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Жалпы сұрақтар 

1. Жүрек-тамыр хирургиясының даму тарихы. 

2. Жүректін қанмен қамтамасыз етілуі: жүрек қантамырлары (күретамрылар, 

көктамырлар); жүрек қантамырларының нұсқалық анатомиясы. 

3. Жүрек және қан тамырлары ауруларын диагностикалаудың инвазивті емес әдістері.  

4. Жүрек пен қан тамырларының диагностикалық катетеризациясының түрлері. 

Диагностикалық коронарография. Диагностикалық коронарография жүргізу 

көрсеткіштері. 

5. Жүрек және қан тамырлары ауруларын диагностикалаудың радиоизотоптық 

әдістері. 

6. Жасанды қан айналым және гипотермия. 

7. Миокардты хирургиялық реваскуляризациялау әдістері. Жүрек және қан 

тамырларының хирургиялық анатомиясы. 

8. Қазіргі антиагреганттар және олардың қолдану көрсеткіштері 

9. Қолқаның аневризмасын диагностикалаудың аспаптық әдістері. 

10. 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. 

11. Антикоагулянттардың жіктелуі. Қолдану көрсеткіштері. Антикоагулянттар 

терапиясының тиімділігі мен қауіпсіздігін бақылау. 

12. Жүрек пен қан тамырларының жедел аурулары мен жарақаттарының шұғыл 

хирургиясы. 

 

Жеке сұрақтар 

1. Стенокардиямен ауыратын науқастарды болжауды анықтайтын факторлар. 

Қолайсыз нәтиженің жоғары тәуекелінің критерийлері. Миокард 

реваскуляризациясының көрсеткіштері: стентпен және стентсіз коронарлық 

баллонды ангиопластика, аорто-коронарлық шунттау. 

2. Коронарлық артерияларды стенттеу. Көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер. 

Операцияларды жүргізу және қамтамасыз ету ерекшеліктері. Нәтижелері. 

Асқынулар. 

3. ЖИА хирургиялық емі. Көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер. Аутоовенозды және 

аутоартериалды аортокоронарлық шунттау. Маммарокоронарлық анастомоз. 

4. ЖИА емдеудің рентгенэндоваскулярлық әдістері. Көрсеткіштер мен қарсы 

көрсеткіштер. Асқынулар. 

5. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі. Хирургиялық емдеу әдістері. 

6. Кардиогенді шок. Анықталуы. Диагностика. Емі. Аортішілік баллонды 

контрпульсация. 

7. Жүрек қақпақшалары (үш жармалы, митральды, аортальды, өкпе), қақпақшалардың 

топографиясы. Клапандар патологиясын диагностикалаудың арнайы (аспаптық) 

әдістері. 

8. Митральды қақпақшаның ақаулары - этиология, патофизиология, жіктелуі, 

клиникасы, емі. 

9. Митральды жетіспеушілік-этиология, патофизиология, жіктелуі, клиникасы, емі. 
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10. Митральды стеноз және жетіспеушілік хирургиялық емдеу көрсеткіштері. 

Митральды жетіспеушілікті түзету бойынша операциялардың түрлері. Митральды 

қақпақшада хирургиялық араласудан кейін науқастарды жүргізу. 

11. Қолқа қақпақшасының ақаулары-этиология, патофизиология, клиникасы, 

диагностикасы, емі. 

12. Жүре пайда болған жүрек ақауларын оперативті емдеу көрсеткіштері: аортальды 

стеноз және жетіспеушілігі. Операциядан кейін науқастарды жүргізу. 

13. Қолқа қақпақшасының туа біткен және жүре пайда болған ақаулары кезіндегі 

рентгеноэндоваскулярлық араласулар, оларды жүргізуге көрсеткіштер мен қарсы 

көрсеткіштер. 

14. Үш жармалы қақпақшаның зақымдануы-этиология, патофизиология, жіктелуі, 

клиникасы, емі. 

15. Көп қақпақшалы ақаулар. Жіктелуі. Диагностика. Емі. 

16. Жүрекшеаралық қалқаның топографиясы. Жүрекшеаралық қалқаның ақаулары. 

Диагностика. Емі. 

17. Қарынша аралық қалқаның топографиясы. Қарынша аралық қалқаның ақаулары. 

Диагностика. Емі. 

18. Туа біткен жүрек ақаулары. Этиопатогенезі. Клиникасы. Диагностика. 

Хирургиялық емдеу. 

19. Қолқа коарктациясы. Диагностика. Емі. 

20. Өкпе артериясының тромбоэмболиясы. Патогенез. Клиникасы. Қарқынды терапия. 

Емі. 

21. Өкпе гипертензиясы. Жіктелуі. Диагностика. Емі. 

22. Тетрада Фалло. Анықталуы. Клиникасы. Диагностика. Операциялық емдеу. 

23. Перикардиттер-этиология, патогенез, емдеу тәсілдері. 

24. Жүректі тығындалуы. Себептері. Тактика. 

25. Тұрақты кардиостимуляторды имплантациялау көрсеткіштері. 

Кардиостимуляторлардың түрлері 

26. Синус түйінінің әлсіздік синдромы-клиникасы, диагностикасы, емі. 

27. Сол жақ қарыншаның жиырылғыш қызметінің бұзылуы. Сол жақ қарыншаның 

аневризмасы.  

28. Жүрекше фибрилляциясы. Емдеу тәсілдері. Асқынулар және алдын алу. 

29. Кардиохирургиядағы операциядан кейінгі ерте және кеш асқынулар. Алдын-алу 

тәсілдері. 

30. Кардиомиопатиялар. Кардиомиопатияны хирургиялық емдеу. Көрсеткіштер мен 

қарсы көрсеткіштер. Асқынулар. 

 

 


