САВОЛҲОИ ХАТИИ ИМТИҲОН АЗ ФАННИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТИ БАРОИ КУРСИ
НТҶ

1. Пайдоишу инкишофи бемории тифи шикам.
2. Аломатҳои саририи бемории тифи шикам.
3. Аломатҳои саририи бемории паратифҳои А ва В.
4. Оризаҳои бемории тифи шикам.
5. Аломатҳои сарирӣ ва намудҳои хунравии рӯдавӣ ҳангоми бемории тифи шикам.
6. Ташхиси озмоишгоњии бемории тифи шикам.
7. Табобати намудҳои гуногуни бемории тифи шикам.
8. Тобобатӣ хунравии рӯдавиӣ ҳангоми бемории тифи шикам.
9. Ташхиси тафриқии бемории тифи шикам.
10. Чилавгирии бемориҳои тифу-паратифӣ.
11. Пайдоишу инкишофи бемории исҳоли хунин.
12. Таснифи бемории исҳоли хунин.
13. Аломатҳои саририи шакли колитикии исҳоли хунин.
14. Аломатҳои саририи шакли гастроэнтероколитикии исҳоли хунин.
15. Ташхиси тафриқии бемории исҳоли хунин.
16. Ташхиси озмоишии бемории исҳоли хунин.
17. Табобати шакли колитикии бемории исҳоли хунин.
18. Табобати шакли гастроэнтероколитикии бемории исҳоли хунин.
19. Оризаҳои бемории исҳоли хунин.
20. Табобати оризаҳои бемории исҳоли хунин.
21. Ҷилавгирии бемории исҳоли хунин.
22. Пайдоишу инкишофи бемории амёбиази рўдаҳо.
23. Аломатҳои саририи бемории амёбиази рўдаҳо.
24. Аломатҳои саририи ғайрирӯдагии бемории амёбиази рўдаҳо.
25. Хусусиятҳои муоинаи озмоишии амёбиази рўдаҳо.
26. Ташхиси амебиази ғайрирӯдавӣ.
27. Ташхиси тафрикии бемории амёбиаз.
28. Табобати амебиази рӯдавӣ.
29. Табобати намудхои гуногуни бемории амёбиази рўдаҳо.
30. Оризаҳои бемории амёбиази рўдаҳо.
31. Ҷилавгирии бемории амёбиази рўдаҳо.
32. Пайдоишу инкишофи бемории салмонеллёз.
33. Таснифи бемории салмонеллёз.
34. Аломатҳои сарирӣ шакли гастроинтестеналии бемории салмонеллёз.
35. Аломатҳои сарирӣ шакли паҳншудаи бемории салмонеллёз.
36. Оризаҳои шакли гастроинтестеналии бемории салмонеллёз.
37. Оризаҳои шакли паҳншудаи бемории салмонеллёз.
38. Ташхиси озмоишгоњии шакли гастроинтестеналии бемории салмонеллёз.
39. Ташхиси озмоишгоњии шакли паҳншудаи бемории салмонеллёз.
40. Ташхиси тафриқии бемории салмонеллёз.
41. Табобати шакли гастроинтестеналии бемории салмонеллёз.
42. Табобати шакли шакли паҳншудаи бемории салмонеллёз.
43. Ҷилавгирии бемории салмонеллёз.
44. Пайдоишу инкишофи бемории заҳрсироятӣ аз ғизо.
45. Аломатҳои саририи бемории заҳрсирояти аз ғизо.
46. Оризаҳои бемории захрсироятӣ аз ғизо.
47. