Саволњои имтињонї аз фанни љарроњии ќўдакона барои факултети
педиатрї.
1. Бемории фасодии шушҳо.Этиопатогенез, тасниф, клиника, ташхиси бемории
фасодии шушҳо
2. Муолиҷаи бемории фасодии шушҳо
3. Оризаҳои бемории фасодии шушҳо
4. Пневмонияи деструктивии шушҳо. Этиопатогенез, тасниф, клиника.
5. Ташхиси ва муолиҷаи пневмонияи деструктивии шушҳо.
6. Бемории бронхоэктаз. Этиопатогенез, тасниф ва клиникаи бемории
бронхоэктаз.
7. Ташхис ва табобати бемории бронхоэктаз.
8. Плевритҳо. Этиопатогенез, тасниф, клиника ва ташхиси плевритҳо
9. Ташхиси тафриќавии плевритњо
10.Бемории эхинококкоз. Намудҳои эхинококкэктомия. Этиопатогенези
бемории эхинококкоз.
11.Таснифи бемории эхинококкоз.
12.Ташхиси бемории эхинококкоз.
13.Муолиҷаи бемории эхинококкоз.
14.Эхинококки ҷигар ва шушҳо.
15.Этиопатогенези эхинококки ҷигар ва шушҳо.
16.Клиникаи эхинококки ҷигар ва шушҳо. Нишонаҳои болинии эхинококки
ҷигар ва шушҳо.
17.Ташхиси эхинококки ҷигар ва шушҳо. Муолиҷаи эхинококки ҷигар ва
шушҳо. Оризаҳои эхинококки ҷигар ва шушҳо.
18.Сухтани химёвии роҳҳои ҳозима. Намудҳои сухтани роҳҳои ҳозима.
Дараҷаҳои сухтани роҳҳои ҳозима. Этиопатогенез. Клиника. Ташхис.
19.Ёрии аввалин ҳангоми сухтани химёвии роҳҳои ҳозима.
20.Интиқоли беморон бо сухтани химёвии роҳҳои ҳозима.
21.Ҷисмҳои бегонаи роҳҳои ҳозима.Клиника ва ташхиси ҷисмҳои бегонаи
роҳҳои ҳозима.
22.Ёрии аввалин ҳангоми ҷисмҳои бегонаи роҳҳои нафас.
23.Ҷисмҳои бегонаи роҳҳои нафас.Клиника ва ташхиси ҷисмҳои бегонаи роҳҳои
нафас.
24.Ёрии аввалин ҳангоми ҷисмҳои бегонаи роҳҳои нафас.
25.Интиқоли беморон бо ҷисмҳои бегонаи роҳҳои ҳозима ва нафас.
26.Атрезияи роҳҳои талхабарор. Этиопатогенез, ташхис, клиникаи атрезияи
роҳҳои талхабарор.
27.Ташхиси атрезияи роҳҳои талхабарор.
28.Муолиҷаи ва оризаои атрезияи роҳҳои талхабарор.
29.Холесистит.
Этиопатогенез.
Клиникаипа.
Ташхис.
Муолиҷа
ва
оризаҳоипанкреатит ва холесистит.
30.Панкреатит.
Этиопатогенез.
Клиникаипа.
Ташхис.
Муолиҷа
ва
оризаҳоипанкреатит ва панкреатит.

31.Кистаҳои ғадуди зери меъда. Этиопатогенез. Клиникаипа. Ташхис. Муолиҷа
ва оризаи кистаҳои ғадуди зери меъда.
32.Синдроми гипертензияи порталӣ. Этиопатогенез. Клиника.Ташхиси
синдроми гипертензияи порталӣ.
33.Муолиҷаи синдроми гипертензияи порталӣ.
34.Оризаҳои синдроми гипертензияи порталӣ.
35.Бемории Верлгофа. Этиопатогенез. Клиника.
36.Ташхис ва муолиҷаи бемории Верлгофа.
37.Бемории Гош. Этиопатогенези бемории Гош. Клиникаи бемории Гош.
Ташхиси бемории Гош.
38.Муолиҷаи бемории Гош. Оризаҳои бемории Гош.
39.Гидронефроз. Этиопатогенез. Клиника. Ташхис ва Муолиҷаи гидронефроз.
