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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

«Семей медицина университеті» КеАҚ 

Резидентура 

7R09119 «Ангиохирургия, оның ішінде балалардікі»  

мамандығы бойынша бастапқы емтиханға 

 2020-2021 оқу жылына арналған сұрақтар тізімі 

 

Жалпы сұрақтар 

 

1. Қан тамырлары ауруларында қандай диагностика әдістері қолданылады 

2. Селдингер бойынша магистральды қантамырды катетерлеу техникасы. 

3. Миды қамтамасыз ететін артериялардың анатомиясы. 

4. Мойын мен бас миының магистральды көктамырларының анатомиясы. 

5. Қолдың магистральды тамырларының анатомиясы. 

6. Аяқтың магистральды тамырларының анатомиясы. 

7. Кеуде және құрсақ қолқасының анатомиясы. 

8. Жоғарғы және төменгі қуыс көктамырлардың анатомиясы. 

9. Құрсақ қуысы мүшелерін висцеральды қанмен жабдықтау анатомиясы. 

10.  Жамбас мүшелерін қанмен қамтамасыз ету. 

11. Науқастарды (ересектер мен балаларды) операцияға дайындау принциптері және 

операциядан кейінгі кезеңді жүргізу. Жақын арада операциядан кейінгі кезеңдегі 

негізгі асқынулардың клиникасы, диагностикасы, алдын алу және емдеу. 

12. Жүрек пен қан тамырларының жедел аурулары мен жарақаттарының шұғыл 

хирургиясы. 

 

Жеке сұрақтар 

 

1. Марфан синдромы-этиология, клиникасы, диагностикасы, емі. 

2. Қолқа коарктациясы-себептері, клиникалық көріністері, диагностикасы, 

хирургиялық ем көрсетімдері, операция түрлері. 

3. Ашық артериялық проток-этиология, клиника, диагностика, емдеу. 

4. Спецификалық емес аортоартериит, Такаясу синдромы-этиология, клиникасы, 

диагностикасы, емі. 

5. Қолқаның кеуде бөлігінің аневризмасы-этиология, клиника, диагностика, емі. 

6. Қолқа доғасы тарамдарының стенозы және окклюзиясы – хирургиялық ем 

көрсетімдері, операция түрлері. 

7. Құрсақ қолқасының аневризмасын хирургиялық емдеу көрсеткіштері-операция 

түрлері, асқынулардың алдын алу. 

8. Құрсақ қолқасының окклюзиясы, Лериш синдромы-клиникалық көріністер, 

хирургиялық араласу. 

9. Іш қолқасының окклюзиясы немесе аневризмасы бойынша қолқаны қайта 

құрғаннан кейін тоқ ішектің ишемиясы – диагностика және асқынудың алдын алу 

жолдары. 

10. Созылмалы абдоминалдық ишемия синдромы-этиология, клиникасы, 

диагностикасы, емі. 

11. Аорто-сан сегментіндегі қайталама операциялар-себептері, операциялар түрлері. 

12. Аяқтардың созылмалы артериялық жеткіліксіздігі-жіктелуі, диагностикасы, 

заманауи консервативті терапия, Хирургиялық ем көрсетімдері. 

13. Аяқ-қолдың критикалық ишемиясы-себептері, емдік тактикасы, аяқ-қолдың 

ампутациясына көрсеткіштері. 
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14. Перифериялық артерия ауруларының сараланған диагностикасы: 

облитерациялайтын артериит, тромбангиит-Бюргер ауруы, Рейно ауруы, диабеттік 

ангиопатия. 

15. Бюргер ауруы-этиология, клиникасы, диагностикасы, емі. 

16. Рейно ауруы – ауру сатылары, консервативті және хирургиялық емі. 

17. Аяқтардың диабеттік ангиопатиясы, диабеттік табан синдромы – аурудың асқынуы 

кезіндегі емдік тактика. 

18. Портальдық гипертензия-клиникасы, диагностикасы, емі. 

19. Паркс-Вебер-Рубашов синдромы-клиникалық көрініс, дифференциалды диагноз, 

хирургиялық емдеу. 

20. Жүректің ашық және жабық жарақаттары-диагностика, емдік тактика. 

21. Қан тамырларының жарақаттары мен жаралануы, қан кетуді уақытша және соңғы 

тоқтату әдістері. 

22. Жедел артериялық жетіспеушілік, аяқтың магистральды артерияларының 

эмболиясы және тромбозы-жіктелуі, клиникасы, диагностикасы, емі. 

23. Мезентериальды тамырлардың жіті окклюзиясы, диагностиканың зертханалық 

және аспаптық әдістері, Операциялық емдеу көрсеткіштері, құрсақ қолқасының 

висцералды бұтақтарын қайта құру әдістері. 

24. Жоғарғы қуыс көктамыр синдромы, қосылған көктамырлардың жіті веноздық 

тромбоздары, қол көктамырлдары, консервативті және хирургиялық емдеу. 

25. Төменгі қуыс көктамыр жүйесінің жіті тромбоздары, илеофеморальды 

флеботромбоз, аяқтың ақ және көк флегмазиясы, диагностикасы, антикоагулянтты 

және тромболитикалық терапияның заманауи принциптері. 

26. Тромбофлебиттен кейінгі синдром, аяқтын созылмалы көктамырлық 

жеткіліксіздігі, көктамырлы трофикалық жара, клиникасы, диагностикасы, емі  

27. Өкпе артериясы тромбоэмболиясының алдын алу және емдеу, эмбол қауіпті 

тромбозды диагностикалау. 

28. Аяқтың варикозды ауруы, жіктелуі, консервативті терапия принциптері, 

компрессионды емі. 

29. Варикозды хирургиялық емдеу, көктамырлардың радиожиілік және лазерлік 

абляциясы, минифлебэктомия, перфорантты көктамырларды диссекциялау әдістері, 

склеротерапия. 

30. Варикозды көктамырлардың тромбоздары мен тромбофлебиттері, диагностикасы 

және емі. 

31. Аяқ-қолдың бастапқы және екінші лимфостазы, дифференциалды диагностика, емі. 

 

 


