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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

«Семей медицина университеті» КеАҚ 

Резидентура 

7R09107 «Пульмонология, оның ішінде балалардікі»  

мамандығы бойынша бастапқы емтиханға 

 2020-2021 оқу жылына арналған сұрақтар тізімі 

 

Жалпы сұрақтар 

1. Тыныс алу мүшелерінің Анатомо-физиологиялық ерекшеліктері 

2. Қабыну кезеңдері 

3. Қызба түрлері және олардың сипаттамасы мен клиникалық маңызы. 

4. Тыныс алу жүйесі аурулары 

5. Тыныс алу жүйесі аурулары бар науқасты сұрастыру әдістемесі, науқастың 

шағымдарын анықтау және бағалау. 

6. Тыныс алу мүшелерінің аурулары бар науқасты жалпы тексеру және оның 

клиникалық маңызы. 

7. Кеуде қуысының формасын бағалау.  

8. Кеуде қуысының қалыпты және патологиялық формалары, оларды клиникалық 

бағалау. 

9. Кеуде қуысына статикалық және динамикалық тексеру жүргізу әдістемесі. 

10. Тыныс алу түрлері. Жиілігі, тереңдігі, тыныс алу ырғағы, олардың клиникалық 

бағасы. 

11. Кеуде қуысына пальпация жүргізу әдістемесі және алынған нәтижелерді 

клиникалық бағалау. 

12. Өкпенің салыстырмалы перкуссиясын жүргізу әдістемесі (мақсаты, ережесі, 

клиникалық-диагностикалық маңызы). 

13. Өкпе ұштарының шекарасын анықтау әдістемесі және алынған нәтижелерді 

клиникалық бағалау, 

14. Төменгі өкпе жиегінің қозғалғыштығының диагностикалық маңызы және жүргізу 

әдістемесі. 

15. Кеуде қуысына пальпаторлық зерттеу жүргізу әдістемесі және әртүрлі 

патологиялық синдромдарда алынған нәтижелерді клиникалық бағалау. 

16. Өкпенің төменгі шекараларына топографиялық перкуссия жүргізу әдістемесі. 

Олардың клиникалық бағасы және әр түрлі патологиялық синдромдарда маңызы. 

17. Өкпе аускультациясының әдістемесі. Негізгі тыныс алу шуларының түрлері. 

Олардың диагностикалық маңызы. 

18. Жанама тыныс алу шуларын анықтау әдістемесі. Бронхофонияның диагностикалық 

маңызы. 

19. Кеуде қуысының экскурсиясын және төменгі өкпе жиегінің қозғалғыштығын 

анықтау әдістемесі. 

20. Өкпенің топографиялық перкуссиясын жүргізу әдістемесі, оның диагностикалық 

маңызы. 

21. Крениг өрісінің енін анықтау әдістемесі. Оның диагностикалық маңызы. 

22. Плевраның үйкеліс шуы механизмі. Оны табу әдістемесі. Оның басқа шулардан 

айырмашылығы. Диагностикалық мәні. 

23. Жанама тыныс алу шулары. Олардың пайда болу механизмі, диагностикалық мәні 

24. Өкпені тексеруде перкуторлы дыбыстар, олардың диагностикалық маңызы. 

25. Бронхиалды тыныс алу: оның пайда болу механизмі және диагностикалық маңызы. 

26. Жанама тыныс алу шулары: плевра үйкеліс шуы мен бекітілуінің пайда болу 

механизмі және олардың диагностикалық маңызы. 
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27. Везикулярлы тыныс алудың әртүрлі түрлерінің пайда болу механизмі және 

диагностикалық маңызы. 

28. Құрғақ сырылдардың пайда болу механизмі және олардың диагностикалық 

маңызы. 

29. Крепитация механизі. Басқа жанама тыныс алу шуларынан айырмашылығы. 

30. Қалыпты және патологиядағы сыртқы тыныс алу қызметінің көрсеткіштері. 

31. Өкпе вентиляциясының спирографиялық көрсеткіштері. 

32. ФВД бейімделу мүмкіндіктерінің спирографиялық көрсеткіштері (ЖЕЛ, Штанге 

сынамасы, Генч,ЖӘЖ). 

33. Бронхтың өткізгіштігінің спирографиялық көрсеткіштері қалыпты және 

обструкция кезінде (дем шығару,дем шығару, ФЖЕЛ, Тиффно - Вотчала индексі, 

ауа ұстағышы, пневмотахометрия деректері). 

34. Пульмонологиядағы негізгі синдромдар 

35. Өкпенің тығыздалу синдромы, бронх өткізгіштігімен: шағымдар, жалпы қарау, 

пальпация, перкуссия және аускультация мәліметтері. 

36. Өкпе қуысының синдромы: шағымдары, жалпы қарау, пальпация, перкуссия және 

аускультация мәліметтері. 

37. Өкпенің  ауамен толтырылу синдромы: шағымдары, жалпы қарау,пальпация, 

перкуссия және аускультация мәліметтері. 

38. Плевраның зақымдану синдромы: шағымдары, жалпы қарау, пальпация, перкуссия 

және аускультация деректері 

39. Плевра қуысында сұйықтық пен ауаның жиналу синдромы: шағымдары, жалпы 

қарау,пальпация,перкуссия және аускультация деректері. 

40. Обтурациялық анестезия синдромы: шағымдары, жалпы қарау, пальпация, 

перкуссия және аускультацин деректері. 

41. Компрессиялық ателектаз синдромы: шағымдары, жалпы қарау, пальпация, 

перкуссия және аускультация деректері. 

42. Тыныс алу жеткіліксіздігі синдромы. Клиникалық симптоматикасы: шағымдары, 

қарау, пальпация,перкуссия, аускультация, ФВД, рентгенологиялық зерттеу. 

43. Өкпе-жүрек жеткіліксіздігі синдромы. Клиникалық симптоматикасы; шағымдары, 

жалпы қарау, пальпация, перкуссия және аускультация деректері. 

44. Қанның газдық құрамын бағалау 

45. Пульмонологиядағы диагностикалық шкалалар 

46. Тыныс алу ағзаларының аурулары кезіндегі сыртқы тыныс алу бұзылыстарының 

функционалдық диагностика әдістері. 

47. Тыныс алу органдарының ауруларын диагностикалаудағы сәулелік әдістердің 

маңызы.  

48. Пульмонологиядағы шұғыл жағдайлар. 

49. Шұғыл көмек 

50. Пульмонологиядағы дәрілік заттар 

 

Арнайы сұрақтар 

1. Тыныс алу жеткіліксіздігі синдромы. ТАЖ негізгі себептері, клиникалық және 

функционалдық критерийлері. ТАЖ әртүрлі түрлерін жіктеу. ТАЖ орта-ауыр және 

ауыр дәрежесі бар науқастарды емдеу және бақылау принциптері. 

 

2. Тыныс алу жеткіліксіздігінің рестриктивті түрі. Рестриктивті типке тән клиникалық 

және функционалдық белгілері. Рестриктивті түрмен өтетін типтік аурулар. 
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3. Тыныс алу жетіспеушілігінің обструктивті түрі. Обструктивті типті ТАЖ тән 

клиникалық және функционалдық белгілері. Обструктивті ТАЖ-мен өтетін типтік 

аурулар. 

 

 

4. Тыныс алу жеткіліксіздігінің аралас түрі. Аралас ТАЖ  тән клиникалық және 

функционалдық белгілері. Аралас типтегі ТАЖ-мен өтетін типтік аурулар. 

 

5. Жедел тыныс алу жетіспеушілігінің ауыр ағымы: астматикалық статус. 

Диагностика және емдеу принциптері. 

 

6. Жіті тыныс алу жетіспеушілігінің ауыр ағымы: ересектердің жіті респираторлық 

дистресс-синдромы (ОРДСВ). ODSV себептері. Диагностика және емдеу 

принциптері. 

 

7. Жедел тыныс алу жеткіліксіздігінің ауыр ағымы: өкпенің кардиогенді ісінуі. 

Өкпенің кардиогенді және кардиогенді емес ісінуінің патогенетикалық және 

клиникалық-функционалдық айырмашылықтары. Өкпенің кардиогенді ісінуінің 

себептері. Диагностика және емдеу принциптері. 

 

8. Өкпе инфильтратының клиникалық-рентгенологиялық белгілері. Өкпе 

инфильтратының ең жиі себептері. Өкпе инфильтраты бар науқастарды жүргізу 

тактикасы. 

 

9. Пневмонияның жіктелуі. "Пневмония" диагнозын қою критерийлері. CURB-65 

шкаласы бойынша пневмонияның ауырлығын және нәтижесін болжауды бағалау.  

 

10. Ауруханадан тыс пневмония: амбулаторлық және стационарлық кезеңдерде 

диагностика принциптері. Тәуекел тобына және пневмонияның ықтимал 

этиологиясына байланысты эмпирикалық микробқа қарсы терапияны таңдау 

принциптері. 

 

 

11. Ауруханадан тыс пневмония: өкпе туберкулезімен, өкпе обырымен, инфаркт-

пневмониямен және жедел идиопатиялық интерстициальді пневмониямен 

дифференциалды диагноз. 

 

12. Ауыр ағымды пневмония критерийлері. Инфекционды-токсикалық шок. Сепсис. 

Ауыр пневмониямен ауыратын науқастарды жүргізу тактикасы. 

Антибиотикотерапия мәселелері. 

 

13. Нозокомиальды пневмония, ауруханаішілік инфекцияның түрі ретінде. 

Нозокомиалды пневмония жиі себептері. Алдын алу, диагностикалау және емдеу 

принциптері. 

 

14. Желдеткіш-ассоциацияланған пневмония (ВАП): пайда болу себептері, 

клиникалық-рентгенологиялық және зертханалық критерийлер. Микробқа қарсы 

терапияны жүргізу принциптері. 

 

15. Аспирационды пневмония (АП) немесе Мендельсон синдромы: пайда болу 

себептері, микробтық фонның ерекшеліктері. АП пайда болу қауіп топтары. АП 
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диагнозына арналған клиникалық-рентгенологиялық, эндоскопиялық және 

зертханалық критерийлер. 

 

 

16. Бактериялық пневмонияның өкпе және өкпеден тыс асқынулары. Асқынулардың 

алдын алу, диагностикалау және емдеу принциптері. 

 

17. Атиптік пневмониялардың клиникалық-этиологиялық айырмашылықтары 

(микоплазмадан, хламидиядан немесе легионелладан туындаған). Эмпирикалық 

микробқа қарсы терапияны анықтау және таңдау принциптері. 

 

18. Екінші пневмония: гипостатикалық (тоқырау), инфаркт, эозинофильді, 

перифокальды, жарақаттан кейінгі. Этиопатогенетикалық, клиникалық-

рентгенологиялық және зертханалық айырмашылықтар. Екіншілік пневмонияны 

емдеу принциптері. 

 

19. Плевральды шығу синдромы (ПВ- плеврльный выпот). ПВ ең жиі себептері. 

Плевральды шығымы бар науқастарды жүргізу тактикасы. Плевра пункциясына 

көрсеткіштер. 

 

20. Плевральды шығу синдромы (ПВ). Плевральды пунктатты зерттеудің 

диагностикалық және дифференциалды-диагностикалық маңызы. Плевра 

пункциясына көрсеткіштер. 

 

21. Спонтанды пневмоторакс: оның пайда болуының негізгі себептері, диагностика 

және емдеу принциптері. 

 

22. Спонтанды пневмоторакс: пневмоторакс асқынулары (тері асты және 

медиастиналды эмфизема, плевропульмоналды шок, эмпиема). Науқастарды 

жүргізу принциптері. 

 

23. Бронхиалды обструкция синдромы (БО). БО дамуының негізгі себептері. 

Қайтымды және қайтымсыз БО функционалдық сипаттамалары. 

 

24. БО көрінісінің әртүрлі нұсқаларында дифференциалды диагнозы. БО көрінісінің 

әртүрлі нұсқаларында науқастарды емдеу принциптері және жүргізу тактикасы. 

 

25. Қайтымды бронх демікпесі: бронх демікпесі (БА). БА-ның интермитерленген және 

персистерлеуші ағымында науқастарды жүргізу тактикасы және диагноз қою 

критерийлері. "Базистік терапияны" жүргізу принципі. БА симптомдарының 

көріністерін бақылау. 

 

26. Қайтымсыз бронх демікпесі: өкпенің созылмалы обструктивті ауруы (ӨСОА). 

ӨСОА дамуының негізгі себептері. ӨСОА-ның фенотиптік айырмашылықтарын 

ескере отырып ("көк" және "қызғылт" типті) диагноз қою критерийлері. 

 

27. ӨСОА ағымының ауырлығының клиникалық-функционалдық сипаттамалары. БА-

мен дифференциалды диагноз. ӨСОА өршу кезіндегі науқастарды емдеу 

принциптері және жүргізу тактикасы. 
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28. Өкпенің диффузды интерстициальды аурулары (ДИЗЛ): ДИЗЛ-дің қазіргі жіктелуі: 

альвеолиттердің, өкпе гранулематоздарының және өкпе васкулиттерінің 

клиникалық-морфологиялық сипаттамасы. ДИЗЛ түрлі формаларының 

дифференциалды-диагностикалық айырмашылықтары. 

 

29. Идиопатиялық фиброздаушы және экзогенді аллергиялық альвеолит: 

диагностикалық және емдеу-профилактикалық іс-шаралардың пайда болу 

себептерінің негізгі айырмашылықтары. 

 

30. Өкпенің саркоидозы. Өкпе туберкулезімен дифференциалды диагноз. Диагностика 

және емдеу принциптері. 

 

31. Өкпе васкулиті (ЛВ): негізгі себептері және клиникалық-морфологиялық 

сипаттамалары. ЖЗ-ның жүйелік және оқшауланған белгілері (дәнекер тінінің 

жүйелік аурулары, Гудпасчер синдромы және Вегенер гранулематозды 

васкулитінің мысалында). ЖЗ диагностикасы мен емдеу принциптері. 

 

32. Өкпеде көлемді түзілу синдромы (ООЛ). ООЛ болуына күдікті жағдайлар. ООЛ 

анықталған кездегі дифференциалды диагноздың принциптері. 

33. "Орташа үлес" синдромы, өкпе үлесі мен сегментінің атектазасы синдромы 

анықталғанда практикалық маңызы мен жүргізу тактикасы. Паранеопластикалық 

синдромдардың терапиялық маскалары. 

34. Трахеобронхиальды дискинезия синдромы (ТБ). Бронх дискинезиясы мен 

дисплазиясының жіктелуі. Бронхоэктатикалық ауру: себептері, диагностикалық 

критерийлері, емі. ТБ бар науқастарды дифференциалды диагностикалау және 

жүргізу тактикасының принциптері. 

35. Өкпе гипертензиясы синдромы (ЛГ). ЛГ пульмональді және кардиоваскулярлық 

себептері. Жедел және созылмалы ЛГ дифференциалды диагнозының принциптері. 

ЛГ бар науқастарды жүргізу тактикасы. 

36. Қан түкіру және өкпеден қан кету. Дифференциалды диагноз. Қан түкіру және 

өкпеден қан кету бар науқастарды жүргізу тактикасы. 

37. Өкпе-жүрек жеткіліксіздігі синдромы (ДЗН, "өкпе жүрегі"). Өкпе артерияларының 

тромбоэмболиясы (ТЭЛА). Үдемелі ДЗН бар науқастарды дифференциалды 

диагностикалау принциптері және жүргізу тактикасы. 

38. Идиопатикалық фиброзды альвеолит. Клиникалық ағымының ерекшеліктері. 

Дифференциалды диагностика принциптері және науқастарды жүргізу тактикасы. 

39. Өкпенің ателектазы. Клиникалық көріністер. Дифференциалды диагностика 

принциптері және науқастарды жүргізу тактикасы. 

40. Бронх демікпесі бар науқастарды жүргізу тактикасы. 

41. Әртүрлі этиологиядағы пневмонияны емдеу ерекшеліктері. 

42. Өкпенің созылмалы обструктивті аурулары бар науқастарды жүргізу тактикасы. 

43. Өкпеде дөңгелек инфильтраттар. Дифференциалды диагноз. 

44. Осумкованный плеврит және плевра эмпиемасы. Науқастарды жүргізу тактикасы. 

Плевра мезотелиомасы және плевра метастатикалық зақымдануы. 

45. Үлкен өкпе эозинофилия (Леффлер синдромы). Дифференциалды диагноз. 

Науқастарды жүргізу тактикасы. 

46. Өкпе және бронхтың іріңді ауруларымен ауыратын науқастарды жүргізу кезіндегі 

бронхоскопиялық диагностика және бронхтық санацияның рөлі. 

47. Созылмалы обструктивті емес бронхит. Клиникалық ағымының ерекшеліктері. 

Науқастарды жүргізу тактикасы. 
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48. Қан кету және өкпеден қан кету синдромы.  Дифференциалды диагноз. 

Науқастарды жүргізу тактикасы. 

49. Пульмонологиядағы ингаляциялық терапия. 

50. Өкпе обырына күдіктенген кездегі дифференциалды диагноз. 

 


