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Рўихати 

саволҳои имтиҳони аз фанни амалияи љарроҳї ва анатомияи топографї 

барои донишљўёни курси 4-ми факултети тиббї дар соли тањсили 2019-

2020-ум. 

1. Вазифа ва аҳамияти фанни амалияи љарроҳї ва анатомияи топографї.  

2.Сарҳадҳои қисми магзї ва фарқиятҳои фардї ва сину-солии сар. 

3.Топографияи фазоҳои ликвор, нақшаи гардиши ликвор.  

4.Анатомияи топографии асосї дарунии косаи сар (чуқурчаҳои сар). 

5.Нақшаи Кренлейн-Брюсова. 

6.Анатомияи топографии пардањои сар. 

7. Сарњадњои шўъбаи рўии сар.  

8.Нуқсонҳои инкишофи рўй.  

9.  Ниѐмҳои гардан (бо таснифи Шевкуненко). 

10.Топографияи ноҳияи болоии устухони зери забон(секунљањо).  

11. Топографияи ноҳияи поѐни устухони  зери забон(сарњадњо ва 

нишонањои берунї). 

12. Топографияи секунљаи хоб(аҳамияти амалии он). 

13.Топографияи  секунљаи канории гардан. 

14. Асбобҳои ҳангоми љарроҳиҳодар сар  истифодашаванда. 

15. Нахусткоркарди љарроҳии захми бофтаҳои нарми гумбази сар.  

16. Беҳискунии ноқилї дар ноҳияи рўй.  

17. Трепанатсияи декомпрессивии косаи сар.  

18. Трепанатсияи устухонию-тармимии косаи сар.  

19.  Интубатсияи ҳалқум ҳангоми бемории гулўзиндонак(асбобњо).  

20. Дастраскуниҳо  ба  узвҳо ва ҳосилаҳои гардан.  

21. Коникотомия. 

22. Љарроҳиҳо ҳангоми каљии гардан. 

23. Топографияи қафаси сина,фарқиятҳои фардї.  

24. Топографияи ғадуди шир,хусусиятҳои бозгашти лимфа. 

25. Топографияи фосилаи байниқабурғавї. 

26. Топографияи диафрагма. 

27. Топографияи љамб. 

28. Топографияи шушҳо. 



29. Анатомияи љарроҳии узвҳои миѐндевори пеш.  

30. Нуқсонҳои модарзодии узвҳои қафаси сина.  

31. Хусусиятҳои нахусткоркарди захми қафаси сина.  

32. Дастраскуниҳо ба узвҳои қафаси сина.  

33. Тарзи ожидании ковокии плевра.  

34. Тарзи ожидани перикард.  

35. Тарзи носургузори ба ковокии перикард ва плевра.  

36. Усули муҳосираи асабҳои байниқабурғавї.  

37. Усули резексияи қабурға.  

38. Усулҳои бартараф намудани намудҳои пневмоторакс.  

39. Анатомияи топографии гардан(сарҳадҳо,нишонаҳои берунї ва 

тақсимот ба ноҳияҳо).  

40. Топографияи девораи пешу-канории шикам. 

41. Топографияи узвҳо ва ҳосилаҳои фазоҳои паси сифоқпарда. 

42. Топографияи гурдаҳо ва ғадуди болои гурдаҳо. 

43. Ожидани ковокии шикам-лапаросентез, нишондод ва усули иљро. 

44. Намудҳои љарроҳи дар узвҳо ва ҳосилаҳои пасисифоқпарда.  

45. Узвҳои ошѐнаи болоии ковокии шикамро номбар намоед.   

46. Анатомияи топографии љигар. 

47.  Анатомияи топографии  талхадон ва роҳҳои талхабаррори 

ѓайриљигарї. 

48.  Анатомияи топографии испурч, алоқамандї босифоқпарда ва узвҳои 

паси сифоқпарда.  

49.  Анатомияи топографии рўдаи дувоздаҳангушта ва  ғадуди зери меъда 

(хусусиятҳои бозгашти хун ва лимфа).  

50.  Анатомияи топографии ошѐнаи болоии ковокии шикам.  

51.  Анатомияи топографии ошѐнаи поѐнии ковокии шикам.  

52.  Анатомияи топографии рўдаи борик.  

53.  Анатомияи топографии рўдаи ғафс тарҳ ва топографияи кунљи 

илеосекалї.  

54.  Нуқсонҳои инкишофи рўдаҳо. 

55.  Дастраскуниҳо ба љигар, талхадон ва испурч, ғадуди      зери меъда ва 

фазоҳои зеридиафрагмавї.  

56. Љарроҳиҳо дар љигар.  

57. Анатомияи топографии чатан(қаъри кос). 

58. Анатомияи топографии диафрагмаи кос ва шўъбаҳои кос.  

59. Анатомияи топографии рагҳои азим ва ҳосилаҳои асабии кос.  

60. Анатомияи топографии шўъбаҳои кос,узвҳо ва фазоҳои насљии кос.  

61. Анатомияи топографии узвњои љинсии мардона ва занона. 

62. Нуқсонҳои инкишофи узвҳои кос.  



