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Акушерия бойынша сұрақтар 

1. Әйелдің жамбас құрылымы.Акушерлік тұрғыдан әйелдің жамбасы: жазықтықтары 

мен өлшемдері.  

2. Жамбас түбі. Жамбас түбі  бұлшықеттері  мен жамбас қабатының париеталды 

бұлшықеттері. Шат аралықтың жыртылыстары. Жіктелуі. Жыртылысын тігу 

техникасы. 

3. Әйел жыныс ағзасының қанмен қамтамасыз етілуі және иннервациясы. 

4. Ұрықтану және ұрықтың дамуы.Бала жолдасының, кіндіктің, қағанақ суының 

қызметі мен  құрылымы және олардың ұрық дамуындағы ролі. 

5. Ұрықтың физиологиясы. Ана-плацента-ұрық функционалды жүйесі.   

6. Жүктілік кезіндегі әйел ағзасындағы физиологиялық өзгерістер. 

7. Жүктілік  диагностикасы, жүктілік мерзімін және босану күнін анықтау. 

8. Жүктілікті зерттеу әдістері: айнада қарау және қынаптық зерттеу. 

9. Пельвиометрия, жамбас өлшемдері, олардың акушериядағы маңызы. Анатомиялық 

тар жамбас, этиологиясы, жіктелуі, диагностикасы, босану ағымы және босандыру 

әдісі. 

10. Сыртқы акушерлік зерттеу ( Леопольд- Левицкий әдісі және ұрық аускультациясы).   

11. Физиологиялық жүктілікті  жүргізу және ағымы. 

12. Ұрық босану нысаны  ретінде,жетілген ұрықтың басының құрылымы және 

өлшемдері. 

13. Ағзаның босануға дайындығы және жатыр мойнының жетілуі Бишоп шкаласы. 

14. Физиологиялық босанудың кезеңдері (I, II-кезеңдер), клиникалық ағымы және 

жүргізу. 

15. Шүйдемен келген алдыңғы және  артқы түрде  босанудың биомеханизмі. 

16. Босанудың ІІІ-кезеңің физиологиясы, клиникалық ағымы және белсенді жүргізу. 

Жатырдың айналуы, себебі, диагностикасы. Шұғыл көмек және алдын алу. 

17. Босанғаннан кейінгі ағзадағы өзгерістер, босанғаннан кейінгі кезеңдегі клиникалық 

ағым және жүргізу.  

18. Ұрықтың жаңа туылу кезеңнің физиологиясы, жетіліп туылған ұрықтың белгілері, 

жаңа туылу кезеңнің транзиторлы жағдайлары.  

19. Шалқайып келу және ұрықтың басының орналасуы. Жіктелуі. Шалқайып келудің 

пайда болу себептері. Абдоминальды босандыруға көрсеткіштер. 

20. Ұрық басының шалқайып келудегі босану биомеханизмінің ерекшеліктері.  

21. Ұрық  бұзушы операциялар. Түрлері. Көрсетілімі. Ауытқуы. 

22. Ұрықтың  вакуум экстракциясы. Көрсеткіштер, қарсы көрсеткіштері, қарсы жүргізу 

шарттары. Жансыздандыру. Техникасы.  

23. Тиімді перинатальдық технологияға сәйкес физиологиялық босануды жүргізу.  

Жеке Босану палатасын дайындау. Медикаментозды емес жансыздандыру әдістері. 

Босанудағы партнер маңызы. 
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24. Босану кезінде ұрық жағдайын бақылау әдістері. КТГ ның қалыпты және 

патологиялық көрсеткіштері. 

25. Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі, мақсаты мен міндеттері. (ҚР Үкіметінің 

Қаулысы 04.08.2009 ж. № 1174). Госпитализациялау бюросы. АИС-емхана. 

медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі, денсаулық сақтау жүйесін 

қаржыландыру. Жүкті әйелдер регистрі. Еңбекке жарамдылық экспертизасы және 

БДД. 

26. Геморрагиялық шок. Диагностикасы. Кезеңдері. Толтыру принциптері. 

27. Біріншілік медициналық есепке алу-есептік құжаттамалардың негізгі формасы . 

(ҚРДМ Бұйрық №907, 23.11.2010ж.). Емхана, стационардың акушерлік-

гинекологиялық бөлімі қызметтерінің негізгі көрсеткіштері. Есебі.  

28. Ұрықтың жамбаспен келуі. Жамбаспен келудегі босану биомеханизмі. Оперативті 

босандыруға көрсеткіштер.  

29. Жамбаспен келудегі ұрықтың қолының қайырылып қалуы. Себептері. 

Диагностикасы. Классикалық қол әдістеме.Ұрықтың болжамы. 

30. Босанудық созылған латентті және белсенді фазалары. Клиникасы. Тактикасы 

Оперативті босандыруға көрсеткіштер. Партограммадағы өзгерістер. Босануды 

стимуляциялау әдістері. 

31. Пренатальды скрининг, мақсаты, әдістері, зерттеу мерзімдері.   

32. Амбулаторлық жағдайда босанудан кейінгі септикалық аурулар диагностикасы 

және алгоритмі.Септикалық аурулардың заманауи жіктелуі. Босанудан кейінгі 

септикалық аурулардың дамуының қауіп факторлары.  

33. Босану кезінде ұрықтың қауіпті жағдайы. Босанудың бірінші және екінші 

кезеңдерінде пайда болу себептері. Диагностикасы. Коррекциялау және босандыру 

әдістері.  

34. ҚР-дағы акушерлік-гинекологиялық көмек көрсету кезеңдері.  Қ.Р-дағы 

перинаталды көмекті регионализациялау. 1,2,3 кезеңдерді ұйымдастыру және 

перинатальды көмек көрсету көлемі. 

35. Преэклампсия, ауырлық дәрежелері. Клиникасы. Ауырлық критерийлері. Тексеру 

алгоритмы, емі, жүргізу тактикасы.   

36. Ұрықтың дұрыс емес орналасуы.Себептері. Клиникасы. Диагностикасы. Ұрықтың 

асқынған көлденең орналасуы. Жүргізу тактикасы. 

37. Гестациялық мерзімнен кіші ұрықты  анықтау (ГМКҰ). Құрсақ ішілік дамудың 

тежелуі, диагностикасы, мониторинг, жүргізу тактикасы, профилактикасы. 

Гравидограмманы толтыру және талдау ережелері. Ұрықтың қозғалу сапасын 

бағалау. Биофизикалық ұрық профилі.  

38. Антенаталды күтімнің негізгі мақсаттары мен ережелері. Әр қабылдауда қауіп 

белгілері (ұрық жағынан да) бойынша кеңес беру және ақпараттандыру. 

39. Заманауи акушериядағы кесір тілігі. Көрсеткіштері. Қарсы көрсеткіштері. 

Жансыздандыру әдістері және олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. 

40. «Жылу тізбегі». Гипотермияның асқынуы. Омырауға дұрыс салу.  

41. Жүктілік кезіндегі гипертензивті жағдайлар, анықтамасы, жіктелуі. Қауіп қатер 

факторлары, диагностикалық критерийлері. АҚҚ өлшеу ережесі. Амбулаторлық 

жағдайда жүкті әйелдердің гипертензивті жағдайын жүргізу әдістері және зертеу 

көлемі. Гипотензивті препараттар. Жедел көмек. 

42. Жатыр жыртылысы, себептер, қауіп факторлары. Клиникасы, диагностикасы, 

жедел көмек. 

43. Қағанақ суының босануға дейін кетуі. Себебі. Диагностикасы.  Асқынуы. Активті 

және күту тактикасы. Хориоамнионит, диагностикасы, емі және босандыру 

тактикасы.  
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44. Уақытынан асқан жүктілік және босану индукциясы әдістері. Ұрық жағдайын 

мониторингі. Бишоп шкаласы. Индукция асқынуы. Қарсы көрсеткіштер.  

45. Қағанақ суымен  эмболия. Этиологиясы. Клиникасы. Диагностикасы. Жедел көмек. 

46. Эклампсия. Этиопатогенезі. Клиникасы. Асқынуы. Жедел көмек. Жүргізу 

тактикасы және босану әрекетінің әдістері. 

47. Қалыпты орналасқан плацентаның уақытынан бұрын ажырауы. Себебі. Жіктелуі. 

Сыртқы қанау болмаған  кездегі дагностикасы. Жедел көмек алгоритмі. 

48. Плацентаның жолда жатуы. Қауіп факторлары. Классификациясы. Клиникасы. 

Диагностикасы. Госпитализацияға көрсеткіштер және босандыру.  

49. Жатыр атониясы . Клиникасы. Диагностикасы. Қан кету кезіндегі көмек көрсету 

алгоритмі.Қан кетуді уақытша тоқтату әдістері.    

50. Плацентаның тығыз жанасуы және өсуі. Этиологиясы. Түрлері. Клиникасы. 

Диагностикасы. Жүргізу тактикасы. 

 

Гинекология бойынша сұрақтар 

1. Репродуктивті жүйе туралы түсінік. Әйел организмінің репродуктивті жүйесінің 

деңгейлері. 

2. Жүктілерде  құсуы. Патогенезі. Жіктелуі. Тексеру. Терапия принціптері. 

Жүктілердің мөлшерден тыс құсуы. Зат алмасудың бұзылуы. Клиникасы. Тексеру 

алгоритмі. Емі. Жүктілікті үзуге көрсеткіш. 

3. Жатырдан тыс жүктілік. Жатырдан тыс жүктілік түрлері. Диагностикасы. 

Дифференциалды диагностика. Консервативті және хирургиялық ем (тубэктомия, 

реконструктивті-пластикалық). 

4. Жатырдың қабыну аурулары. Клиникасы. Диагностикасы. Емі.  Хирургиялық емге 

көрсеткіштер. 

5. Өздігінен түсік. Жіктелуі. Клиникасы. Жүргізу тактикасы. 

6. Аналық без апоплексиясы, классификациясы, клиникасы, диагностикасы және емі. 

7. Аналық без кистасы айналуы, оның жарылуы, клиникасы, диагностикасы, емі. 

8. Миоматозды түйіндінің аяғының айналуы мен некрозі, клиникасы, диагностикасы, 

емі. 

9. Гинекологиядағы іш теспесі.Себебі. Синдромнан кейінгі диагностика. Жедел 

көмек.  

10. Пельвиоперитонит. Перитонит. Клиникасы, диагностикасы, емі. 

11. Сепсис. Сепсистің заманауи жіктелуі. Клиникасы, диагностикасы, емі. 

12. Репродуктивті жастағы  жатырдан қан кету. Жүктелуі. Клиникасы. Диагностикасы. 

Емдеу. 

13. Ювенильді қан кету. Түрлері,клиникасы,диагностикасы,емдеу. 

14. Климактерикалық қан кету. Түрлері,клиникасы, диагностикасы,емдеу. 

15. Бедеулікті емдеудің заманауи репродуктивті технологиясы. 

16. Түтіктік бедеулікті диагностикалау және емдеу әдістері. 

17. Етеккір циклі. Етеккір циклін  реттелуіннің заманауи көріністері. Гинекологиядағы 

функциональді диагностика әдістері. 

18. Эндоскопиялық зерттеу әдістері; лапароскопия, гистероскопия, кульдоскопия. 

Көрсетілімдері және қарсы көрсетілімдері. 

19. Вульвиттер,вульвоганиттер. Этиологиясы. Клиникасы. Емдеу. 

20. Жедел бартолинит, бартолин безінің абсцессы. Клиникасы, диагностикасы, емі. 

21. Эндо – және экзоцервиттер. Этиологиясы. Диагностикасы. Клиникасы. Емдеу. 

22. Жатыр және жатыр қосалқыларының қабыну аурулары. Клиникасы. Диагностикасы. 

Емі. Хирургиялық  емге көрсеткіштер. 

23. Гениатальды туберкулез. Патогенез. Клиникасы. Дифференциалды диагностикасы. 

Емдеу. 
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24. Контрацепцияның заманауи әдістері. Жіктелуі.  

25. Менопаузадан кейінгі атрофиялық вагинит. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Емі. 

26. Гормональді контрацепция. түрлері. Әсер ету механизімі. Қарсы  

көрсетілімдері.Эффективтілігі. Қолдану тәсілі. 

27. ЖІК. Түрлері. Әсер ету механизмі. Қарсы көрсетілімдері.Эффективтілігі. Қолдану 

тәсілі. 

28. Жедел контрацепция. Түрлері. Әсер ету механизмі. Қарсы көрсетілімдері. 

Эффективтілігі. Қолдану тәсілі. 

29. Контрацепцияның барьерлі әдісі. Түрлері. Әсер ету механизмі. Қарсы 

көрсетілімдері. Эффективтілігі. Қолдану тәсілі. 

30. Жатыр мойынының эктопиясы. Жатыр мойынының эрозиясы. Эктропион. 

Этиопатогенез. Скринингті тексеру. Емі. 

31. Вульваның,  жатыр мойынының  лейкоплакиясы. Этиопатогенезі. Клиникасы. 

Диагностикасы. Емі. 

32. Жатыр мойынының дисплазиясы. Қауіп тобы. Этиопатогенез. Клиника. 

Диагностика. Емі. 

33. Дисменорея. Аменорея: біріншілік, екіншілік. 

34. Ерікті хирургиялық стериллизация. Түрі. Қарсы көрсеткіштері. Эффективтілігі. 

Қолдану ережесі. Жан уяны жоспарлаудың табиғи әдістері. Әсер ету механизм. 

Эффективтілігі. 

35. Менструалды циклдың бұзылыстары. Клиникасы. Диагностикасы. Емі.  

36. Аналық без поликистоз синдромы. Патогенез. Тексеру тактикасы мен емі.  

37. Жүктіліктің ерте мерзімінде жүктілікті үзу әдістері. Медикаментозды аборт. 

Көрсеткіштер. Шарттар. Кеңес беру. 

38. Адреногенитальды синдром. Патогенез. Емдеу тактикасы. 

39. Етеккір алды синдромы. Патогенез. Зерттеу және емдеу тактикасы. 

40. Климактерикалық синдром. Патофизиологиясы. Түрлері. 

41. Қыздар мен жасөспірімдерге акушерлік гинеколдогиялық көмек көрсетудің 

принциптері. Есею аспектісінде қыздардың жыныс мүшелерінің дамуының 

Анатомо-физиологиялық ерекшеліктері.  

42. Қыздар мен жасөспірімдерің дамуының  физиялогилық дамуын бағалау. Қыздар 

мен жасөспірімдерің тексеру әдістері.  

43. Жыныс ағзалардың туа біткен ақаулары. Клиникасы. Диагностикасы. Емі. 

44. Орынбасу гормональді терапиясы. Көрсеткіш. Қарсы көрсеткіш. Сақтық шаралар. 

Орын басу горманальды терапия  әдісі мен жақсы жақтары. 

45. Әйел жыныс ағзаларының түсуі, клиникасы, диагностикасы. 

46. Гендерді (сексуалды) зорлық-зомбылық. 

47. Гениталды эндометриоз, этиопатогенезі, клиникасы, диагностикасы, емі. 

48. Аналық бездің қатерсіз ісіктері, клиникасы, диагностикасы, емі.  

49. Жатыр миомасы, клиникасы, диагностикасы, емі. 

50. Эндометрийдың гиперпластикалық процесстері, клиникасы, диагностикасы, емі. 

 

 


