
Ҷарроҳии кудакона барои курс 6 факултети педиатрӣ 

1. Таърихи инкишофи соҳҳаи ҷаррроҳии кӯдакона.  

 

2. Хусусиятҳои анатомо-физиологии кўдакон.  
 
3. Хусусиятҳои фарқкунандаи ҷарроҳии кӯдакона. 

 

4. Нуќсонҳои инкишофи модарзодии сурхрўда. Атрезияи сурхрўда. 
Этиология. клиника, ташхис ва табобат. 
 
5. Нуќсонҳои инкишофи модарзодии сурхрўда. Ахалазияи  сурхрўда. 
Этиология. клиника, ташхис ва табобат. 
 
6. Нуќсонҳои инкишофи модарзодии сурхрўда. Халазияи  сурхрўда. 
Этиология. клиника, ташхис ва табобат. 
 

7. Нуќсонҳои инкишофи модарзодии сурхрўда. Сурхрўдаи  кӯтоҳ. Этиология. 

клиника, ташхис ва табобат. 
 
8. Нуќсонҳои инкишофи модарзодии сурхрўда. Носури   сурхрўдаву хирной.  
Этиология. клиника, ташхис ва табобат. 
 
9. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Эмфиземаи лобарї. Этиология, клиника, 
ташхис ва табобат. 
 
10. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Секвестрасияи шуш. Этиология, клиника, 
ташхис ва табобат. 
 
11. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Агенезияи шуш. Этиология, клиника, ташхис 
ва табобат. 
 
12. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Аплазияи шуш. Этиология, клиника, ташхис 
ва табобат. 
 
13. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Гипоплазияи шуш. Этиология, клиника, 
ташхис ва табобат. 
 
14. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Кистаҳои модарзодии шуш. Этиология, 
клиника, ташхис ва табобат. 
 
15. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Поликистози  шуш. Этиология, клиника, 
ташхис ва табобат. 
 
16. Чурраи диафрагмалї.  Этиология, класификасия,  клиника, ташхис  ва 
табобат. 



17. Нуқсонҳои инкишофи меъда. Пилеростенози модарзодӣ.  Этиология. 
класификасия,  клиника, ташхис  ва табобат. 
 
18. Нуқсонҳои инкишофи рўдаи борик дар кўдакон. Атрезияи рӯдаи борик.  
Этиология. класификасия,  клиника, ташхис  ва табобат. 
 
19. Нуқсонҳои инкишофи рўдаи борик дар кўдакон. Синдроми Ледда.  
Этиология. класификасия,  клиника, ташхис  ва табобат. 
 
20. Нуқсонҳои инкишофи рўдаи борик дар кўдакон. Атрезияи рӯдаи 12 

ангушта.  Этиология. класификасия,  клиника, ташхис  ва табобат. 
 
21. Нуқсонҳои инкишофи рўдаи борик дар кўдакон. Илеуси мекониалӣ.  
Этиология. класификасия,  клиника, ташхис  ва табобат. 
 
22. Нуқсонҳои инкишофи рўдаи ғафс дар кўдакон. Бемории Гиршпрунг.  
Этиология,  класификасия,  клиника, ташхис  ва табобат. 
 
23. Нуқсонҳои инкишофи рўдаи ғафс дар кўдакон. Бемории Пайра.  
Этиология,  класификасия,  клиника, ташхис  ва табобат. 
 
24. Нуқсонҳои инкишофи рўдаи ғафс дар кўдакон. Бемории долихосигма.  
Этиология,  класификасия,  клиника, ташхис  ва табобат. 
 

25. Нуқсони инкишофи ноҳияи макъад. Атрезияи мақъад дар кўдакон 

Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
26. Нуқсони инкишофи ноҳияи макъад ва рўдаи мустақим дар кўдакон 
Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
27. Нуқсони инкишофи ноҳияи макъад, рўдаи мустақим дар кўдакон. Клоака 
дар кӯдакон. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
28. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Этиология, 
клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
29. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Гидронефрози 
модарзодӣ дар кӯдакон. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва 
табобат. 
 

30. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Агенезияи 
гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
31. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Аплазияи 
гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 



32. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Гипоплазияи 
гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
33. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Нуқсони 

алоқаманди гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
34. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Нуқсони 

ҷойгиршавӣ гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 

35. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Нуқсони миқдори 

гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
36. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Поликистози 

гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
37. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Мултикистози 

гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
38. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Дутошавии  
гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
39. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  
Уретерогидронефроз  дар кӯдакон. Этиология, клиника, класификасия,  
ташхис ва табобат. 
 
40. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Экстрофияи 
масона. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
41. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Эписподия. 
Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
42. Нуќсонҳои инкишофи  роҳҳои пешоббарор дар кўдакон.  Гипосподия. 
Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
43. Гермафродитизм. Этиология, клиника, класификасия,  ташхис ва табобат. 
 
44. Нуқсонҳои инкишофи девори пеши шикам.  Аплазияи девори пеши шикам. 
Этиология, класификасия, клиника, ташхис, табобат ва ориза. 
 
45. Аномалияи маҷроҳӣ талха. Этиология, класификасия, клиника, ташхис, 
табобат ва ориза. 
 
46. Аномалияи маҷроҳӣ пешоб. Этиология, класификасия, клиника, ташхис, 
табобат ва ориза. 



47. Энтеорокистома. Этиология, класификасия, клиника, ташхис, табобат ва 
ориза. 
  
48. Дивертикули Меккел. Этиология, класификасия, клиника, ташхис, 
табобат ва ориза. 
 

49. Нуќсони изофаии маҳбалии сифоқпарда. Чурраҳо дар кӯдакон. 

Этиология,  класификасия,  клиника, ташхис ва табобат. 
 
50. Нуќсони изофаии маҳбалии сифоқпарда. Гидроселе. Этиология, 
класификасия,  клиника, ташхис ва табобат. 
 
51. Крипторхизм. Этиология, класификасия,  клиника, ташхис ва табобат. 
 
52. Варикоселле дар кӯдакон. Этиология, класификасия,  клиника, ташхис ва 
табобат. 
 

53. Деформасияи модарзодии қафаси сина. Қафаси синаи мурғӣ. Этиология, 
класификасия клиника, ташхис табобат ва ориза. 
 
54. Деформасияи модарзодии қафаси сина. Қафаси синаи варонкагӣ. 
Этиология, класификасия клиника, ташхис табобат ва ориза. 
 
55. Кистаҳо ва носурҳои паҳлуии гардан. Этиология, класификасия, клиника, 
ташхис, табобат ва ориза. 
 
56. Кистаҳо ва носурҳои мобайнии гардан. Этиология, класификасия, клиника, 
ташхис, табобат ва ориза. 
 
57. Нуқсонҳои инкишофи бандаки ноф.  Офалоцелле. Этиология,  патогенез, 
клиника ва ташхис. 
58. Нуқсонҳои инкишофи бандаки ноф.  Офалоцелле. Табобат ва ориза. 
59. Нуқсонҳои инкишофи бандаки ноф. Гастрошизис. Этиология,  патогенез, 
клиника  ва ташхис. 
60. Нуқсонҳои инкишофи бандаки ноф.  Гастрошизис. Табобат ва ориза. 
61. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои талхабарор. Атрезияи роҳҳои талхабарор. 
Этиология, патогенез, класификасия ва клиника. 
62. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои талхабарор. Атрезияи роҳҳои талхабарор. 

Ташхис, табобат ва ориза. 
63. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои талхабарор. Кистаҳои роҳҳои талхабарор. 
Этиология, патогенез, класификасия ва клиника. 
64. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои талхабарор. Кистаҳои роҳҳои талхабарор. 
Ташхис, табобат ва ориза. 
 



65. Нуқсонҳои инкишофи ғадуди зери меъда. Кистаҳои ғадуди зери меъда. 
Этиология, патогенез, класификасия ва клиника.  
66. Нуқсонҳои инкишофи ғадуди зери меъда. Кистаҳои ғадуди зери меъда. 
Ташхис, табобат ва ориза. 
67. Синдроми гипертензияи порталӣ. Этиология, патогенез ва клиника.  

68. Синдроми гипертензияи порталӣ. Ташхис, табобат ва ориза.  

69. Анемияи гемолитикиӣ. Бемории Верлгофа. Этиология, патогенез ва клиника. 

70. Анемияи гемолитикиӣ. Бемории Верлгофа. Ташхис, табобат ва ориза. 
71. Анемияи гемолитикиӣ. Бемории Гош. Этиология, патогенез ва клиника.  

72. Анемияи гемолитикиӣ. Бемории Гош. Ташхис, табобат ва ориза. 
73. Сухтани химёвии роҳҳои ҳозима. Этиология, патогенез ва клиника. 
74. Сухтани химёвии роҳҳои ҳозима. Ташхис ва табобат. 
75. Сухтани химёвии роҳҳои ҳозима. Ориза. 
76. Ҷисмҳои бегонаи роҳҳои ҳозима. Сабаб, клиника ва ташхис.  

77. Ҷисмҳои бегонаи роҳҳои ҳозима. Табобат ва ориза. 
78. Ҷисмҳои бегонаи роҳҳои нафас. Сабаб,  клиника ва ташхис.  

79. Ҷисмҳои бегонаи роҳҳои нафас. Табобат ва ориза. 
80. Бемории санги талха дар кӯдакон. Этиология, патогенез, клиника ва ташхис.  

81. Бемории санги талха дар кӯдакон. Табобат ва ориза. 
82. Холесистит. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза. 
83. Панкреатит. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза. 
84. Бемории решӣ. Решӣ рӯдаи 12 - ангушта ва меъда. Этиология, патогенез, 

клиника ва ташхис.  

85. Бемории решӣ. Решӣ рӯдаи 12 - ангушта ва меъда. Табобат. 

86. Бемории решӣ. Решӣ рӯдаи 12 - ангушта ва меъда. Ориза. 

87. Баромадани рӯдаи мустақим. Этиология,  патогенез, клиника, ташхис, табобат 

ва ориза. 
88.  Бавосир дар кӯдакон. Этиология,  патогенез, клиника, ташхис, табобат ва 

ориза. 
89. Тарқиши мақъад. Этиология,  патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза. 
90. Силолаи рӯдаи мустақим. Этиология,  патогенез, клиника, ташхис, табобат ва 

ориза. 
91. Парапроктити шадид. Этиология,  патогенез, клиника, ташхис, табобат ва 

ориза. 
92. Парапроктити  музмин ва носурхои он. Этиология,  патогенез, клиника, 

ташхис, табобат ва ориза. 
93. Энтероколити решию-некротикӣ дар навзодон. Этиология, клиника, 

класификасия, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ.  

94. Табобати энтероколити решию-некротикӣ дар навзодон.  

95. Оризаи энтероколити решию-некротикӣ дар навзодон.  

96. Синдроми варами сафан. Тобхурии тухм. Этиология, патогенез, клиника, 

ташхис ва ташхиси тафриқавӣ. 

 97. Синдроми варами сафан. Тобхурии тухм. Табобат ва ориза. 

98. Синдроми варами сафан. Тобхурии гидатити Моргани. Этиология патогенез, 

клиника, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ.  



99. Синдроми варами сафан. Тобхурии гидатити Моргани. Табобат ва ориза.  

100. Синдроми варами сафан. Садамаи сафан. Этиология, патогенез, клиника, 

ташхис ва ташхиси тафриқавӣ. 

101. Синдроми варами сафан. Садамаи сафан. Табобат ва ориза. 

102. Варикоселле дар кӯдакон. Этиология, патогенез, клиника, ташхис ва ташхиси 

тафриқавӣ. 

103. Варикоселле дар кӯдакон. Табобат ва ориза. 

104. Оризаи чурраҳо дар кӯдакон. 

105. Аппендисити шадид дар кӯдакон. Этиология, патогенез ва клиника.  
106. Аппендисити шадид дар кӯдакон.  Класификасия, ташхис ва ташхиси 

тафриқавӣ. 

107. Аппендисити шадид дар кӯдакон. Табобат ва ориза. 
108. Хусусиятҳои равиши аппендисити шадид дар навзодон ва кӯдакони 
ширмак.  
109. Перитонит дар кўдакон. Этиология, патогенез ва клиника. 

110. Перитонит дар кўдакон. Класификасия, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ. 
111. Перитонит дар кўдакон. Табобат ва ориза. 
112. Хусусиятњои љараёни перитонит дар навзодон ва кӯдакони ширмак.  
 113. Остеомиелити гематогени дар кӯдакон. Этиология, патогенез ва 
клиника. 
114. Остеомиелити гематогени дар кӯдакон. Класификасия, ташхис ва 

ташхиси тафриқавӣ. 

115. Остеомиелити гематогени дар кӯдакон. Табобат ва ориза. 
116. Остеомиелити эпифизари дар навзодон. Этиология, патогенез ва 
клиника. 
117. Остеомиелити эпифизари дар навзодон. Класификасия, ташхис ва 

ташхиси тафриқавӣ. 
118. Остеомиелити эпифизари дар навзодон. Табобат ва ориза. 
119. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи деструктивии 

шушҳо.  Этиология, патогенез, класификасия ва клиника. 
120. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи деструктивии 

шушҳо.  Ташхис ва табобат. 
121. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи деструктивии 

шушҳо.  Ориза.  

122. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Бемории бронхоэктаз. 
Этиология, патогенез, клиника ва класификасия. 
123. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Бемории бронхоэктаз. 
 Ташхис ва табобат. 
124. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Бемории бронхоэктаз. 
Ориза.  

125. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи музмин. 
Этиология, патогенез, класификасия, клиника. 
126.  Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи музмин. 
Ташхис ва табобат. 
127. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи музмин. 



Ориза. 
128. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Плевритҳо. Этиология, 
патогенез, класификасия ва клиника. 
129. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Плевритҳо. Ташхис, табобат ва 
ориза. 
130. Бемории эхинококки дар кӯдакон. Этиология, патогенез ва клиника.  
131. Бемории эхинококки дар кӯдакон. Ташхис, табобат ва ориза. 
132. Бемориҳои фасодию-септикӣ дар навзодон.  Энтероколити решию-
некротикӣ. Этиология, патогенез ва клиника. 
133. Бемориҳои фасодию-септикӣ дар навзодон.  Энтероколити решию-
некротикӣ. Ташхис,  табобат ва ориза. 
134. Флегмонаи некротикии навзодон. Этиология, патогенез  ва клиника. 
135. Флегмонаи некротикии навзодон. Ташхис, табобат ва ориза. 
136. Омфалит. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза. 
137. Фурункул. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза. 
138. Мастити навзодон. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва 
ориза. 
139. Панариция. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза. 
140. Бемории санги пешоб. Санги гурда. Этиология,  патогенез ва клиника. 
141. Бемории санги пешоб. Санги гурда. Ташхис, табобат ва ориза. 

142. Бемории санги пешоб. Санги ҳолиб. Этиология,  патогенез ва клиника. 

143. Бемории санги пешоб. Санги ҳолиб. Ташхис, табобат ва ориза. 
144. Бемории санги пешоб. Санги масона. Этиология,  патогенез ва клиника. 
145. Бемории санги пешоб. Санги масона. Ташхис, табобат ва ориза. 

146. Бемории санги пешоб. Санги иҳлил. Этиология,  патогенез ва клиника. 

147. Бемории санги пешоб. Санги иҳлил. Ташхис, табобат ва ориза. 

148. Ногузароиши шадиди рӯда дар кӯдакон. Инвагинасияи рӯда. Клиника, 
ташхис, табобат ва ориза. 
149. Садамаи кафаси сина ва батн. Хунравии дарунӣ. Сабабхо, клиника, 
ташхис ва табобат. 
150. Садамаи роҳҳои пешоб. Сабабхо, клиника, ташхис ва табобат. 
 
 


