.
36.Балалардың жақ остеомиелиті. Жіктелуі.
37.Жақ сүйек остеомиелиті. Клиникасы, диагностикасы, емі.
38.Гематогенді жақтардың остеомиелиті. Клиникасы, диагностикасы, емі.
39.Балалардағы жақ-бет аймағының үйлескен зақымданулары. Алғашқы
медициналық жəне мамандандырылған көмек көрсету принциптері.
40.Бет, ауыз қуысы мүшелерінің туа біткен даму ақаулары. Жіктелуі.
41.Жоғарғы еріннің туа біткен жырығы. Жіктелуі, клиникасы, емдеу əдістері.
42.Қатты таңдайдың туа біткен жырығы. Жіктелуі, клиникасы, емдеу əдістері.
43.Балалардағы жақ-бет аймағының ісіктері мен ісік тəрізді түзілімдері. Жіктелуі.
44.Балалардағы жақ-бет аймағының жұмсақ тіндерінің қатерсіз ісіктері мен ісік
тəрізді түзілімдері. Клиникасы, диагностикасы, емі.
45.Балалардағы бет сүйектерінің жəне жақ сүйектерінің қатерсіз ісіктері мен ісік
тəрізді түзілімдері. Клиникасы, диагностикасы, емі.
46.Балалардағы жұмсақ тіндердің жəне жақ-бет аймағының сүйектерінің қатерлі
ісіктері ісік тəрізді түзілімдері. Клиникасы, диагностикасы. Емдеу принциптері.
47.Жақ-бет аймағының қабыну аурулары бар балаларды оңалту принциптері.
48.Балалардағы ЧЛО ісіктері бойынша операциядан кейінгі кезеңде балаларды
оңалту принциптері
49.Жас ерекшелік аспектісінде балалар мен жасөспірімдердің сүйек, шықшыт
буыны, қан тамырлары (жүйке,лимфа жүйесі) жүйесінің анатомо-функционалдық
ерекшеліктері;
50.Балалар мен жасөспірімдердің психоэмоционалдық жағдайы. Түрлері.
Сипаттамасы;
51.Қазіргі заманғы жергілікті анестетиктер жəне олардың қасиеттері.
Анестетиктерге қойылатын талаптар. Сақтау, тасымалдау ережелері. Жергілікті
анестетиктердің жіктелуі. Қазіргі заманғы жергілікті анестетиктердің
сипаттамасы, қолдану тəсілдері, бір реттік дозалар. Жергілікті анестетиктердің
əсер ету механизмі;
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52.Эфирлік жəне амидтік қатардың жергілікті анестетиктерінің салыстырмалы
сипаттамасы.
53.Балалар мен жасөспірімдердің жергілікті анестезиясы. Жіктелуі. Ауыз
қуысында жəне тұлғасында жергілікті ауырсынуды басатын көрсеткіштер мен
қарсы көрсеткіштер;
54.Амбулаториялық тəжірибеде қолданылатын жалпы жансыздандыру. Жіктелуі.
Қолдану көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері.
55.Балаларда жақ-бет аймағында өткізгіштік ауырсынуды басу. Түрлері.
Өткізгіштік жансыздандырудың артықшылықтары мен кемшіліктері;
56.Балаларда жергілікті жансыздандыруды жүргізу кезіндегі жергілікті жəне
жалпы асқынулар. Түрлері. Себептері. Симптомдары. Диагностика.
Салыстырмалы диагностика. Емі. Алдын алу.
57.Балалар мен жасөспірімдердің тістерін жұлу операциясы. Жіктелуі.
Көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері. Сүт тістерін жұлу операциясының
кезеңдері.
58.Уақытша тістерді жұлу операциясының əдістемесі;
59. Балалардағы жоғарғы жəне төменгі жақтардағы тістерді жұлу операциясын
жүргізу кезіндегі жергілікті жəне жалпы асқынулар. Түрлері. Себептері.
Симптомдары. Диагностика. Салыстырмалы диагностика. Емі. Алдын алу.
60.Уақытша жəне тұрақты тістердің созылмалы периодонтитінің асқынуының
клиникалық ағымы мен емінің ерекшеліктері. Клиникасы, диагностикасы,
патологиялық анатомиясы, жедел іріңді периодонтитті емдеу;
61.Балалардағы жіті жəне созылмалы периоститтердің клиникалық ағымы мен
емінің ерекшеліктері, себептері. Балалардағы периоститтердің диагностикасы,
салсытырмалы диагностикасы, патологиялық анатомиясы, емі;
62.Жас ерекшелігі бойынша балалардағы лимфа аппаратының ерекшеліктері;
63.Лимфадениттердің этиологиясы, патогенезі. Балалардағы жақ-бет аймағының
лимфадениттерінің жіктелуі. Клиникалық ағымы, диагностикасы, салыстырмалы
диагностикасы, емі, алдын алу, нəтижесі;
64.Балалардағы сілекей бездерінің анатомиясы, топографиясы жəне функциялары;
65.Жаңа туған нəрестедегі Сиалоаденит. Себептері, клиникасы, диагностикасы;
66.Сілекей бездерінің қабыну аурулары бар науқастарды емдеу əдістері.
67.Сілекей бездерінің қабыну ауруларының салыстырмалы диагностикасы,
68.Сиалоадениттердің, лимфогенді сиалоадениттің (жалған паротит),
сиалодохиттің жіті жəне созылмалы формаларының клиникалық ағымының
ерекшеліктері;
69.Сілекей бездерінің ісіктері мен ісік тəрізді түзілімдері.
70.Эпидемиялық паротиттің эпидемиологиясы, зерттеу əдістері (санамалау).
Балалардағы инфекциялық паротитке тəн белгілері. Жіктелуі. Клиникалық ағымы,
диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы. Емдеу əдістері, алдын алу,
нəтижелері, асқынулары;
71.Түбірлері қалыптаспаған уақытша жəне тұрақты тістердің Анатомо-
морфологиялық, гистологиялық жəне рентгенологиялық ерекшеліктері.
Стоматологиялық қабылдауда балаларды тексеру ерекшеліктері.
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73. Балалардың тіс жегісі. Балалардағы тіс жегінің жіктелуі, этиологиясы,
патогенезі;
74.Балалардың уақытша тістерінің тіс жегісі. Клиникалық ағымы, диагностикасы,
емі жəне ықтимал асқынулары.
75.Балалардағы түбірлері қалыптаспаған тұрақты тістердің тіс жегісі. Клиникалық
ағымы, диагностикасы, емі жəне ықтимал асқынулары.
76.Балалар стоматологиялық практикасында қолданылатын пломбалық
материалдар.
77.Балалардағы тістің қатты тіндерінің шыққанға дейінгі тіс жегі емес
зақымданулары. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы жəне емі
78.Тістің қатты тіндерінің шыққаннан кейінгі тіс жегі емес зақымданулары.
Жіктелуі, этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы.
79.Балалардың уақытша тістерінің пульпиттері. Жіктелуі, этиологиясы,
патогенезі, клиникасы, диагностикасы.
80.Уақытша тістердің пульпиттерін емдеу. Ықтимал асқынулар олардың алдын
алу тəсілдері.
81.Түбірлері қалыптаспаған тұрақты тістердің пульпиттері. Жіктелуі,
этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы, емі. Ықтимал асқынулар
олардың алдын алу тəсілдері.
82.Балалардың уақытша тістерін периодонтиттері. Жіктелуі, этиологиясы,
патогенезі, клиникалық ағымы жəне диагностикасы.
83.Уақытша тістердің периодонтиттерін емдеу. Ықтимал асқынулар олардың
алдын алу тəсілдері.
84. Түбірлері қалыптаспаған тұрақты тістердің периодонтиттері. Жіктелуі,
этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы, емі. Ықтимал асқынулар,
олардың алдын алу тəсілдері.


