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«Семей медицина университеті» КеАҚ 

Резидентура 
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мамандығы бойынша бастапқы емтиханға 

 2020-2021 оқу жылына арналған сұрақтар тізімі 

 

Жалпы сұрақтар 

1. Қант диабетінің І-ші түрінің этиологиялық факторлары (генетикалық , генетикалық 

емес) Қант диабетінің 1-ші түрінің патогенезі 

2. Қант диабетінің 2-ші түрінің этиолгогиялық факторлары (генетикалық , 

генетикалық емес) Қант диабетінің 2-ші түрінің патогенез 

3. Қант диабетінің жіктелуі. Қант диабетінің клиникасы 

4. Қант диабетін анықтайтын белгілер. Қант диабетінің дифференциалдық диагнозы 

5. Қант диабетінің емі: сульфонилмочевина препараттары 

6. Бигуанидтер: қолданатын жағдайлар, қолданбайтын жағдайлар, әсері 

7. Инсулиннің түрлері, әсері 

8. Инсулинотерапия: негізгі принциптері, көрсеткіштері, қолданбайтын жағдайлары 

9. Инсулинотерапияның асқынуы: профилактика және емдеу 

10. Қант диабетің анықтау экспресс әдiстерi 

11. Кетоацидотикалық кома: этиологиялық факторлар, патогенез 

12. Кетоацидотикалық команың клиникасы 

13. Кетоацидотикалық команың диагностикасы және дифференциалдық 

диагностикасы 

14. Кетоацидотикалық команы емдеу 

15. Кетоацидотикалық кома кезiндегi инсулинмен емдеу принциптерi 

16. Гипогликемиялық команың емі: этиопатогенез, клиникасы 

17. Гипогликемиялық команың диагнозы және дифференциалдық дтагнозы 

18. Гипогликемиялық кома кезіндегі қолданылатын ем 

19. Диабетикалық микро-, макроангиопатиялардың жiктелуi, патогенез. 

20. Аяқтын диабетикалық ангиопатия және полинейропатиясы: клиникасы , емі, 

профилактикасы 

21. Қант диабеті кезінде көз органының зақымдалуы: клиникасы, емі, профилактикасы 

22. Диабетикалық гломерулосклероз: клиникасы, емі, профилактикасы 

23. Қант  диабетінің компенсация белгілері Қант диабеті кезінде “өзіндік бақылау” 

дегенін негізгі принциптері 

24. Гиперосмолярлық кома: этиологиялық факторлары, клиникалық белгілері 

25. Гиперосмолярлық кома: диагнозы, дифференциалдық диагнозы 

26. Гиперосмолярлық кома кезінде қолданатын жедел көмек 

27. Гиперлактоацидотикалық кома: этиологиялық факторлар, патогенез, клиникасы 

28. Гиперлактоацидотикалық кома: анықтауы, емдеу принциптерi 

29. Қант  диабеті кезiнде жедел жағдайлардың дифференциальды диагнозы 

30. Глюкозаға толерантылықтың бүзылыуы тесты: көрсеткiштер, қарсы көрсеткiштер, 

методикасы, интерпретациясы 

 

Арнайы сұрақтар 

1.  Диффузды токсикалық зоб: клиникасы 

2. Диффузды токсикалық зобтың емдеу әдістері 

3. Диффузды токсикалық зобтың диагнозы, дифференциалдық диагнозы 

4. Диффузды токсикалық зоб кезiндегi көз симптомдары 

5. Тиреотоксикалық криз: этиологиялық факторлар, клиникасы, жедел емдеу 
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6. Туа пайда болған гипотиреоздың этиологиясы, патогенезi, клиникалық белгілері 

7. Туа пайда болған.гипотиреоздың емі 

8. Туа пайда болған гипотиреоздың анықтауы, дифференциалдық диагнозы 

9. Гипотиреоздың жіктелуі, жүре пайда болған гипотиреоздың. клиникалық 

симптомдары 

10. Гипотиреоздың диагностикалық белгілері, дифференциальдық диагнозы 

11. Гипотиреоидтық кома: этиологиялық факторлар, клиникасы, жедел емдеу 

12. Жеделдеу тиреоидит: этипатогенез, клиника, диагноз, дифференциальдық 

диагнозы 

13. Жеделдеу тиреоидит: емдеу принциптерi 

14.  Аддисон ауруы: этиопатогенез, клиникасы 

15. Аддисон ауруы: диагнозы, дифференциалдық диагнозы 

16. Аддисон ауруы: емі 

17.  Аддисоникалық криз: этиологиялық факторлар, клиникасы, жедел емдеу 

18. Қантты емес диабет: диагностикасы, емі 

19. Гипофизарлық нанизм: этиологиясы мен клиникасы 

20. Гипофизарлық нанизм: диагнозы, дифференциалдық  диагнозы 

21. Гипофизарлы нанизм: емі 

22. Иценко-Кушинг ауруы: этиопатогенезі,  клиникасы 

23. Иценко-Кушинг аурудың диагнозы, дифференциалдық диагнозы 

24. Иценко-Кушинг аурудың емдеу әдістері 

25.  Адреногенитальдық синдромы: клиникалық түрлері, емдеу 

26.  Иценко-Кушинг ауруы: клиникалық белгiлерi 

27.  Акромегалия , гигантизм: этипатогенез, клиникалық белгiлерi 

28. Акромегалия , гигантизм: емдеу принциптерi 

29. Біріншілік гипогонадизм: этиопатогенезі, клиникалық белгілері, диагностикасы 

30. Екіншілік гипогонадизм: этиопатогенезі, клиникасы, анықтауы 

31. Гипопаратиреоз: этиопатогенезі, клиникалық белгілері 

32. Гипопаратиреоз: анықтауы, дифференциалдық диагнозы 

33. Гипопаратиреоз: емдеу принциптерi 

34.  Гиперпаратиреоз: этиопатогенезі, клиникалық белгілері 

35.  Гиперпаратиреоз: емдеу принциптерi 

36. Семiздiк: жiктелүi, клиникасы, емдеу 

37. Бiрiншiлiк гиперальдостеронизм: этиопатогенезі, клиникалық белгілері, анықтауы, 

емдеу принциптерi 

38.  Феохромоцитома: этиопатогенезі, клиникалық белгілері, анықтауы, емдеу 

принциптерi 

39.  Клайнфельтер синдромы: этиопатогенезі, клиникасы, анықтауы,  емдеу 

40. Шерешевский-Тернер синдромы: этиопатогенезі, клиникасы, анықтауы,  емдеу 

 

 


