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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

«Семей медицина университеті» КеАҚ 

Резидентура 

7R09131 «Неонатология»  

мамандығы бойынша бастапқы емтиханға 

 2020-2021 оқу жылына арналған сұрақтар тізімі 

 

Жалпы сұрақтар 

1. Перинаталды және неонаталды өлім көрсеткіштері. Жаңа туылған нәрестелердегі 

аурулар мен өлім құрылымы. 

2. Нәрестелердің перзентханадаға вакцинапрофилактикасы (туберкулезға және 

гепатит В қарсы). Вакцинацияның мерзімі, шарттары, қарсы көрсеткіштері. 

3. Тамақтану, суға түсіру, тері жабындыларын күту, кіндік жараларын емдеу 

сұрақтары бойынша ұсыныстар. 

4. Дені сау нәрестенің негізгі сипаттамалары. 

5. Құсақішілік дамудың тежелуі. Түсініктеме. Себептері. Жіктеу. Клиникалық 

көріністері. Балалардың бейімделу ерекшеліктері. Қарап 

6. Омырау сүтімен емізудің артықшылықтары. Омырау сүтінің құрамы. Лактацияның 

қалыптасу кезеңдері. Омырауға ерте салу туралы түсінік. 

7. Жетіліп туған нәресте. Жаңа туылған нәрестенің морфологиялық және 

функционалды жетілуі туралы түсінік. 

8. Шала туған нәресте. Түсініктеме. Мерзімінен бұрын жүктіліктің себептері. Шала 

туған нәрестелердің анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктері. 

9. Жаңа туған нәрестені жатырдан тыс өмірге бейімдеу. «Жаңа туған нәресте» 

синдромы. Импритинг (Таңбалау) . 

10. Шала туған нәрестеге сенсорлық тітіркендіргіштердің әсері (тактильді 

тітіркендіргіш, жарық, дыбыс). 

11. Жаңа туған нәрестелердегі терморегуляция ерекшеліктері. Гипотермияның және 

қызып кетудің алдын алу. 

12. Жаңа туған нәрестелердің шекаралық жағдайлары. Өтпелі қан айналымы. 

Гормоналды криз. Транзиторлы салмақ жоғалту. 

13. Нәрестелердегі терінің шекаралық жағдайлары. 

14. Жаңа туған нәрестелердің зәр шығару жүйесі мен асқазан-ішек жолдарындағы 

өтпелі жағдайлар. 

15. Жаңа туған нәрестені толық тексеру. Кезеңді сипаттау. 

16. Омырау сүтінің және жасанды тамақтандырудың салыстырмалы сипаттамасы. 

17. Омырау сүтімен емізудің 10 қағидалары. 

18. Жаңа туған нәрестелердегі асфиксия. Анықтамасы. Этиологиясы.  Патогенезі. 

Жіктелуі. 

19. Жаңа туған нәрестенің асфиксиясы. Қауіп факторлары. Асфиксия 

диагностикасының принциптері. Апгар шкаласы арқылы бағалау, оның маңызы. 

20. Жаңа туған нәрестенің асфиксиясы. Алғашқы реанимациялық көмек. 

21. Жаңа туған нәрестенің геморрагиялық ауруы. Анықтама Этиологиясы. Патогенез. 

Жіктеу. 

22. Жаңа туған нәрестенің геморрагиялық ауруы. Клиникалық көріністері. 

23. Жаңа туған нәрестелердегі шекаралық жағдайлар. Дифференциалды 

диагностикасы. 

24. Жаңа туған нәрестелердің гемолитикалық ауруы. Клиникалық көріністері. 

25. Аз салмақты нәресте. Дифференциалды диагностика. 
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26. Туған кездегі аз салмақты нәрестелер. Аз салмақты нәрестелердің бейімделу 

кезеңдерінің ерекшеліктері. Бейімделу кезеңінің бұзылысының алдын алу. 

«Кенгуру» әдісі туралы түсінік. 

27. Неонаталды кезеңдегі шала туған нәрестелерді тамақтандыру ерекшеліктері. 

Энтералды тамақтандыруды бастау шарттары. Тамақтандыру тәсілдері. 

Тамақтануды есептеу. 

28. Жаңа туған нәрестенің гемолитикалық ауруы. Этиологиясы. Патогенез. 

Клиникалық формалары. Консервативті емдеу. Асқынулар мен нәтижелер. 

29. Жаңа туған нәрестенің гемолитикалық ауруы, ананың және ұрықтың қанының Rh 

антигенідерінің сәйкессіздігі. Ұрықтың және нәрестенің гемолитикалық ауруының 

антенаталды диагностикасы. Анте- және постнаталды алдын алу қағидалары. 

Клиникалық көріністері. 

30. Нәрестенің гемолитикалық ауруы. Қан алмастыру операциясы (көрсеткіштер, 

техника, асқынулар). 

31. Фототерапия,  көрсеткіштері, жүргізу әдісі, жағымсыз әсерлері. 

32. Билирубинді энцефалопатия, факторы, повышающие риск развития билирубинді 

энцефалопатияның тудыратын қауіп факторлары, ауру фазалары , диагностика, 

болжам, алдын-алу. 

33. Жаңа туған нәрестенің геморрагиялық ауруы. Себептері. Патогенез, клиникалық 

формалары, диагностикасы, емі,алдын алуы. 

34. Нәрестелердегі респираторлы дистресс-синдромы, диагностикалау критерилері. 

35. Нәрестелердегі респираторлы дистресс-синдромы, емдеу қағидалары, 

оксигенотерапия әдістері. 

36. Нәрестелердегі респираторлы дистресс-синдром, экзогенді сурфактант енгізу 

терапиясы. 

37. Меконимен аспирация синдромы. Диагностика критерилері, асқынуы.. 

38. Меконимен аспирация синдромы. Емдеу қағидалары, оксигенотерапия әдістері. 

39. Меконимен аспирация синдромы. Босану залыдағы жедел көмек. 

40. Жаңа туған нәрестелердегі инфузиялық және парентералды тамақтандыру  негізгі 

принциптері 

41. Шала туылған нәрестелердің физикалық дамуының және неврологиялық 

жағдайының ерекшеліктері 

42. Тыныс алу бұзылыс синдромы. (ТБС). Түсінігі. Себептер. Патогенез. Клиникалық 

көріністері. Өкпенің  жетілу дәрежелерін антенаталды диагностикалау, ТБС-ң 

(СДР).алдын алу. 

43. Сильверман, Доунес шкаласы бойынша ТБС-ң ауырлығын бағалау. Постнатальды 

профилактика, емдеу. 

44. Жаңа туылған нәрестелердегі сарғаю синдромы. Дифференциалды диагностика. 

45. Қарқынды бөлімнен кейінгі нәрестелерді күту қағидалары. 

46. Туа біткен ақауы бар / туа біткен аномалиясы немесе туа біткен жарақаты бар 

нәрестеге күтім жасау. 

47. Туған  кездегі аз салмақты/«кішкентай» нәресте: күтімі және тамақтануы. 

48. Кенеттен сәби өлімі синдромы. Анықтама. КСӨС -ның негізгі қауіп факторлары. 

49. Туа пайда болған гипотиреоз. Клиникалық көріністері. 

 

Арнайы сұрақтар 

1. Құрсақішілік инфекциялар. Диагностикалық әдістер Жіктеу. 

2. Жаңа туылған нәрестенің сепсисі. Анықтамасы. Этиологиясы. Патогенезі. Жіктеу. 

3. Туа пайда болған ЦМВ. Анықтамасы. Этиологиясы. Патогенезі. Жіктеу. 

4. Туа пайда болған листериоз. Анықтамасы. Этиологиясы. Патогенезі. Жіктеу. 

5. Жұлынның интранатальды жарақаттары. Клиникалық көріністері. 
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6. Жаңа туған нәрестенің сепсисі. Клиникалық көріністері. Емі 

7. Жаңа туған нәрестелердегі көпіршіктер (пемфигус-пузырчатка). Клиникалық 

көріністері. 

8. Диабетикалық фетопатия. Клиникалық көріністері. 

9. Терінің инфекциялық емес аурулары. Клиникалық көріністері. 

10. Эрба Дюшен салдануы. Дифференциалды диагностикасы. 

11. Туа пайда болған эндокринопатиялар. Дифференциалды диагностикасы. 

12. Ұрықтың созылмалы құрсақішілік гипоксиясы. Себептері. Патогенезі. 

Диагностикасы. Жаңа туылған нәрестеге мүмкін болатын салдары. 

13. Туу жарақаттар. Бас сүйек үстілік қан кұйылулар. Дифференциалды диагноз. 

Емдеу. Нәтижелер 

14. Туу жарақаттары. Эпидуральды және субдуральды бас сүйекішілік қан құйылулар. 

Қауіп факторлары. Қан кұйылудың әртүрлі локализациясының клиникалық көрінісі 

(дифференциалды диагноз). Күтім және емі. Нәтижелері. 

15. Интра- және перивентрикулярлы қан құйылулар. Этиологиясы, патогенезі, 

клиникалық көріністері. 

16. Жұлынның зақымдануы. Қауіп факторлары. Зақымдану деңгейіне байланысты 

клиникалық нұсқалары. Дифференциалды диагноз. Емі. Нәтижелері, ұзақ мерзімдік 

салдары. Алдын алу 

17. Туа біткен перифериялық нервтердің зақымдануы (парез және паралич). Қауіп 

факторлары. Зақымдану деңгейіне байланысты клиникалық нұсқалары. 

Дифференциалды диагноз. Емі. Нәтижелері, ұзақ мерзімдік салдары. Алдын алу. 

18. Құрсақішілік инфекциялар. Цитомегаловирусты инфекция. Клиникалық 

көріністері. Диагностикасы. Емі. Нәтижелері. 

19. Құрсақішілік инфекциялар. Токсоплазмоз. Клиникалық көріністері. 

Диагностикасы. Емі. Нәтижелері.Алдын-алу. 

20. Құрсақішілік инфекциялар. Листериоз. Клиникалық көріністері. Диагностикасы. 

Емі. Нәтижелері.Алдын-алу. 

21. Жаңа туған нәрестелердің пневмониясы. Инфецирлену уақытына байланысты 

этиологиясы, жіктелуі, патогенезі, клиникалық көрінісі. 

22. Шала туған нәрестелердегі пневмония ағымының ерекшеліктері. Қарап тексеру, 

күтімді тамақтандыруды ұйымдастыру. Емдеу принциптері. 

23. Жаңа туылған нәрестелердің сепсисі. Түсініктеме. Эпидемиологиясы. «Жүйелі 

қабынулық жауап» түсінігі. 

24. Неонаталды сепсистің дамуының жоғары қауіп факторлары. Инфекцияларға 

сезімталдықтың жоғарылауына әкелетін жаңа туылған нәрестелердің 

реактивтілігінің ерекшеліктері. Жұқтыру жолдары 

25. Жаңа туған нәрестенің сепсисі. Бала күтімі, тамақтану, емдеу принциптері. Алдын 

алу 

26. Адипонекроз, склерема, склередема, баздану. Себептері. Клиникалық көріністері. 

Диагностикасы. Емі. Алдын-алу. 

27. Жаңа туылған нәрестелердегі тері мен тері асты май қабатының жұқпалы 

аурулары: везикулопустулез, псевдофурункулез. Этиологиясы. Клиникалық 

көріністері. Емі. Алдын алу. 

28. Жаңа туған нәрестелердегі тері мен тері асты май қабатының жұқпалы аурулары: 

пемфигус, Риттердің эксфолиативті дерматиті. Этиологиясы. Клиникалық 

көріністері. Емі. Алдын алу 

29. Жаңа туған нәрестелердегі тері мен тері асты май қабатының жұқпалы аурулары: 

флегмона. Этиологиясы. Клиникалық көріністері. Емі. Алдын алу 

30. Жаңа туған нәрестелердегі омфалит. Клиникалық көріністері. Емі. Алдын алу 

31. Жаңа туған нәрестелердегі мастит. Клиникалық көріністері. Емі. Алдын алу 



 
G-041.18.10.04-2019 Бастапқы емтихан сұрақтары (резидентура) Ред. 2.  1-ші бет 2-ден 

 

32. Жаңа туған нәрестелердегі тырысу синдромы. Клиникалық көріністері. Емі. 

33. Акушерлік парездер: Дюшен-Эрба, Дежерин-Клюмпке. Себептері, диагностикалық 

критерийлері, аурудың жедел кезеңіндегі емі. 

34. Жаңа туған нәрестелердегі бет нервісінің парезі. Себептері, диагностикалық 

критерийлері, аурудың жедел кезеңіндегі емі. 

35. Жаңа туған нәрестелерде бұғананың сынуы. Себептері, диагностикалық 

критерийлері, жедел көмек, шығару критерийлері. 

36. Туа пайда болған пневмониялар. Жұғу жолдары, диагностикалық критерийлері. 

37. Туа пайда болған пневмониялар. Емдеу принциптері, антибактериальды терапияны 

таңдау. 

38. Маңызды гемодинамикалық қызмет артқаратын артериалды түтік. Диагностикалық 

критерийлері. 

39. Маңызды гемодинамикалық қызмет артқаратын артериалды түтік. Емі, 

оксигенотерапияның ерекшеліктері. 

40. Везикулопустулез. Этиологиясы, диагностикалық критерийлері, емі, күтім 

ерекшеліктері, алдын-алу, перзентханадағы неонатологтың ұйымдастыру 

шаралары. 

41. Эпидемиялық (пемфигус-пузырчатка). Этиологиясы, диагностикалық 

критерийлері, емі, күтім ерекшеліктері, алдын-алу, перзентханадағы 

неонатологтың ұйымдастыру шаралары. 

42. Эксфолиативті Риттер дерматиті. Этиологиясы, диагностикалық критерийлері, емі, 

күтім ерекшеліктері, алдын-алу, перзентханадағы неонатологтың ұйымдастыру 

шаралары. 

43. Жаңа туылған нәрестелердегі тілме.Этиологиясы, диагностикалық критерийлері, 

емі, алдын-алу, перзентханадағы неонатологтың ұйымдастыру шаралары. 

44. Омфалит. Этиологиясы, диагностикалық критерийлері, емі, күтім ерекшеліктері, 

алдын-алу, перзентханадағы неонатологтың ұйымдастыру шаралары. 

45. Кіндік венасының флебиті. Этиологиясы, диагностикалық критерийлері, емі, күтім 

ерекшеліктері, алдын-алу, перзентханадағы неонатологтың ұйымдастыру 

шаралары. 

46. Жаңа туылған нәрестелердегі мастит. Этиологиясы, диагностикалық критерийлері, 

емі, күтім ерекшеліктері, алдын-алу, перзентханадағы неонатологтың ұйымдастыру 

шаралары. 

47. Іріңді конъюнктивит. Этиологиясы, диагностикалық критерийлері, емі, күтім 

ерекшеліктері, алдын-алу, перзентханадағы неонатологтың ұйымдастыру 

шаралары. 

48. Дакриоцистит. Этиологиясы, диагностикалық критерийлері, емі, күтім 

ерекшеліктері, алдын-алу, перзентханадағы неонатологтың ұйымдастыру 

шаралары. 

49. Жаңа туылған нәрестелердегі кандидоз. Жіктелуі, диагностикалық критерийлері. 

50. Жаңа туған нәрестелердегі көрінетін шырышты қабықтардың кандидозы. 

Клиникасы, емі, күтімі, перзентханадағы неонатологтың ұйымдастыру шаралары. 

 

 

 


