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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

«Семей медицина университеті» КеАҚ 

Резидентура 

"Офтальмология, оның ішінде балалар офтальмологиясы» 

мамандығы бойынша бастапқы емтиханға 

 2020-2021 оқу жылына арналған сұрақтар тізімі 

 

 

1. Көз бұршағының анатомиясы, функциялары, зерттеу әдістері, оның қалыпты және 

патологиялық сипаттамалары. 

2. Ересектердегі созылмалы дакриоциститтің этиологиясы, диагностика әдістері, 

клиникасы, емі. 

3. Көздің клиникалық рефракциясының түрлері, олардың клиникалық сипаттамасы 

(алыстан және жақын көру қабілеті; әрі қарайғы айқын көру нүктесінің жағдайы, көздің 

оптикалық жүйесінің торқабыққа қатысты басты фокусының жағдайы). 

4. Қабақтың жылжымалы жарасы - этиологиясы, клиникалық белгілері, ерте диагностика 

әдістері, емдеу, салдары. 

5. Жас әкетуші жолдарының құрамдас бөліктері, оларды зерттеу әдістері, қалыпты 

жағдайдағы қасиеттердің сипаттамасы (Status oculorum бойынша). 

6. Қан аурулары кезіндегі көз түбінің өзгеруі. 

7. Окуломоторлы бұлшықеттерді атаңыз, олардың иннервациясы мен қанмен қамтамасыз 

етілуі, зерттеу әдістері және олардың қалыпты сипаттамасы (Status oculorum бойынша). 

8. Біріншілік глаукоманы консервативті (жалпы және жергілікті) емдеу. 

9. Орбитаның анатомиясы ( қабырғалардың клиникалық ерекшеліктері), оны 

сыртқы тексерумен зерттеу, қалыпты жағдайдағы сипаттамасы (Status oculorum бойынша) 

10. Қант диабетіндегі көру мүшесінің зақымдануы. 

11. Көздің оптикалық ортасы - бөлімдері, олардың сыну күші, функциялары. 

12. Гонореялық конъюнктивит - клиникасы, оған тән белгілері, емі, болжамы, алдын-алуы. 

13. Тамыр жолдарының анатомиясы, оның бөлімдерінің функциялары, зерттеу әдістері, 

қасиеттердің қалыпты сипаттамасы (Status oculorum бойынша). 

14. Көздің күйігі - қабақтың, конъюнктиваның және қасаң қабақтың әртүрлі дәрежедегі 

күйіктерінің түрлері, клиникалық белгілері, дәрігерге дейінгі алғашқы көмек. 

15. Қасаң қабықтың құрылымы, оның қабаттарының әрқайсысының клиникалық 

ерекшеліктері, оны зерттеу әдістері, қасиеттердің қалыпты сипаттамасы (Status oculorum 

бойынша). 

16. Ириттер - этиологиясы, клиникалық белгілері, емдеу принциптері. 

17. Көздің дренаж жүйесінің анатомиясы, оның клиникалық маңызы және зерттеу әдістері.  

18. Көз алмасының контузиясы, асқынулары, емдеу түрлері. 

19. Көзішілік бұлшықеттерін, олардың иннервациясы және қанмен қамтамасыз етілуі, 

зерттеу әдістері, қасиеттердің қалыпты сипаттамасын атаңыз. 

20. Ретинобластома - этиология, оның дамуының әртүрлі дәрежесіндегі клиника, 

диагностика және емдеу әдістері. 

21. Қасаң қабықтың иннервациясы және қанмен қамтамасыз етілуі, зерттеу әдістері мен 

қалыпты сипаттамалары (Status oculorum бойынша). 

22. Көру нервісінің тоқырау дискісі, этиологиясы, клиникасы, емі. 

23. Қабақтың анатомиясы( қабаттар, бұлшықеттер, олардың иннервациясы және қанмен 

қамтамасыз етілуі), функциясы, зерттеу әдістері, қасиеттердің қалыпты сипаттамасы 

(status oculorum бойынша). 

24. Үдемелі миопия, клиникалық белгілері, асқынулары, емдеу, алдын-алуы. 

25. Көру анализаторының функциялары атаңыз, олардың әрқайсысына анықтама беріңіз, 

олардың әрқайсысы қандай қызмет етеді. 
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26. Бүйрек ауруларында көру ағзасының зақымдалуы. 

27. Орталық көру патологиясының түрлері, осы бұзылулардың мүмкін себептері қандай.  

28. Дифтериялық конъюнктивит, клиникасы, оның сипаттамалары, асқынулары, нәтижесі, 

емі. 

29. Оптикалық коррекциялық линзалар, олардың түрлері. 

30. Біріншілік глаукомамен ауыратын науқастардың тәртібі мен алдын алуы, 

диспансерлеу; хирургиялық емдеуге көрсеткіштер, патогенетикалық бағытталған 

антиглаукоматозды операциялардың негізгі түрлері. 

31. Көру ағзасының иннервациясы және қанмен қамтамасыз етілуі. 

32. Факолитикалық глаукома-этиологиясы, клиникасы, ағым ерекшеліктері, 

диагностикасы, емі. 

33. Көзішілік сұйықтық, оның секрециясы, көзден ағуы, зерттеу әдістері, қалыпты 

сипаттамасы. 

34. Аллергиялық конъюнктивит: көктемгі катар (клиникасы, ерекшеліктері, емі). 

35. Көзішілік сұйықтық-оның клиникалық мәні, айналымы, шығу жолдары. 

36. Блефариттер-этиологиясы, жіктелуі, клиникасы, асқынулары, емі, алдын-алуы. 

37. Перифериялық көру патологиясының түрлері, зерттеу әдістері, осы бұзылулардың 

мүмкін себептерін атаңыз. 

38. Токсико - аллергиялық кератиттер, этиологиясы, патогенезі, клиникасы, оның 

ерекшеліктері, диагностикасы, емі, алдын-алуы. 

39. Түсті көру патологиясының түрлерін, осы бұзылулардың ықтимал себептерін атаңыз; 

зерттеу әдістері. 

40. Герпетикалық кератиттер, этиологиясы, клиникасы, оның ерекшеліктері, емі, салдары. 

41. Бинокулярлық көру патологиясының түрлерін, зерттеу әдістерін атаңыз. 

42. Теріскен - түрлері, клиникасы, қабақ абсцессімен ажырату диагностикасы, 

асқынулары, емі (кезең бойынша). 

43. Орталық көрудің зерттеу әдістері, оның қалыпты және патологиядағы сипаттамасы. 

44. Гемангиомалар - этиологиясы, клиникасы, диагностикасы, емдеу әдістері. 

45. Көру ағзасы " ұғымына не кіреді? Көз алмасының құрылымы. 

46. Глаукоманың жедел ұстамасы - этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диф. диагноз 

(иридоциклитпен және факоморфты глаукомамен), алғашқы көмек. 

47. Нұрлы қабық - құрылысы, қанмен қамтамасыз етілуі, иннервация ерекшеліктері; 

функциялары, зерттеу әдістері. 

48. Орбита флегмонасы - этиологиясы, клиникасы, қабақ абсцессімен ажырату 

диагностикасы, асқынулары, алғашқы көмек. 

49. Рефракцияны анықтаудың субъективті әдісі, рефракция аномалияларын түзету 

принциптері. 

50. Гипертония кезінде көз түбінің өзгеруі. 

51. Физикалық рефракцияға анықтама беріңіз, немен сипатталады, физикалық 

рефракциясы бар көру ағзасының құрылымын, олардың күшін атаңыз. 

52. Торлы қабықтың орталық венасының тромбозы - этиология, хабаршылар, клиниканың 

ерекшеліктері (субъективті және объективті), диагностика, алғашқы көмек. 

53. Көздің аккомодациялық аппаратының анатомиясы, аккомодация механизмі, жас 

ерекшеліктері. 

54. Торлы қабықтың орталық  артериясының жедел өтімсіздігі – этиология, хабаршылар, 

клиниканың ерекшеліктері (субъективті және объективті), диагностика, алғашқы көмек. 

55. Жаңа туған нәрестенің қалыпты жағдайдағы көз алмасының құрылымындағы 

айырмашылықтарын атаңыз (көздің өлшемі, қабықтарының, оптикалық және 

аккомодациялық аппараттың, көзішілік қысымның мөлшері). 

56. Туа біткен глаукома-этиопатогенез, түбегейлі клиникалық белгілер, емдеу 

принциптері. 
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57. Офтальмологиядағы заманауи диагностикалық әдістерді, олардың мүмкіндіктерін 

сипаттаңыз (биомикроскопия, эхоофтальмография). 

58. Біріншілік глаукоманың формалары, компенсациясының кезеңдері мен дәрежелерін 

атаңыз. 

59. Сыртқы тексеру әдісімен (Status oculorum бойынша) зерттелетін көру ағзасының 

бөлімдерін атаңыз. 

60. Жедел және созылмалы бактериялық конъюнктивит-этиологиясы, 

клиникасы, диагностикасы, емі. 

61.  Қалыпты және патологиядағы сыртқы тексеру кезінде көз саңылауына сипаттама 

беріңіз (Status oculorum бойынша). 

62. Көз алмасының енетін жарақаттары-этиологиясы, клиникалық белгілері, дәрігерге 

дейінгі Алғашқы көмек, ықтимал іріңді және іріңді емес асқынулар мен нәтижелері. 

63. Сыртқы тексеру кезінде (Status oculorum бойынша) қалыпты жағдайдағы көз алмасын 

сипаттаңыз. 

64. Катарактаны этиологиясы бойынша жіктеу, катаракта сатысын белгілеу критерийлері, 

оның негізгі клиникалық белгілері, асқынулары, диф. диагностика, емдеу түрлері. 

65. Орбитаның негізгі тесіктері, олардың клиникалық маңызы, орбитаны зерттеудің 

заманауи әдістерін атаңыз. 

66. Жедел дакриоаденит-этиология, клиника, теріскенмен, қабақ абсцессімен ажырату 

диагностикасы, емі. 

67. Кірпікті дененің анатомиясы, оның иннервациясы, қанмен қамтамасыз етілуі, зерттеу 

әдістері, қалыпты және патологиядағы қасиеттерінің сипаттамасы (Status oculorum 

бойынша). 

68. Туа біткен глаукоманың формалары, компенсация сатысы мен дәрежесін атаңыз. 

69. "Көз түбі" ұғымын, оны зерттеу әдістерін сипаттаңыз. 

70. Көз жасы қапшығының флегмонасы - этиологиясы, клиникасы, орбита 

флегмонасымен, теріскенмен, қабақ абсцессімен ажырату диагностикасы, емі (кезең 

бойынша). 

71. Қалыпты және патологиядағы көзішілік қысымды пальпаторлық және тонометриялық 

өлшеуге сипаттама беріңіз (Status oculorum бойынша). 

72. Қабақ абсцессі - этиологиясы, клиникасы, орбита флегмонасымен, теріскенмен, көз 

жасы қапшығының флегмонасымен ажырату диагностикасы, емі (кезең бойынша). 

73. Тамырлы трактының қанмен қамтамасыз етілудің екі жүйесі, оның қабыну процесінің 

пайда болуы мен таралуындағы рөлі. 

74.  Аллергиялық конъюнктивиттер: поллинозды (этиологиясы, клиникасы, ерекшеліктері, 

емі). 

75.  Көру нерві - қандай элементтерден қалыптасады, оның бөлімдері, қанмен қамтамасыз 

ету, зерттеу әдістері. 

76.  Қабақтың жарақаттануы - жіктелуі, этиологиясы, асқынуы, дәрігерге дейінгі алғашқы 

көмек, қабақтың алғашқы хирургиялық өңдеуінің көрсеткіштері.  

77. Цилиарлы түйін-оның компоненттері, офтальмохирургиядағы клиникалық маңызы. 

78. Орбита веналарының тромбофлебиті-этиологиясы, клиниканың ерекшеліктері және 

алғашқы дәрігерге дейінгі көмек. 

79. Шыны тәрізді дене,оның функциялары, қалыпты сипаттамасы. 

80. Меланома-этиология, диагностика, клиника, асқынулар және емдеу әдістері. 

81.  Склера - оның функциялары, зерттеу әдістері, оның қасиеттерінің қалыпты 

сипаттамасы (Status oculorum бойынша). 

82.  Ірі капиллярлық конъюнктивит-этиологиясы, клиникасы, асқынулары және емі. 

83. Офтальмологиядағы диагностиканың заманауи әдістеріне, олардың мүмкіндіктеріне 

(гониоскопия, электроретинография) сипаттама беріңіз. 
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84. Созылмалы аллергиялық конъюнктивит-этиологиясы, түрлері, клиникасы, 

диагностикасы, емі. 

85. Офтальмологиядағы диагностиканың заманауи әдістерін, олардың мүмкіндіктерін 

сипаттаңыз (тікелей офтальмоскопия, флуоресцентті ангиография). 

86. Қабақтың токсидермиясы-этиологиясы, түрлері, клиникасы, диагностикасы, емі. 

87. Торлы қабықтың құрылымы, қанмен қамтамасыз ету және иннервация ерекшеліктері, 

оның функциялары, зерттеу әдістері. 

88.  Орбитальды патологияның клиникалық белгілері-түрлері, этиологиясы, 

диагностикасы, емі. 

89. Офтальмологиядағы заманауи зерттеу әдістеріне, олардың мүмкіндіктеріне 

(диафаноскопия, ЗВП, ОСТ) сипаттама беріңіз. 

 90. Циклиттер-этиологиясы, клиникасы, дифференциалды диагнозы және емдеу 

принциптері. 

91. Конъюнктива-оның бөлімдері, қызметі, зерттеу әдістері, қасиеттердің қалыпты 

сипаттамасы (Status oculorum бойынша). 

92. Орбитаның периоститтері-этиологиясы, түрлері, клиникасы, дифференциалды 

диагнозы және емдеу принциптері. 

93. Көз бұршағы - құрылысы, даму ерекшеліктері, оның ересектер мен жаңа туған 

нәрестелердегі айырмашылықтары; сипаттамасы қалыпты. 

94. Вирустық конъюнктивит-клиниканың ерекшеліктері, диагностикасы, емдеу 

принциптері. 

95. Орбитаның тамырларын атаңыз, олардың анатомиялық ерекшеліктерінің клиникалық 

мәні. Көз айналасындағы тіндерді зерттеу әдістері, қалыпты және патологияғадағы 

сипаттамасы (Status oculorum бойынша). 

96. Нәрестелердің дакриоциститі-этиологиясы, диагностика әдістері, клиникасы, емі. 

97.  Жас безі-анатомия, иннервация, қанмен қамтамасыз ету; функциялары, (ересектер мен 

жаңа туған нәрестелердегі айырмашылықтар); зерттеу әдістері, оның қалыпты және 

патологиялық сипаттамалары (Status oculorum бойынша). 

98. Квинке ісінуі-этиологиясы, клиникасы, дифференциалды диагностикасы, емдеу 

түрлері. 

99. Көру анализаторының құрылымы, торлы қабықтың нейрондары, зерттеу әдістері. 

100. Көру нервісінің невриті - этиологиясы, диагностика әдістері, клиникасы, емі. 

 

 

 


