
САВОЛҲО АЗ ФАННИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ВА РАНИМАТОЛОГИЯ БАРОИ 

СТУДЕНТОНИ КУРСИ 6  ФАКУЛЬТЕТИ ПЕДИАТРИЯ. 

 

1. Таснифи клиникии ҳолати преагоналӣ чи гуна аст? 

2. Аломатҳои марги клиникиро номбар кунед. 

3. Аломатҳоеро номбар кунед, ки ба шумо имкон медиҳад, ки пеш аз нишондиҳандаи 

боэътимод,  марги биологиро сабт кунед. 

4. Усулҳои оддии нафасдиҳии сунъӣ ба кудаконро номбар кунед. 

5. Нишондодҳо барои нафасдиҳии сунъӣ дар кӯдакон 

6. Кадом доруҳо барои табобати гипертермия истифода мешаванд? 

7. Табобати доругӣ ҳангоми эҳегарии дилу шушӣ дар кӯдакон 

8. Намудҳои асосии вайроншавии ҳушро номбар кунед. 

9. Барои арзёбии сатҳи кома кадом шкала истифода мешавад? 

10. Клиникаи варами шушҳо дар кӯдакон 

11. Намудҳои гипоксия дар кӯдакон 

12. Нуқтаҳои гузоштани электродҳоро ҳангоми дефибрилятсия номбар кунед 

13. Доруҳои зиддиихтилоҷиро номбар кунед 

14. Ҳангоми варами шуш барои нигоҳ доштани гузариши роҳҳои нафаскашӣ чӣ чораҳо 

гузаронида мешаванд? 

15. Хусусиятҳои терапияи зидди садма кадомҳоянд? 

16. Меъёрҳои самаранокии терапияи зиддисадма кадомҳоянд? 

17. Зери ифодаи садмаи анафилактикӣ чӣ мефаҳманд? 

18. Кай коҳиши РаСО2 дар хун мушоҳида мешавад? 

19. Дар кадом ҳолати патологӣ варами шуш метавонад инкишоф ёбад? 

20. Механизми асосии патогенетикии варами шушро, ҳангоми норасоии шадиди гардиши хун 

тавсиф кунед. 

21. Принсипҳои табобати интенсивӣ садмаи септикӣ 

22. Таснифи маҳлулҳои инфузионӣ 

23. Ифодаи садмаро шарҳ диҳед. 

24. Аломатҳои асосии клиникии садмаи септикиро номбар кунед. 

25. Усули муайян кардани майдони сӯхтагӣ дар кӯдакон? 

26. Принсипҳои табобати синдроми лахташавии паҳншудаи дохилирагӣ 

27. Принсипҳои табобати садмаи анафилактикиро тавсиф кунед. 

28. Ацидози метаболикӣ чист? 

29. Алкалози метаболикӣ чист? 

30. Ацидози респираторӣ чист ва усулҳои ислоҳи он? 

31. Нишондод, ғайринишондод ва оризаҳои ғизодиҳии энтералӣ 

32. Оризаҳои беҳискунии регионалӣ 

33. Усули гузарондани беҳискунии регионарӣ. Нишондод ва ғайринишондод. 

34. Кадом доруҳо барои ғизодиҳии парентералӣ истифода мешаванд? 

35. Усулҳои ислоҳи ацидози метаболикӣ 

36. Усули табобати интенсивӣ дар давраи пеш аз ҷарроҳӣ дар кӯдакон 

37. Намудҳои заҳролудшавӣ. 

38. Табобати антидотии намудҳои гуногуни заҳролудшавӣ 

39. Принсипҳои умумии табобати заҳролудшавии шадид 

40. Нишондод, ғайринишондод ва оризаҳои трахеостомия дар кӯдакон 

41. Усули муайян кардани фишори марказии варидӣ. 

42. Тадбирҳои пешгирикунандаи синдроми аспиратсия дар кӯдакон 

43. Усули Селлика чист? Усул ва нишондодҳо 

44. Дар асоси чӣ ташхиси  норасоии шадиди гурдаҳо гузошта мешавад? 

45. Тасниф ва клиникаи норасоии шадиди гурдаҳо дар кӯдакон 

 



46. Нишондодҳо барои тозакунии экстракорпоралии бадан дар норасоии шадиди гурдаҳо. 

47. Механизми таъсири релаксантҳо аз рӯи тасниф. 

48. Беҳискунии умумӣ чист? Нишондодҳо ва ғайринишондодҳо. 

49. Ҳаҷми дақиқаи нафаскашӣ чӣ гуна муайян карда мешавад? 

50. Маркази нафаскашӣ ва нафасбарорӣ дар куҷо ҷойгир аст? 

51. Мафҳуми тавозуни обӣ ва электролитӣ дар кӯдаконро шарҳ диҳед 

52. Аломатҳои клиникии коҳиши ҳаҷми гардиши хун 

53. Аломатҳои клиникии деградатсия дар кӯдакон 

54. Афзалиятҳо ва нуқсонҳои анестезияи дохиливаридӣ дар кӯдакон 

55. Аломатҳои асосии клиникии ғарқшавӣ бо оби тоза ва баҳр номбар кунед. 

56. Табобати интенсивӣ ва эҳёгарӣ ҳангоми ғарқшавӣ дар оби равон ва баҳр 

57. Табобати интенсивӣ ва эҳёгарӣ ҳангоми осеби барқӣ дар кӯдакон 

58. Нишондодҳо, ғайринишондодҳо ва усули диурези бошиддат. 

59. Синдроми Мендельсон чист? Ёрии аввалин, оризаҳо. 

60. Нейролептаналгезия чист? Усули гузарондан 

61. Клиника ва аломатҳои марги биологӣ дар кӯдакон 

62. Анестетикҳои маҳаллии гуруҳи амидиро номбар кунед 

63. Афзалиятҳо ва нуқсонҳои анестезияи дохиливаридӣ дар кӯдакон 

64. Анестезияи эндотрахеалӣ чист? Усули гузарондан 

65. Кадом доруҳо ба гурӯҳи анальгетикҳои афюнӣ дохил мешаванд? Таъсири манфии 

анальгетикҳои опиоидӣ. 

66. Нишондодҳо ва усулҳои реаниматсияи дилу шуш дар кӯдакон. Оризаҳои маҳси пӯшидаи 

дил 

67. Усули катетеризатсияи варидҳои марказӣ ва оризаҳои онҳо дар кӯдакон 

68. Норасоии моеъи баданро чӣ гуна ҳисоб кардан мумкин аст? 

69. Кадом маҳлулҳо ҳаҷми хуни даврзанандаро таъмин мекунанд? 

70. Премедикатсия чист? Мақсади премедикация 

71. Нишондодҳо ва меъёрҳои барои экстубатсияи трахея 

72. Таснифи садмаи геморрагикӣ 

73. Клиника, аломатҳо ва табобати интенсивии статуси астматикӣ 

74. Усулҳои безараргардонии сунъии бадан дар кӯдакон 

75. Клиника, ориза ва табобати интенсивӣ ҳангоми заҳролудшавӣ аз оксиди карбон дар 

кӯдакон 

76. Муайян кардани нишондиҳандаҳои индекси массаи бадан дар кӯдакон 

77. оризаҳо ҳангоми интубатсияи трахея дар кӯдакон 

78. Усулҳои табобати дарди баъди ҷарроҳӣ дар кӯдакон 

79. Таснифи садмаи травматикӣ дар кӯдакон 

80. Ба кӯдакон кай ва ба чи миқдор массаи эритроситарӣ гузаронида мешавад? 

81. Синдроми норасоии бисёрузва чист? 

82. Табобати интенсивӣ ҳангоми сухтаи роҳҳои болои нафас дар кӯдакон 

83. Принсипҳои табобати интенсивии садмаи гиповолемикӣ дар кӯдакон 

84. Вазифаҳои асосии терапияи инфузионӣ ҳангоми хунталафот дар марҳилаҳои гуногун дар 

кӯдакон 

85. Ба анестезия ва ҷарроҳӣ омода кардани бемори гирифтори ногузариши шадиди рӯдаҳо. 

86. Намудҳои гуногуни анестезияи регионариро дар кӯдакон номбар ва тавсиф кунед 

87. Таснифи норасоии шадиди роҳҳои нафас дар кӯдакон 

88. Нишондодҳо ва усулҳои терапияи оксигенӣ дар кӯдакон 

89. Сабабҳои норасоии шадиди нафас дар кӯдакон, ки генези марказӣ дорад гуед 

90. Усулҳои нафаси сунъии инвазивӣ чист? 

91. Рекураризатсия чист? 

92. Аломатҳои аз меъёр зиёд иистифодабарии атропин дар кӯдакон кадоҳоянд 

93. Сабабҳои гипотония ҳангоми беҳискунии спиналӣ 



94. Нишондодҳо ва оризаҳои  нафаси сунъии дарозмуддати шушҳо дар кӯдакон 

95. Ивазкунандаҳои плазма дар организм чӣ нақш мебозанд? 

96. Кадом ҳолат ҳангоми қайкуниҳои боздоштнашаванда дар кӯдакон мушоҳида мешавад? 

97. Хусусият ва максади истифодаи доруҳои хобоваранда, седативӣ дар кудакон 

98. Физиология ва патофизиологияи нафаскашӣ дар кӯдакон 

99. Табобати интенсивӣ ва эҳёгарӣ ҳангоми норасоии шадиди нафас дар кӯдакон 

100. Усулҳои мониторинги беҳискунии умумӣ дар кӯдакон 

101. Хусусияти клиникии ҳолати агоналӣ чист? 

102. Сабабҳои боздошти нафас ва гардиши хунро номбар кунед. 

103. Аломатҳо ва меъёрҳои ташхиси боздошти нафас ва гардиши хун кадомҳоянд. 

104. Намудҳои гипоксияро номбар кунед. 

105. Усулҳои асосии физикии паст кардани ҳарорати баданро номбар кунед 

106. Намудҳои ихтилоҷро номбар кунед 

107. Мафҳуми "сопор"- ро ифода кунед. 

108. Мафҳуми "кома"- ро ифода кунед. 

109. Нишондодҳои PaO2 ва PaCO2 дар хун дар меъёр 

110. Сабабҳои садма чист? 

111. Индекси садма бо Алговер чист? 

112. Таснифи намудҳои садма аз рӯи механизми баамалоӣ 

113. Ҳангоми гиповолемия кадом маҳлулҳои инфузионнӣ истифода мешаванд? 

114. Садмаи сӯхтагӣ чист? 

115. Сабабҳои пайдоиши синдроми дистресси респираторӣ. 

116. HELLP - синдром чист? 

117. Усулҳои гузаронидани ғизои энтералӣ. 

118. Муайян кардани колораж ҳангоми дар ғизои энтералӣ. 

119. Ғизои парентералӣ чист? 

120. Мақсади истифодаи релаксантҳои мушакӣ дар чист? 

121. Намудҳои релаксантҳои мушакӣ. 

122. Кай бори аввал релаксантҳои мушакӣ истифода шуданд? 

123. Нишондодҳо ва муқобилиятҳо барои анестезияи спиналӣ. 

124. Техникаи анестезияи спиналӣ. 

125. Оризаҳои анестезияи спиналӣ. 

126. Фарқи байни анестезияи спиналӣ ва эпидуралӣ дар чист? 

127. Афзалиятҳо ва норасоиҳои анестезияи дохиливаридӣ. 

128. Қабули Селлик чӣ гуна иҷро карда мешавад? 

129. Таснифи садмаи кардиогенӣ 

130. Клиникаи гипокалиемия. 

131. Клиникаи гиперкалиемия. 

132. Дар анестезияи спиналӣ кадом анестетикҳои маҳаллӣ истифода мешаванд? 

133. Таъсири токсикии анестетикҳои маҳаллӣ аз силсилаи эфир. 

134. Қимати сершавии оксиген (StO2) ҳангоми гипоксия. 

135. Сабабҳо ва аломатҳои боздошти дилро номбар кунед. 

136. Фармакотерапияи реаниматсияи дилу шуш. 

137. Механизми таъсири релаксантҳои мушакии деполяризатсиониро ифода кунед. 

138. Механизми таъсири релаксантҳои мушакии ғайридеполяризатсиониро ифода кунед 

139. Бартарӣ ва нуқсонҳои истифодаи анестезияи минтақавиро номбар кунед. 

140. Оризаҳои имконпазирро аз ҷониби системаи дилу рагҳо ҳангоми наркоз номбар кунед. 

141. Механизмҳои рушди дегидрататсия ҳангоми гипертермия кадомҳоянд. 

142. Кадом доруҳои зиддиихтилоҷи дар амалияи клиникӣ истифода мешаванд? 

143. Мақсади гипотермия дар табобати варами мағзи сар чист?. 

144. Сабабҳои алкалози метаболикӣ кадомҳоянд? 



145. Нишондодҳо барои гузарондани бемори гирифтори ацидози респираторӣ ба нафаси сунъӣ 

кадомҳоянд? 

146. Клиникии садмаи осебиро ифода кунед. 

147. Ёрии таъҷилӣ ҳангоми садмаи осебӣ. 

148. Техникаи найчагузории  вариди зериқулфак. 

149. Роҳҳои истифодаи дорувориҳо ҳангоми гузаронидании реаниматсияи дилу-шушҳо. 

150. Оризаҳо ҳангоми найчагузории  варидҳои марказӣ. 


