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«7R091260 Урология, оның ішінде балалар урологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша
қабылдау емтихандарының сұрақтары

1 Урологиялық ауруларды сəулелі диагностикалау əдістері.

2 Бүйрек шаншуын құрсақ қуысының асқынған хирургиялық ауруларынан дифференциалды
аңғаруға мүмкіндік беретін  эндоурологиялық зерттеу əдістері

3 Қуықтың папиллярлық ісігі, диагностикалау жəне емдеу əдісі
4 Несеп шығару жолына ятрогенді зақым келтіруіне не əкелуі мүмкін?
5 Бүйректің жабық жарақаттары, диагностикалау жəне емдеу əдістері
6 Үрпінің зақымдануын диагностикалау жəне емдеу
7 Бүйрек пен несепағардың рентгеннегативтік тасы. Диагностикасы  жəне емі
8 Қуықтың ішперделік жарылуы. Диагностикалау жəне емдеу əдістері

9 Ерлердегі бүйрек, қуық, простата, несеп жолының клиникалық анатомиясы жəне физиологиясы,
ұма мүшелері.

10 Гематурия. Гематурияның көзін анықтау мақсатында жүргізілген аспаптық зерттеулер

11 Пиелонефрит. Бастапқы созылмалы пиелонефрит үшін тəн емес рентгенологиялық белгілерді
айтыңыз

12 Урахус. Диагностикалау жəне емдеу
13 Паранефральдық абсцессті диагностикалау жəне емдеу

14 Экскреторлық урография жүргізуге көрсетілімдер, қарсы көрсетілімдер. Экскреторлық
урография мынадай  жағдайда қолданылмайды ...

15 Несеп жыныс жүйесінің дамуындағы аномалия. Бүйректің аплазиясы бар цистоскопиялық сурет
16 Цистоскопия жүргізу үшін қарсы көрсетілімдер болып табылмайды ....

17 Урологияда диагностикалаудың зертханалық əдістері (əртүрлі аурулар кезіндегі əдістерді атап
шық жəне олардың қолданылуы, физиологиялық нормалар мен мүмкін болатын өзгерістер)

18 Шынайы протеинурия ол-… Жалған протеинурия  ол-
19  Артериограммада бүйрек паренхимасының ісіктерінің ең патогномоникалық белгісін атап бер
20 Қандай белгісіз «Цистит» диагнозын қоюға болмайды ?

21 Урологиялық аурулардың гематуриясының мүмкін көзін анықтау үшін қолдануға болатын
зертханалық тесті  көрсетіңіз.

22 Асқынған паранефрит кезінде шолу урограммада  байқалды...
23 Урофлоуметрия жүргізуге көрсетілімдер мен қарсы көрсетілімдер

24 ҚАБҚГ. Экскреторлы урография... қуық асты безінің қатерсіз гиперплазиясы үшін қандай
белгілер тəн

25 НТА. Этиология. Клиника. Бүйрек шаншуы. Диагностикалау жəне емдеу
26 Таға тəрізді бүйрек. Диагностикалау жəне емі.
27 Бастапқы жіті пиелонефрит диагностикасы, дифференциалды диагностикалау жəне емдеу
28 Жедел пиелонефриттің патологиялық-анатомиялық түрін атап бер
29 Бүйректегі қабыну үрдісінің серозды кезеңін көрсететін ерте зертханалық белгілер...
30 Қандай үрдіс пайда болуымен пиелонефрит кезінде қалтырау болады?

31 Жедел іріңді пиелонефриттің формалары, морфологиялық көрінісі, қандай
операцияциялық араласу жасалады

32
Созылмалы пиелонефрит - этиологиясы, диагностикасы жəне емі. Пиелонефриттің
диагностикалық алгоритмі, пиелонефриттің асқынуы, консервативті жəне оперативтік
емге көрсеткіштер

33  Жедел пиелонефриттің пайда болуына ықпал ететін факторлар...
34 Іріңді пиелонефритте қандай оперативтік əдістер жиі орындалады
35 Созылмалы пиелонефритпен ауыратын науқастарды амбулаториялық жағдайда
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жүргізудің негізгі қағидалары
36 Жедел цистит. Жедел жəне созылмалы циститтің диагностикалау алгоритімі
37 Циститтің бактерияға қарсы терапиясында қандай белгілер тез кетеді
38 Цистит үшін келесі клиникалық сурет тəн ...
39 Жедел  цистит, түрі, белгілері, диагностикасы мен емі
40 Уретралды (резорбтивті) қысу көтерілуі (қалтырау) – ол...
41  Жедел обструктивті пиелонофриттің пайда болуына ықпал ететін негізгі факторлар
42 Несеп тас ауруы - ...,  этиология, диагностикасы мен емі
43 Несептас ауруларының жиі асқынулары
44 Паранефралды абсцессті диагностикалаудың аса тиімді əдістері болып табылады ....
45 Жедел паранефрит –ол…, диагностикасы, емі
46 Жіті простатит – ол…,  диагностикасы, емі
47 Созылмалы простатит – ол…,  диагностикасы, емі
48 Жедел ені ісінуінің белгілері
49 Жедел эпидидимит үшін тəн
50 Жедел инфекциялық эпидидимитті саралау керек
51 Жедел спецификалық емес эпидидимитті емдеу
52 Асқынған  баланопостит
53 Баланопостит-ол қабыну ...
54 Парафимоз – ол
55 Бүйрек обыры кезінде бүйрек шаншуының пайда болу механизмі қандай
56 Гематурияның көзін анықтау мақсатында жүргізілген аспаптық зерттеулер
57 Бүйректің жабық жарақаты үшін шұғыл операциялық емдеу көрсетілген
58 Гематурия қандай ауруларда кездеседі
59 Бүйрек паренхимасы ісіктерінің ең алғашқы көрінісі ...
60 Макрогематурияның көзін нақтылау үшін ол орынды
61 Уретроррагия – диагностикасы, емі
62 Балалардағы олигурияға тəн...
63 Обтурациялы  анурияны не тудырады…
64 Анурияның секреторлы жəне экскреторлық формаларының дифференциалды диагностикасы
65 Анурияның мүмкін себептері
66 ЖБЖ. ЖБЖ олигоануриялық кезеңнің клиникалық суреті неменшартталған
67 ЖБЖ кезінде жазылып кетудің негізгі критерилері қандай
68 ЖБЖ -ның қандай кезеңінде екінші инфекцияны жалғаудан аурулар жиі қайтыс болады
69 Анурия формасы
70 Қандай мəнге пререналды жəне реналды анурия бірігеді
71 Анурияны диагностикалаудың жетекші əдістері
72 Ануриясы бар науқастарды тексеру кезінде бірінші кезектегі міндет
73 Ненің салдарынан пререналды анурия дамиды
74 Қашан  ренопривті анурия туындайды
75 Бүйректе қан айналысының бұзылуы кезіндегі 30 минут ішіндегі дəрігер тəсілі
76 Аурудағы жедел бүйрек жетіспеушілігіннің дамуын қалай білуге болады?

77 Жедел бүйрек жетіспеушілігінің дамуын тануға мүмкіндік беретін аса нақты тест не болып
табылады?

78 Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі деңгейінің анықтылығы аса нақты көрсетеді ...
79 Анурияның реналды формасы қашан туындайды
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80 Қандай аурулар постреналды анурияның дамуына алып келуі мүмкін
81 ЖБЖ этиологиялық факторларын атап бер
82 Пререналды ЖБЖ себептері
83 Реналды ЖБЖ себептері
84 Ареналды ЖБЖ себептері
85 ЖБЖ олигоануриялық сатысында қанның өзгеруі
86 ЖБЖ кезінде қандай жүйелер айтарлықтай зақымданады
87 Бастапқы кезеңде ЖБЖ емдеу əдістері
88 Постреналды себептермен туындаған ЖБЖ олигоануриялық сатысында емдеу əдістері
89 Диурездің қалпына келу сатысында ЖБЖ емдеудің негізгі əдістері
90 ЖБЖ кезінде бүйректен тыс тазалаудың əдістерін атап бер
91 Олигоанурия түсінігіне не кіреді?
92  (ХПН) СБЖ. Қандай несеп жолдарының аномалиясынан аса  жиі СБЖ-не əкеп соғады

93 Несеп жыныс жүйесінің қандай қабыну аурулары созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне (СБЖ)
əкеп соғады

94 СБЖ-не жиі əкелетін несеп жолдарының ауруларын көрсет
95 Осы аурудың классификациясына енетін СБЖ ішіндегі кезеңді көрсетіңіз
96 Аса жиі жəне ерте СБЖ белгілері
97 Емдеу болмаған кезде СБЖ-нің терминалды кезеңінің нəтижесі...
98 Терминалды кезеңде СБЖ кезінде терінің өзгеруі
99 СБЖ кезінде тыныс алу мүшесі тарапынан өзгеруі

100 Асқазан-ішек жолдары тарапынан өзгерулер
101 СБЖ кезінде несеп бөлу жүйесі тарапынан өзгеруі
102 СБЖ кезінде қанның аса сипатты өзгерулері
103 СБЖ емдеудегі консервативті шаралар кешені
104 СБЖ кезінде диетаның негізгі бағыттары қандай...
105 Терминалды сатыда СБЖ емдеу əдістері
106 Бүйрек ауыстыру үшін қандай көрсеткіштер?
107 СБЖ бар аурулармен қандай рентгенологиялық əдістерді жүргізуге болады?

108 Бүйректің қандай функционалды сынағы жəне несептің құрамын анықтаудың сандық əдісі
созылмалы бүйрек жеткіліксіздігінің диагнозы үшін маңызды болып табылады

109 Анурия сипатталады...

110 Ишурия – ол… Пародоксалды ишурия – ол…Несепті жедел ұстаудың себептері болып табылуы
мүмкін. Қуықта қалдық несептерді анықтаудың аса оңтайлы жəне қауіпсіз əдісі.

111 Қазіргі заманғы урологияның өзекті мəселелері: минималды инвазивті операциялық араласулар
туралы түсінік, əртүрлі урологиялық ауруларда қолдану мүмкіндігі

112 Қуық асты безі аденомасының дамуы ықпал етеді...
113 Қуық асты безінің обырын емдеу үшін қандай дəрілік препараттар тобы қолданылады
114 Хирургиялық емдеудің қандай түрі простата гиперплазиясы кезінде қолданылмайды
115 Қандай дəрілік препараттар тобы қуық асты безі гиперплазиясын емдеу үшін қолданылады?
116 Бүйрек кистасы
117 Энурез. Клиникалық сурет, этиология, диагностика, емдеу
118 Жыныс мүшесі мен атабездің  жабық жарақаты. Клиника, диагностика, емдеу, асқыну

119 Простата аденомасының деңгейін қалай анықтайды? I-деңгейіне тəн ... (II? III?)
ҚАБҚГ  (қуықасты безінің аденомсы)

120 Көп жылауықты кезде операциялық емдеу үшін көрсеткіш болып табылады...
121 Мегакаликозды диагностикалаудың негізгі əдісі болып табылады...
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122 «Губка тəрізді бүйрек » терминінің синонимі болып табылады...
123 Атабездің жалған ретенциясы немен негізделген...
124 Губка тəрізді бүйрек көптеген ұсақ кисталардың болуымен сипатталады ...
125 "Губка тəрізді бүйрек" диагнозын барлығынан да оңтайлы ... көмегімен анықтауға болады
126 Сол жақтағы вариоцелдің аса жиі туындауы... себебінен болып табылады
127 Екі еселенген бүйрек – ол бар болуы ....
128 Жоғарғы несеп жолының екі еселенуі – ол ...
129 Бүйрек функциясының бұзылыстары жатады...
130 Дистопирленген бүйректі дифференцирлеу  керек...
131 Бүйректің жамбас жəне бел дистопиясының рентгенологиялық белгілері болып табылады
132 Бүйрек дистопиясының диагнозы деректерге негізделеді
133 Бүйрек  бірігіп қалуының симметриялық формаларына жатады...
134 Таға тəріздес бүйректің асқынуларының ішінде бірінші орында...
135 Экскреторлық урограммаларда таға тəрізді бүйрек сипатталады....
136  S тəрізді бүйректің көмегімен қақпалар орналасқан...
137 L- тəрізді бүйректің көмегімен қақпалар орналасқан...
138 Көп қабатты кисталарды емдеудің тиімді əдісі...
139 Қуықтың туа біткен дивертикуласы алынған заттан ерекшеленеді ...
140 Вейгерт – Мейердің заңы мына кезде əрекет етеді…
141  Парапелвикальды кисталар сипатталады ...
142 Несепағардың ретрокавалды орналасуы .... нəтижесі болып табылады
143 Иваниссевичтың операциясының мүмкін болатын асқынулары болып табылады...
144 Асперматизм-ол…
145 Эякуляттың саны мынадай шамада қалыпты болады
146  рН эякулятттың қалыптысы мынаны құрайды...
147 Эякулятты сұйылту əдетте мына арқылы жүреді...
148  1 мл шəует санының төменгі шегі қалыпты (ДДҰ критериіне  сəйкес)
149 Эякулятта белсенді қозғалатын шəует саны қалыпты...
150 Өзгермейтін морфологиялық шəует қалыпты (ДДҰ критерийі бойынша)
151 Орташа эвкулятта сперматогенез жасушасының санын құрайды
152 1 мл эякуляттың лейкоциттер саны қалыпты жағдайда мынаны құрайды
153 Полизооспермия – ол шəуеттің құрамында эякуляттың 1 мл-де жоғары
154 Некроспермия - ол
155 Азооспермия -ол
156 Аспермия – ол
157 Тератозооспермия - ол
158 Астенозооспермия - ол
159 Асперматизм – ол
160 Жалған асперматизм – ол
161 Олигозооспермия - ол
162 Ерлердің ұрықтылығын  диагностикалаудың маңызы зор ол
163 Аталық бездерді тексеру кезінде назар аударады...
164 Үрпінің құрылымы

165 Егер жүктілік болмаса, онда некені ұрпақсыз деп саналуы керек –...
Ерлерде бедеулік болады -

166 Ерлердегі бедеулік мынадан туындауы мүмкін...
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167 Экскреторлы бедеулік негізі...
168 Секреторлы жəне  экскреторлы бедеуліктің дифференциалды диагностикасы
169 Секреторлы бедеулік кезінде мынадай ем жүргізіледі
170 Экскреторлы бедеулікті емдеу кезінде қолданылады
171 Секреторлы бедеуліктің себебі...
172 Обструктивтік аспермияның диагностикасы
173 Жүйке-психикалық факторлар салдарынан сперматогенездің бұзылуы
174 Тестикулярлық тіннің биопсиясын жүргізу үшін көрсеткішті көрсетіңіз
175 Эпидимовазоанастомоз- көрсетілімі
176 Протездің интракавернозды имплантациясы үшін  абсолютті көрсеткіш...
177 Ерлер бедеулігі кезінде варикоцел рөлі, варикоцеленің туындау себептері
178 Несеп жыныс жүйесі органының жарақаты. Бүйрек жарақаты кезінде шұғыл оперативтік емдеу
179 Бүйрек жарақаты кезінде консервативтік терапия...
180 Бүйрек жарақаты кезінде кеш асқынулар...
181 Бүйрек жарақаты кезінде оперативтік емдеудің қандай əдістері көрсетілген?

182 Бүйректің жарақатын диагностикалау үшін қандай диагностикалық əдістерді қолдану
мүмкін емес...

183 Бүйректің зақымдануының оқ тиген жарақатының негізгі белгілері...
184 Бүйректің ашық жарақаты кезіндегі жетекші белгілер...
185 Кез келген бүйректің ашық жарақаты талап етеді...
186 Үрпінің жарақаты, үрпінің алғашқы тігісі көрсетіледі ...
187 Қуықтың жарылу диагнозын қоюда не анықтаушы  болып табылады
188 Қуық асты ішастарішілік жыртылуының белгілері
189 Несепағардың ятрогендік зақымдануы жиі байқалады…
190 Қуық жарақатының себептері болуы мүмкін ....
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