63. Усулҳои дўхтани захми љигар ва испурч(тарзи гузоштани дарзи 

љигарї).  

64.  Љарроҳиҳо дар талхадон ва роҳҳои талхабаррор (хусусиятҳои 

анатомию-топографї).  

65.  Намудҳои носурҳои меъдавї(гастростомия), хусусиятҳо дар кўдакон. 

66. Намудҳои дарзҳои байни рўдавї.  

67. Љарроҳиҳо дар рўдаҳо,намудҳои анастомозҳои байни рўдавї ва рўдаю 

меъдавї.  

68.  Намудҳои љойгиршавии изофаи кирмшакл, аппендэктомия 

хусусиятҳо дар кўдакон.  

69.   Кушодани фассодҳои баъд аз тазриќии ноњияи  думба.  

70.   Намудҳои љарроҳи дар масона. Ожидани масона ва буриши болоии 

масона.  

71. Љарроҳиҳо дар рўдаи рост.  

72. Муҳосираи новокаини бо усулиШкольников-Селиванова. 

73.Љарроҳиҳо ҳангоми хабобаи наслдон ва крипторхизм.  

74. Љарроҳиҳо ҳангоми фимоз ва парафимоз.  

75. Анатомияи топографии сутунмўҳра.  

76. Анатомияи топографии печиши асабии гардан.  

77. Нуқсонҳои инкишофи сутунмўҳра ва ҳароммағз.  

78. Анатомияи топографии ноҳияи мушаки делташакл.  

79.  Анатомияи топографии ноҳияи зери каш.  

80.Топографияи мушакҳои кос (ноҳияи думба; қабатҳо). 

81. Анатомияи топографии буғуми косу-рон.  

82. Анатомияи топографии канали рон.  

83. Нуқсонҳои инкишофи чанбари поѐнї.  

84. Кушодани фассодњо ва дабилаи чанбари поѐнї.  

85. Кушодани хасмол ва дабилаи панљи даст. 

86. Намудҳои љарроҳи дар пайвандакҳо. Намудњои дарз.  

87. Намудҳои љарроҳи дар рагҳо,тарзи гузоштани дарзи рагї.  

88. Дарзи асаб чи тавр гузошта мешавад.  

89. Намудҳои љарроҳи ҳангоми чурраи рон.. 

90.  Намудҳои љарроҳи ҳангоми варикози  варидҳои чанбари поѐнї.  

91.  Намудҳои љарроҳиҳо дар устухонҳо.  

92. Талаботњои умумї њангоми ампутатсия. 

93.  Ампутатсияи  як,ду лаҳзагии чанбарҳо. 

94.  Сўрох намудани(пункция) буғумҳои китф,оринљ ва зону.  

95.  Камони(Arcus Riolani)  риолани чист? 

96.  Ампутатсияи устухонию-тармимї бо усули Пирогов. 

97.  Невролиз чист? 

98. Артрориз чист? 



99.  арзи бењискунии ноќилї бо усули Оберст-Лукашевич? 

100. Фарќи рўдаи ѓафс аз рўдаи борик дар чист? 

101.Шарѐни масона аз куљо ибтидо мегирад. 

102.  Дарзи Лямбер чи тавр гузошта мешавад? 

103. Њосилањои(элементњо) чура кадомњоянд. 

104.  Кифоз,лордоз ва сколиоз чист? 

105. Хати Лесгафтро чи тавр муайян мекунанд? 

106. Нишонањои(ориентирњои) девори пеши шикамро номбар кунед. 

107. Ќабатњои девори пеши шикамро дар ноњияи тињигоњ аз рост          

номбар кунед? 

108. Шохањои сутуни шамсиро(Truncus coleacus) номбар кунед. 

109.  Пайвандакњои хусусии љигарро номбар кунед. 

110. Рўдаи кундаланг чист? 

111. Њосилањои(элементњои) танобаки нутфабарорро номбар кунед. 

112. Бохунтаьминшавии узвњои ошѐнаи болоии ковокии шикамро шарњ 

дињед. 

113. Маљроњњои беруназљигарии талхабарорро номбар кунед? 

114. Секунљаи рон чи тавр њосил мешавад? 

115. Таснифбандии хасмол? 

116.  Колотомия ва колостомия чист? 

117.  Синтопия,голотопия ва склетотопия чист? 

118. Бохунтаъминшавии ѓадуди сипаршакл ва кадом оризањо њангоми 

љарроњи дар он ба амал омаданаш мумкин аст? 

119. Дар зери мавњуми бастани раг ба дарозї чиро мефањмед. 

120.  Кадом асбоб барои бастани рагњо ба дарози истифода карда 

мешавад. 

121. Тенотомия чист? 

122.   Кадом нишондодњо барои амалї намудани ампутатсия асосї 

мебошанд? 

123.   Фазои насљии Парон-Пирогов(дар сеяки поѐнии пешдаст) бо чї 

ињота карда шудааст? 

124.  Анатомияи топографии узвњои миѐндевори аќиб. 

125.   Анатомияи топографии бачадон. 

126.  Люмботомия чист? 

127. Ноњияњои девори пешу канории шикамро номбар кунед? 

128.  Нишонањои чурраи зершударо номбар кунед? 

129.  Хусусиятњои чуррабурї дар занњо. 

130. Анатомияи топографии коси зан. 

131. Секунљаи Кало читавр њосил мешавад? 

132.  Анатомияи топографии узвњои љинсии зан. 

133. Намудњои бењискунии љузъиро номбар кунед? 



134. Љарроњии паллиативї чист? 

135. Љарроњии радикалї чист? 

136. Анатомияи топографии варидњои сатњии чанбари поѐнї. 

137. Бохунтаъминшавии ѓадуди шир? 

138. Кадом дастраскунињо њангоми љарроњи дар меъда истифода карда 

мешавад? 

139.  Бохунтаъминшавии рўдаи рост. 

140.  Намудњои љарроњи дар рагњо ва усули гузоштани дарзи рагї. 

141.Усулњои кушодани хасмолњо ва дабилаи ангуштњо? 

142.Топографияи секунљаи хоб(ањамияти амалии он). 

143.Анатомияи топографии деворањои канали рон.  

144. Анатомияи топографии гулў. 

145. Намудњои љарроњи дар масона. 

146.  Чурабурии њангоми чураи ноф бо усули Сапежко. 

147. Чурабурии њангоми чураи ноф бо усули Лексер. 

148. Дарзи серозию-мушаки бо усули Лямбер. 

149. Ќисмњои маљроњи умумии талхабаррорро номбар кунед. 

150. Анатомияи топографии ѓадуди зери меъда. 

151.  Намудњои резексияи љигар. 

152. Намудњои дастраскунињо ба ѓадуди сипаршакл. 

153. Намудњои љарроњињо дар дил. 

154.Анатомияи топографии мағзи сар. 

155.Топографияи ноҳияи туш-қулфак-изофаи пистоншакл. 

156.Топографияи мушакњои ноњияи поении устухони зери забон. 

157.Тарҳи узвҳо ва ҳосилаҳои гардан дар пўст.  

158.Намудњои тарахеотомия. 

159. Ноњияи пешу-болоии ќафаси сина. 

160.Анатомияи љарроҳии сурхрўда.  

161.Тарҳи узвҳо ва ҳосилаҳои қафаси сина дар пўст.  

162.Кушодани маститҳо ва фассодҳо дар қафаси сина.  

163.Топографияи  ошѐнањои ковокии шикам. 

164.Тарҳи узвҳо ва ҳосилаҳои паси сифоқпарда дар пўст.  

165.Буришҳо ва дастраскуниҳо дар девораи пеши шикам.  

166.Анатомияи топографии ҳосилаҳои сифоқпардавии ошѐнаи болої  

ковокии  шикам.  

167.Љарроҳиҳо дар испурч.  

168.Намудҳои љарроҳи дар ғадуди простата. 

169. Намудњои љарроњї дар устухонњои кос. 

170.Топографияи буғуми оринљ. 

171.Топографияи чуқурчаи оринљ. 

172.Топографияи банди даст. 

173.Топографияи буғуми соиду кафи даст.  

174.Топографияи секунљаи Скарпов. 



175.Анатомияи топографияи  соқи пой.  

176.Ампутатсияи устухонию тармимї бо усули  Гритти-Шимановский ва 

Альбрехт. 

177. Намудњои лапаротомияи дарозрўяро  номбар кунед? 

178. Фарќиятњои пневматораксњои кушода аз пўшида номбар кунед? 

179.Аз гарданаки љарроњи гузаштани асаби соид чї хафноки дорад? 

180. Анатомияи топографии  секунљаи хоб(ањамияти амалии он)? 

181.  Анатомияи топографии ноњияи назди гўшу-хоиш. 

182. Анатомияи топографии гулў. 

183. Талаботњо барои буриш дар гарданро номбар кунед? 

184. Намудњои љарроњи дар масона. 

185. Намудњои љарроњињо дар ѓадуди сипаршакл. 

186. Хатогињо ва оризањо њангоми љарроњии трахеостомия.  

187. Анатомияи топографии бинї (сарњадњо). 

188.Анатомияи топографии косаи чашм(деворањо). 

189. Секунљањои ноњияи болои устухони зери забонро номбар намоед. 

190. Кадом намуди трахеотомия дар кўдакон истифода карда мешавад. 

191. Формулаи дандонњои доимиро номбар кунед. 

192. Девори аќиби канали ќалкашак аз кадом њисоб њосил шудааст. 

193. Хусусияти бо хун таминшавии тухмдон. 

194.Хусусияти бо хун таминшавии  наслдон. 

195. Анатомияи топографии пайвандакњои бачадон. 

196.Нишондодњо барои ожидании ковокии шикам. 

197. Асбаобњои ѐрирасонро номбар намоед. 

198. Анатомияи топографии печиши асабии шамсї. 

199. Намудњои љарроњи њангоми варикоселле. 

200.Анатомияи топографии аортаи шикам. 

 

 

 

 

Мудири кафедра, дотсент                                   Қурбонов Љ.М. 

 


