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Жалпы сұрақтар 

1. Анестезиология және реаниматология: түсінігі, мақсаттары, міндеттері. 

анестезиология және реаниматология даму тарихы.  

2. Науқастарды АРИТБ – ге емдеуге жатқызу үшін  және аудару үшін көрсеткіштер. 

3. Жоспарлы және шұғыл операцияларға қажетті параметрлердің мониторингі. 

4. Операция алдындағы науқастарды зерттеу стандарты . 

5. Науқастарды отаға және наркозга емдік дайындау. 

6. Науқастарды отаға және наркозга психопрофилактикалық дайындау.  

7. Премедикация, оның міндеттері. 

8. Премедикация үшін дәрілік заттар. 

9. Ауырсыну сезімталдығының өткізілу жолы. Ауырсыну функцияларының ағзаға 

әсері.  

10. Анықтау ұғымдар "Жалпы анестезия" анықтамасының ұғымы.  

11. Жалпы анестезия теориялары. 

12. Жалпы анестезия түрлері. Жалпы анестезияның компоненттері. 

13. Гведел бойынша наркоз сатылары және олардың клиникалық сипаттамасы. 

14. Ингаляциялық жалпы анестезия: әдістің мәні, түрлері, артықшылықтары және 

кемшіліктері. 

15. Ингаляциялық анестетиктердің клиникалық-фармакологиялық сипаттамасы. 

16. Қолданудағы көрсетілімі мен қарсы көрсетілімі ингаляциялық анестезияға 

арналған препараттар. 

17. Маскалық наркоз: көрсеткіштері, қарсы көрсеткіштері, асқынулары және олардың 

алдын-алу. 

18. Эндотрахеальный наркоз. Жүргізу әдістемесі (кіріспе, негізгі наркоз және шығару 

кезеңі). 

19. Кеңірдек интубациясы техникасы. 

20. Эндотрахеалды наркоздың қауіптілігі және асқынулары, олардың алдын алу және 

емдеу. 

21. Ингаляциялық емес жалпы анестезияның түрлерін жіктеу.  

22. Ингаляциялық емес жалпы анестезия: "мінсіз" ингаляциялық емес жалпы анестетик 

туралы түсінік. 

23. Ингаляциялық емес анестетиктердің фармакологиялық сипаттамасы (пропофол, 

кетамин, гексенал, тиопентал, натрий оксибутираты). 

24. Ингаляциялық емес анестезия әдістерінің қауіптілігі және асқынулары. Олардың 

алдын алу және емдеу. 

25. Миорелаксанттар. Жіктелуі, фармакодинамикасы. 

26. Миорелаксанттардың клиникалық қолданылуы.  олардың қолданылуына 

байланысты қауіптілігі және асқынулары,. 

27. Моно - және көп құрамды жалпы анестезия туралы түсінік. Фармакологиялық 

заттарды үйлесе қолданудың артықшылықтары. . 

28. Көп құрамды теңдестірілген анестезияның негізгі кезеңдері: анестезияға енгізу, 

қолдау, шығару кезеңдері.  

29. Жергілікті анестетиктер. Жіктелуі. Фармакокинетикасы және фармакодинамикасы. 

30. Жергілікті анестетиктердің жоғары дозасының қауіптіліктері, оны емдеу. 
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31. Жергілікті анестезия жіктелуі. 

32. Аймақтық анестезия, оның түрлері. Қолданудағы көрсетілімі мен қарсы 

көрсетілімі. 

33. Жұлын анестезиясы. Орындалу техникасы, асқынулары, олардың алдын алу және 

емдеу. 

34. Эпидуральды анестезия. Орындалу техникасы, асқынулары, олардың алдын алу 

және емдеу. 

35. Жергілікті анестезияның асқынулары, олардың алдын алу және емдеу. 

36. Абдоминальды хирургиядағы анестезияның ерекшеліктері.  

37. Оториноларингология және офтальмологиядағы анестезияның ерекшеліктері. 

38. Жақ-бет хирургиясы және стоматологиядағы анестезияның ерекшеліктері. 

39. Ортопедия және травматологиядағы жансыздандыру және анестезияның 

ерекшеліктері.. 

40. Урологиядағы анестезияның ерекшеліктері.. 

41. Балалар хирургиясындағы анестезияның ерекшеліктері.. 

42. Амбулаториялық анестезияның ерекшеліктері. 

43. Операциядан кейінгі кезең фазалары. 

44. Операциядан кейінгі кезеңнің функционалдық бұзылыстары. Ауырсыну синдромы 

дамуының маңызы.  

45. Метаболикалық ацидоз, себептері, диагностикасы, емі. 

46. Респираторлық ацидоз, себептері, диагностикасы, емі 

47. Метаболикалық алкалоз, себептері, диагностикасы, емі 

48. Респираторлық алкалоз, себептері, диагностикасы, емі 

49. Су-электролиттік алмасу бұзылыстарының классифифкациясы. 

 

Арнайы сұрақтар 

1. Гиперосмолярлы дегидратация, клиникасы, диагностикасы, емі 

2. Изоосмолярлы дегидратация, клиникасы, диагностикасы, емі 

3. Гипоосмолярлы дегидратация, клиникасы, диагностикасы, емі 

4. Гиперосмолярлы гипергидратация, клиникасы, диагностикасы, емі 

5. Изоосмолярлы гипергидратация, клиникасы, диагностикасы, емі 

6. Гиперосмолярлы гипергидратация, клиникасы, диагностикасы, емі 

7. Нутритивтік қолдау. Көрсеткіштері, қарсы көрсеткіштері, міндеттері. 

8. Нутритивті қолдау түрлері. 

9. Энтералдық қоректендіруді жүргізудің әдістемесі.  

10. Парентеральды қоректендіруді жүргізудің ережелері.  

11. "Терминалды жағдай" түсінігі, оның кезеңдері. 

12. Клиникалық өлім, биологиялық өлім – ұғымдардың анықтамасы, белгілері. 

13. Кешенді жүрек-өкпе-ми реанимациясы ұғымы, Сафар бойынша реанимация 

фазалары.  

14. Реанимациялық іс-шараларға көрсеткіштер,  қарсы көрсеткіштер.  

15. Тыныс жолдарының өткізгіштігін қалыпқа келтіру әдістері. 

16. " Ауыздан ауызға", "ауыздан мұрынға ", S - және T-тәрізді ауа өткізгіштер арқылы 

Амбу типті қаппен ӨЖЖ жүргізу әдістері. 

17. Жүрек массажы. Әдістемесі, асқынулары. Реанимация эффективтілігінің 

көрсеткіштері.  

18. Қан айналымның тоқтап қалуы, түрлері. Себептері, симптомдары, диагностикасы. 

19. Қан тоқтау себебіне байланысты емдік іс-шаралар түрлері. 

20. Жүрек қызметін қалпына келтіру үшін қолданылатын заттар. Қолдану 

көрсеткіштері, қолдану тәртібі, енгізу жолдары. 
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21. Электроимпульсті терапия: дефибрилляция, кардиоверсия, сыртқы 

электрокардиостимуляция. Көрсеткіштері, жүргізу әдістемесі. 

22. Реанимация өткізу кезіндегі инфузиялық терапия. 

23. Реанимациялық іс-шараларды тоқтату үшін көрсеткіштер.  

24. Постреанимациялық ауру, анықтамасы, сатылары. 

25. Гипертониялық криз, патофизиология, интенсивті терапия. 

26. Өкпе артериясы жүйесіндегі тромбоэмболия. Этиопатогенезі, клиникасы, 

диагностикасы. 

27. Өкпе артериясы жүйесіндегі тромбоэмболия, реанимация және интенсивті терапия. 

28. ЖТЖ емдеу негізгі принциптері.   

29. Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету әдістері. 

30. Трахеостомия және коникотомияға көрсеткіштер. Асқынулары. 

31. Оттегілік терапия: әдістері, жүргізу көрсеткіштері. 

32. ӨЖЖ әдістері. Абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштер, жүргізу әдістемесі. 

33. ӨЖЖ асқынулары, алдын алу және емдеу. 

34. Асматикалық статус кезіндегі интенсивті терапия және реанимация. 

35. Массивті пневмония кезіндегі интенсивті терапия.  

36. Госпиталдық пневмониялар, этиопатогенезі, бактерияға қарсы терапия 

ерекшеліктері. 

37. Жіті респираторлық дистресс синдромы: этиологиясы, диагностика, интенсивті 

терапия. 

38. Аспирациялық синдром, себептері, алдын алу және емдеу. 

39. "Шок" ұғымының анықтамасы. Жіктелуі, диагностика принциптері және ИТ.  

40. Травматикалық шок патогенезі ерекшеліктері, интенсивті терапия. 

41. Күйік шок кезіндегі реанимация және интенсивті терапия.  

42. Септикалық шок кезіндегі реанимация және интенсивті терапия. 

43. Геморрагиялық шок кезіндегі реанимация және интенсивті терапия. 

44. Кардиогенді шок кезіндегі реанимация және интенсивті терапия. 

45. Анафилактикалық шок кезіндегі реанимация және интенсивті терапия. 

46. Жүрек ырғағының бұзылыстары кезіндегі интенсивті терапия. 

47. Миокард инфаркт кезіндегі интенсивті терапия , тромболитикалық терапия. 

48. Миокардтың жіті солқарыншалық жетіспеушілік кезіндегі интенсивті терапия. 

49. Уланудың жіктелуі. 

50. Жедел улану терапиясының жалпы принциптері. . 

51. Жасанды (экстракорпоралды) детоксикация әдістері 

 

 