40.Мегауретер. Этиопатогенез. Клиника. Ташхис ва Муолиҷаи мегауретер.
41.Норасогии шадид. Этиопатогенез. Клиника.
42.Ташхиси норасогии шадид гурдаҳо.
43.Норасогии музмини гурдаҳо. Этиопатогенез. Клиника.
44.Ташхиси норасогии музмини гурдаҳо.
45.Ташхиси тафриќави, табобат ва оризаҳои норасогии музмини гурдаҳо.
46.Садамаи қафаси сина ва батн. Сабаби садамаи қафаси сина ва батн. Клиникаи
садамаи қафаси сина ва батн.
47.Ташхиси садамаи қафаси сина ва батн.
48.Муолиҷаи садамаи қафаси сина ва батн.Оризаҳои садамаи қафаси сина ва
батн.
49.Садамаи узвҳои пушти сифоқ. Сабаби садамаи узвҳои пушти сифоқ.
Клиникаи садамаи узвҳои пушти сифоқ. Ташхиси садамаи узвҳои пушти
сифоқ.Муолиҷаи садамаи узвҳои пушти сифоқ. Оризаҳои садамаи узвҳои
пушти сифоқ.
50.Ёрии аввалин ҳангоми садамаи узвҳои пушти сифоқ.
51.Интиқоли беморон бо садамаи узвҳои пушти сифоқ.
52.Садамаи узвҳои масона ва иҳлил. Сабаби садамаи узвҳои масона ва иҳлил.
Клиникаи садамаи узвҳои масона ва иҳлил. Ташхиси садамаи узвҳои масона
ва иҳлил. Муолиҷаи садамаи узвҳои масона ва иҳлил. Оризаҳои садамаи
узвҳои масона ва иҳлил.
53.Ёрии аввалин ҳангоми садамаи узвҳои масона ва иҳлил.
54.Интиқоли беморон бо садамаи узвҳои масона ва иҳлил
55.Хусусияти анатомо-физиологии навзодон.
56.Хусусияти анатомо-физиологии кӯдаконисину соли ширмак.
57.Нишондод ва тарзи эзофагоскопия.
58.Асосгузори ҷарроҳиии кӯдакона дар Тоҷикистон.
59.Намудҳои ҳимола (клизма).
60.Пешрафти илми тибби ҷарроҳи дар давраи Истиқлолияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
61.Методи операсияи Азам Таирович.
62.Бемории санги иҳлил. Этиопатогенези бемории санги иҳлил.
63.Нишонаҳои болинии бемории санги иҳлил.

64.Ташхисгузории бемории санги иҳлил. Оризаҳои бемории санги иҳлил.
65.Синдроми Ледда. Этиопатогенези Синдроми Ледда. Нишонаҳои болинии
синдроми Ледда.
66.Ташхисгузори ва табобати синдроми Ледда. Оризаи синдроми Ледда.
67.Мафҳуми секвестрасияи шуш. Этиопатогенези секвестрасияи шуш.
Нишонаҳои болинии секвестрасияи шуш.
68.Ташхисгузори ва табобати секвестрасияи шуш. Оризаи секвестрасияи шуш.
69.Хусусияти тайёрии пешазҷарроҳӣ дар беморони гирифтори перитонит.
70.Хусусиятҳои перитонит дар навзодон. Хусусиятҳои табобати перитонит дар
кӯдакони навзод.
71.Сабабҳои перитонит дар навзодон. Оризаи перитонит дар навзодон.
72.Ногузароиши модарзодии рӯдаҳо.Эмбриогенези ногузароиши модарзодии
рӯдаҳо. Сабаби ногузароиши модарзодии рӯдаҳо.
73.Таснифи ногузароиши модарзодии рӯдаҳо.
74.Ногузарогии поёни рӯдаҳо. Ногузароиши болоии рӯдаҳо.
75.Клиникаи ногузароиши рӯда. Ташхиси ногузароиши рӯда.
76.Муолиҷаи ногузароиши рӯда. Оризаҳои ногузароиши рӯда.
77.Бемории Гиршпурунг. Этиопатогенези бемории Гиршпрунг. Шаклҳои
гузариши бемории Гиршпрунг. Клиника ваташхисмегаколон дар
кӯдаконисину соли гуногун. Муолиҷаиконсервативӣ. Муолиҷаи радикалӣ.
78.Бемории Пайера. Клиника ва табобати бемории Пайера.
79.Нуқсони инкишофи ҳолиб. Таснифи нуқсони инкишофи ҳолиб. Ташхиси
нуқсони инкишофи ҳолиб. Табобати нуқсони инкишофи ҳолиб.
80.Бемории санги масона. Этиопатогенези бемории санги масона. Нишонаҳои
болинии бемории санги масона. Ташхисгузории бемории санги масона.
Табобати бемории санги масона. Оризаҳои бемории санги масона.
81.Нуқсони инкишофи диафрагма. Чурраи диафрагмалӣ. Клиникаи чураи
диафрагмалӣ. Класификасияи чураи диафрагмалӣ. Ташхис ва табобати чураи
диафрагмалӣ.
82.Нуқсони инкишофи ноҳияи макъад. Этиопатогенези нуқсони инкишофи
ноҳияи макъад. Нишонаҳои болинии нуқсони инкишофи ноҳияи макъад.
Ташхисгузори ва табобати нуқсони инкишофи ноҳияи макъад.Оризаҳои
нуқсони инкишофи ноҳияи макъад.
83.Мафҳуми эмфиземаи лобарӣ. Этиопатогенези эмфиземаи лобарӣ. Нишонаҳои
болинии эмфиземаи лобарӣ. Ташхисгузори ва табобати эмфиземаи лобарӣ.
Оризаи эмфиземаи лобарӣ.
84.Хусусиятҳои болинии аппендитсит дар кӯдакони синну соли ширмак.
85.Хусусиятҳои болинии аппендитсит дар кӯдакони гирифтори беморони хун ва
сироятӣ.
86.Остеомиелитишадидигематогенї дар кўдакон.
87.Этиопатогенезиостеомиелитишадидигематогенӣ дар кӯдакон. Тасниф.
Клиника. Ташхис. Муолиҷа ва Оризаҳои остеомиелити шадиди гематогенӣ
дар кӯдакон.
88.Хусусиятҳои остеомиелити шадиди гематогенї дар навзодон. Муолиљаи
остеомиелити шадиди гематогенї дар навзодон.

89.Таснифи остеомиелити музмини гематогенӣ дар кӯдакон. Оризаҳои
остеомиелити музмини гематогенӣ дар кӯдакон.
90.Хусусияти анатомо-физиологии навзодон.
91.Хусусияти анатомо-физиологии кӯдаконисину соли ширмак.
92.Нишондод ва тарзи эзофагоскопия.
93.Нуқсонҳои модарзодии гурда. Таснифи. Ташхис. Табобат.
94.Нуқсони инкишофи ҳолиб. Таснифи нуқсони инкишофи ҳолиб. Ташхиси
нуқсони инкишофи ҳолиб. Табобати нуқсони инкишофи ҳолиб.
95.Экстрофияи масона. Ташгузории экстрофияи масона. Усулҳои табобати
экстрофияи масона. Оризаҳои экстрофияи масона.
96.Мафҳуми гипоспадия. Таснифи гипосподия. Усулҳои табобати гипосподия.
Мафҳуми эписпадия.
97.Таснифи эписподия. Усулҳои табобати эписподия.
98.Мафҳуми мегаколон.
99.Бемории Гиршпурунг. Этиопатогенези бемории Гиршпрунг. Шаклҳои
гузариши бемории Гиршпрунг. Клиника ва ташхис мегаколон дар кўдакони
сину соли гуногун. Муолиҷаиконсервативӣ. Муолиҷаи радикалӣ.
100. Бемории Пайера. Клиника ва табобати бемории Пайера. Оризаи мегаколон.
101. Ногузароиши модарзодии рӯдаҳо. Эмбриогенези ногузароиши модарзодии
рӯдаҳо. Сабаби ногузароиши модарзодии рӯдаҳо. Таснифи ногузароиши
модарзодии рӯдаҳо.
102. Ногузарогии поёни рӯдаҳо. Ногузароиши болоии рӯдаҳо. Клиникаи
ногузароиши рӯда. Ташхиси ногузароиши рӯда. Муолиҷаи ногузароиши
рӯда. Оризаҳои ногузароиши рӯда.
103. Мафҳуми перитонит. Этиопатогенези перитонит. Клиникаи перитонит.
Ташхиси перитонит.
104. Таснифи перитонит дар кӯдакон. Муолиҷаи ҷарроҳии перитонит. Оризаи
перитонит дар кӯдакон. Хусусияти тайёрии пешазҷарроҳӣ дар беморони
гирифтори перитонит.
105. Хусусиятҳои перитонит дар навзодон. Хусусиятҳои табобати перитонит дар
кӯдакони навзод. Сабабҳои перитонит дар навзодон. Оризаи перитонит дар
навзодон.
106. Аппендитсит дар кӯдакон. Таснифи аппендитсит. Назарияҳои аппендитсит.
Нишонаҳои болинии аппендитсит. Ташхиси аппендитсит. Ташхиси
тафриқавии аппендитсит. Табобати аппендитсит. Оризаҳои барваҷтинаи
аппендитсит дар кӯдакон.
107. Аппендитсити музмин дар кӯдакон. Оризаҳои деринаи аппендитсит дар
кӯдакон.
108. Хусусиятҳои болинии аппендитсит дар кӯдакони синну соли ширмак.
Хусусиятҳои болинии аппендитсит дар кӯдакони гирифтори беморони хун ва
сироятӣ.
109. Хусусияти тайёрии пешазҷарроҳӣ дар беморони гирифтори ногузароиши
рӯдаҳо.
110. Таърихи инкишофи соҳҳаи ҷаррроҳии кӯдакона.
Хусусиятҳои
фарқкунандаи ҷарроҳии кӯдакона.

111. Нуқсонҳои инкишофи модарзодии сурхрӯда. Атрезияи сурхрӯда.
Таснифи атрезияи сурхрӯда. Этиопатогенези атрезияи сурхрӯда.
Интиқоли беморон бо атрезияи сурхрӯда. Табобати атрезияи сурхрӯда.
Оризаи атрезияи сурхрӯда.
112. Ёрии аввалин ҳангоми атрезияи сурхрӯда.
113. Нишонаҳои болинии носури сурхрӯдаву хирной. Табобати носури
сурхрудаву хирной.
114. Ёрии аввалин ҳангоми носури сурхрудаву хирной. Этиопатогенез ва
ташхисгузории носури сурхрӯдаву хирной.
115. Мафҳуми ахалазияи сурхрӯда. Нишонаҳои болинии ахалазияи сурхрӯда.
Этиопатогенези ахалазияи сурхрӯда. Ташхисгузории ахалазияи сурхрӯда.
Табобат ва оризаи ахалазияи сурхрӯда.
116. Мафҳуми халазияи сурхрӯда. Нишонаҳои болинии халазияи сурхрӯда.
Этиопатогенези халазияи сурхрӯда. Ташхисгузории халазияи сурхрӯда.
Табобати халазияи сурхрӯда. Оризаи халазияи сурхрӯда.
117. Мафҳуми сурхрӯдаи кутоҳ. Этиопатогенези сурхрӯдаи кутоҳ.
Нишонаҳои болинии сурхрӯдаи кутоҳ. Ташхисгузории сурхрӯдаи кутоҳ.
Табобат ва оризаҳои сурхрӯдаи кутоҳ.
118. Мафҳуми рефлюкси эзофагит. Этиопатогенези рефлюкси эзофагит.
Аломатҳои болинии рефлюкси эзофагит. Ташхисгузори ва табобати
рефлюкси эзофагит.
119. Мафҳуми агенезияи шуш. Этиопатогенези агенезияи шуш. Нишонаҳои
болинии агенезияи шуш. Ташхисгузори ва табобати агенезияи шуш.
120. Мафҳуми аплазияи шуш. Этиопатогенези аплазияи шуш. Нишонаҳои
болинии аплазияи шуш. Ташхисгузори ва табобати аплазияи шуш.
121. Мафҳуми гипоплазияи шуш. Этиопатогенези гипоплазияи шуш.
Нишонаҳои болинии гипоплазияи шуш. Ташхисгузори ва табобати
гипоплазияи шуш.
122. Мафҳуми эмфиземаи лобарӣ. Этиопатогенези эмфиземаи лобарӣ.
Нишонаҳои болинии эмфиземаи лобарӣ. Ташхисгузори ва табобати
эмфиземаи лобарӣ. Оризаи эмфиземаи лобарӣ.
123. Мафҳуми
кистаҳои
модарзодии
шуш.
Поликистози
шуш.
Этиопатогенези кистаҳои модарзодии шуш. Нишонаҳои болинии
кистаҳои модарзодии шуш.
Ташхисгузори ва табобати кистаҳои
модарзодии шуш. Оризаи кистаҳои модарзодии шуш.
124. Мафҳуми секвестрасияи шуш. Этиопатогенези секвестрасияи шуш.
Нишонаҳои болинии секвестрасияи шуш. Ташхисгузори ва табобати
секвестрасияи шуш. Оризаи секвестрасияи шуш.
125. Нуқсонҳои инкишофи меъда.Нуқсонҳои инкишофи рӯдаи борик.
126. Пилеростенози модарзодӣ. Этиопатогенези пилеростенози модарзодӣ
Нишонаҳои болинии пилеростенози модарзодӣ. Таснифи пилеростенози
модарзодӣ. Ташхисгузори ва табобати пилеростенози модарзодӣ.
Оризаи пилеростенози модарзодӣ. Сабабҳои ногузароиши модарзодӣ.
127. Синдроми Ледда. Этиопатогенези Синдроми Ледда.

128. Нишонаҳои болинии синдроми Ледда. Ташхисгузори ва табобати
синдроми Ледда. Оризаи синдроми Ледда.
129. Нуқсони инкишофи диафрагма. Чурраи диафрагмалӣ. Клиникаи чураи
диафрагмалӣ. Класификасияи чураи диафрагмалӣ. Ташхис ва табобати
чураи диафрагмалӣ.
130. Нуқсони инкишофи ноҳияи макъад. Этиопатогенези нуқсони инкишофи
ноҳияи макъад. Нишонаҳои болинии нуқсони инкишофи ноҳияи макъад.
131. Ташхисгузори ва табобати нуқсони инкишофи ноҳияи макъад. Оризаҳои
нуқсони инкишофи ноҳияи макъад.
132. Нуқсонҳои инкишофи рӯдаи мустақим дар кӯдакон. Этиопатогенези
нуқсонҳои инкишофи рӯдаи мустақим дар кӯдакон.
133. Нишонаҳои болинии нуқсонҳои инкишофи рӯдаи мустақим дар кӯдакон.
Ташхисгузори ва табобати нуқсонҳои инкишофи рӯдаи мустақим дар
кӯдакон.
134. Мафҳуми клоака. Клиникаи клоака. Ташхис ва табобати клоака.
135. Мафҳуми бемории санги пешоб.
136. Бемории санги гурда. Этиопатогенези бемории санги гурда.
137. Нишонаҳои болинии бемории санги гурда.
138. Ташхисгузории бемории санги гурда. Табобати бемории санги гурда.
Оризаҳои бемории санги гурда.
139. Профилактикаи бемории санги пешоб. Метафилактикаи бемории санги
пешоб.
140. Бемории санги холиб.Этиопатогенези бемории санги холиб. Нишонаҳои
болинии бемории санги ҳолиб.
141. Ташхисгузории бемории санги ҳолиб. Табобати бемории санги ҳолиб.
Оризаҳои бемории санги ҳолиб.
142. Бемории санги масона.Этиопатогенези бемории санги масона.
Нишонаҳои болинии бемории санги масона. Ташхисгузории бемории
санги масона. Табобати бемории санги масона. Оризаҳои бемории санги
масона.
143. Бемории санги иҳлил. Этиопатогенези бемории санги иҳлил. Нишонаҳои
болинии бемории санги иҳлил.
144. Ташхисгузории бемории санги иҳлил. Оризаҳои бемории санги иҳлил.
145. Мафҳуми гидронефроз. Этиопатогенези гидронефроз.
146. Нишонаҳои болинии гидронефроз. Ташхисгузории гидронефроз.
Оризаҳои гидронефроз.
147. Ногузароиши мекониалӣ. Табобати консервативи ҳангоми ногузароиши
обтурасионӣ.
148. Намудҳои ҳимола (клизма).
149. Асосгузори ҷарроҳиии кӯдакона дар Тоҷикистон.
150. Пешрафти илми тибби ҷарроҳи дар давраи Истиқлолияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон.

