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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

«Семей медицина университеті» КеАҚ 

Резидентура 

7R09137 «Неврология, оның ішінде балалар неврологиясы» 

мамандығы бойынша бастапқы емтиханға 

 2020-2021 оқу жылына арналған сұрақтар тізімі 

 

1. Үстірт сезімталдық анализаторы. Анатомиясы, тексеру тәсілі және топикалық 

диагностикасы мен зақымдану белгілері. 

2. Терең сезімталдық анализаторы. Анатомиясы, тексеру тәсілі және топикалық 

диагностикасы мен зақымдану белгілері. 

3. Сезімталдық бұзылу типтері (нерв, түбір, жұлындық түйіндер, жұлын, ішкі капсула 

және ми қыртысы зақымдануы. 

4. Қыртыс-бұлшықет жолдарының топикалық диагностикасы мен зақымдану 

белгілері 

5. Орталық паралич синдромы 

6. Шеткі парлич синдромы 

7. Мишық, анатомиясы, тексеру тәсілі және топикалық диагностикасы мен зақымдану 

белгілері 

8. Динамикалық, статико-локомоторлық және сенситивтік атаксиялардың 

дифференциалдық диагностикасы. 

9. Экстрапирамидалық гиперкинездері (хорея, тики, атетоз, дистония, гемибаллизм, 

тремор)  олардың сипаттары. 

10. Паркинсонизм синдромы, этиологиясы, патогенезі, клиникасы. 

11. Жұлынның көлденең кесіндісінің әр бөліктерінің зақымдану симптомдары 

(алдыңғы, артқы және бүйірлік мүйіздерінің,алдыңғы сұр спайканың )  

12. Жұлынның көлденең кесіндісінің әр бөліктерінің зақымдану симптомдары 

(бүйірлік және артқы  қанатшаларының) 

13. Жұлынның толық көлденең зақымдану синдромы 

14. Броун-Секар синдромы. 

15. Кәріжілік нервінің зақымдану белгілері. 

16. Шынтақ нервінің зақымдану белгілері. 

17. Ортаңғы нервінің зақымдану белгілері. 

18. Кіші жіліншік нервінің зақымдану белгілері. 

19. Үлкен жіліншік нервінің зақымдану белгілері. 

20. Көру анализатордың  анатомиясы, кызметі, тексеру тәсілдері және зақымдану 

белгілері.   

21. Көзді қимылдататын нервінің анатомиясы, қызметі, тексеру тәсілдері  және 

зақымдану белгілері.  

22. Шығыр нервінің анатомиясы, қызметі,  тексеру  тәсілдері және зақымдану 

белгілері. 

23. Әкеткіш нервінің анатомиясы, қызметі,  тексеру  тәсілдері және зақымдану 

белгілері. 

24. Үшкіл нервінің анатомиясы, қызметі,  тексеру  тәсілдері және зақымдану белгілері 

25. Бет нервінің анатомиясы, қызметі,  тексеру  тәсілдері  және зақымдану белгілері. 

26. Бульбарлық және псевдобульбарлық паралич синдромдар.  Топикалық және 

саралау  диагностикасы. 

27. Маңдай, бөліктерінің зақымдану белгілері. Тітіркену және жойылу симптомдары. 

28. Самай бөліктерінің зақымдану белгілері. Тітіркену және жойылу симптомдары 

29. Төбе бөліктерінің зақымдану белгілері. Тітіркену және жойылу симптомдары. 

30. Шүйде бөліктерінің зақымдану белгілері. Тітіркену және жойылу симптомдары 

31. Патологиялық жүрістер түрі, олардың диагностикалық маңызы 
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32. Менингеальды синдромы. 

33. Ликвородиагностика. Жасушалы-белокты жане белокты-жасушалы диссоциация 

синндромы. 

34. Менингит. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикалық  критерийлері,  

емі. 

35. Құрсау герпес (Herpes zoster). Эпидемиологиясы, патогенезі, клиникасы, 

диагностикалық  критерийлері, асқынулар, емі. 

36. МҚАБ жіктелуі. Ми инсультының қауіп факторлары. 

37. Ми қан айналысының өтпелі бұзылыстары.Этиопатогенезі, клиникасы, 

диагностикасы, емі. 

38. Жедел гипертониялық энцефалопатия. Этиопатогенезі, клиникасы, диагностикасы, 

емі. 

39. Ишемиялық инсульт. Этиопатогенезі, негізгі клиникалы-диагностикалық 

критерийлері. Дәрігерлік тактикасы.  

40. Миішілік қан құйылулар. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикалық 

критерийлері, дәрігерлік тактика. Жедел көмек. 

41. Субарахноидальдық қан құйылу. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, 

дифференциональды - диагностикалық критерийлері. Өткір кезеңдегі жедел 

жәрдем  

42. Ишемиялық инсульт кезіндегі тромболитикалық терапияға арналған көрсеткіштер 

және қарсы көрсеткіштер . 

43. МҚАБ кезіндегі базисты терапия. 

44. Инсульттен кейінгі науқастардың реабилитациясы, еңбек жарамсыздығы 

45.  Жедел ми қан айналысы бұзылуларының алдын алу шаралары. 

46. Шашыраңқы склероз. Этиологиясы, патогенезі, клиникалық көріністері, ағымы,  

диагностикалық  критерийлері, алдың алу және болжамы 

47. Шашыраңқы склероз. Диагностикалық критерилері, емдеу принциптері. Лечение 

рецидивов заболевания, показания для назначения ПИТРС.  

48. Миастения, диагностикалық критерийлері,  ағымы. Емдеу принциптері. 

49. Эпилепсия. Этиологиясы, жіктелуі. Тұқым қуалау факторлары ролі. Ұстамалардың 

клиникалық түрлері. 

50. Бір реттік тырыспалық ұстама мен эпистатус кезіндегі жедел көмек  

51. Диагностика принциптері және эпилепсия емінің ерекшеліктері. 

52. Паркинсон ауруы. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы, емі. 

53. Вильсон-Коновалов ауруы. Тұқым қуалауы, патоморфологиясы, диагностикалық 

критерийлері. Лабораторлық және инструментальдық тексеру тәсілдері. Емі. 

54.  Гентингтон хореясы.  Тұқым қуалау типі. Клиникасы. Емі 

55. Гийена-Барре полирадикулонейропатиясы. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, 

емі. 

56. Сақина ауруы. Патогенезі. Тұқым қуалауы. Клиникасы. Емі.  

57. Сақина статусы. Сақина статусы кезіндегі жедел көмек. 

58. Күштемелі бас ауруы. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, емі. 

59. Бүйірлік амиотрофиалық склероз. Этиопатогенезі, клиникасы, диагностикасы, емі 

60. Үшкіл нервтің невралгиясы.Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, емі. 

61. Бет нервісініңнің нейропатиясы. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, 

диагностикасы және дифференциалды диагностикасы, емі. 

62. Омыртқа остехондрозының компрессиялық синдромдарының диагностикасы (С6, 

С7, С8, L5,S1).  Клиникасы, диагностикасы 

63. Остеохондрозының компрессиялық синдромдары (L4, L5, S1). Клиникасы,  

диагностикасы. 

64. Диабетикалық  нейропатиясы. Этиопатогенезі, клиникасы, саралау диагностикасы, 

емі. 
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65. Алкогольді  полинейропатиясы. Этиопатогенезі, клиникасы,саралау 

диагностикасы, емі. 

66. Ауырлық синдромы еміне патогенездік подход. 

 

 

 


