
Травматология жəне ортопедия мамандығы бойынша емтихан сұрақтары

1. Тірек- қимыл жүйесінің аурулары жəне жарақаттарын зерттеу əдістері.
2.  Травматология жəне ортопедиядағы отандық  ғалымдардың үлесі. (Г.Л.

Эдельштейн, К.А. Пальгов, А.У.Сегизбаев).
3. Түтікті сүйектердің ашық сынықтарын заманауи емдеу əдістемелері.
4. Ауыр жарақаттар нəтіжелерін кəсіпқой, əлеуметтік жəне медициналық

оңалту əдістері.
5. Сан сүйек жəне сирақ сүйек   айдаршықтарының сынықтары. Жарақат

механизмі. Диагностикасы жəне емі.
6. Политравма кезіндегі науқастардың  шокқа қарсы техниканың əдістерін

таңдау.
7. Бұғананың сынығы. Жарақат механизмі. Клиникасы жəне диагностикасы.

Жедел оталық емге көрсеткіштері.
8. Сан сүйек басының туа пайла болған шығуы. Этиология, патогенез.

Алғашықы кезеңде зерттеу əдістерін ұйыдастыру.
9. Политравма тұралы ұғым. Емдеу əдістерінің ерекшеліктері .
10. Гипстік иммобилизация, техникасы, гипстік таңғыштардың түрлері.

Гипстік таңғыштарды салу кезіндегі қателіктер.
11. 1 –ші алақан сүйегінің сынығы. (Беннет сынығы) Диагностика жəне емі.
12. Тізе буынының кресттəрізді байламдардының жарақаттары.  Диагностика

жəне емі.
13. Тарту, тарту əдісінің түрлері, емдеу əдістері, қателіктер, асқынулар.
14. Травматология жəне ортопедиядағы физикалық емдеу əдістері.
15.  Сынықтарды консервативті емдеу барысындағы қателіктер жəне

асқынулар.
16. Сүйек тінінің репаративті регенерациясы. Сүйектегі сүйелдің пайда болу

этаптары.
17. Буынішілік сынықтарддың заманауи емдеу əдістері.
18. Үсіктер. Классификация, клиника, емі.
19. Суйектердің жіне буындардың ашық сынықтары, Біріншілік жəне

екіншілік инфицирлену. Диагностика жəне емі.
20. Иық жəне білек сүйектерінің шығып кетуі. Классификация, фиксация

мерзімі,
21. Сирақ сүйектерінің диафизарлық сынықтары.
22. Тізе бунының жанама жəне кресттəррізді байламдарының жарақаттары.

Диагностика жəне емі.
23. Толарсақтардың сынықтары, классификация, диагностика. Консервативтік

жəне оталық емдері.
24. Бұғананың шығуы, классификация, диагностика. Консервативтік жəне

оталық емдері.

25.  Монтеджа и Галиаций сынықтары. Жарақат механизмі , диагностика жəне
емі.

26. Үлкен буындарды Эндопротездеу. Эндопротез жасауға көрсеткіштері.



27. Жарақаттан соңғы остеомиелит, классификация, емдеу əдістері.
28. Сынықтарды сырттай тарту аппаратымен емдеу тəсілдері. Аппараттардың

менгізгі модельдері.
29. Сынықтарды оталық емдеу барысындағы қателіктер жəне асқынулар.
30. Қабырғалардың көптеген сынықтары. Клиника, диагностикасы, емдеу

əдістері.
31. Кеуде торының жабық жарақаттары. Пневмоторакс. Гемоторакс
32. Иық сүйегінің просимальді метафизінің сынықтары. Сынық механізмі.

Диагностика, емі.
33. Жарақаттық шок. Этиопатогенез, классификация, диагностика, емі.
34. Иық сүйегінің диафіздік сынығы. Диагностика, емі. Мүмкін болатын

асқынулары.
35. Ұзақ уақыт басылып қалу синдромы. Патогенез, клиника, емі.
36. Тізе тобығының сынығы. Клиника, емі.
37. Майлы эмболия. Этиопатогенез, түрлері, клиника, профилактикасы емі.
38. Сүйектік сүйелдің түрлері. Біріншілік жіне екіншілік сүйек тінінің бітісуі.
39. Кəрі жіліктің қалыпты орнындағы сынығы. ( Коллис, Смит сынықтары).
40. Күйіктік ауралар. Классификация, клиникасы, емі.


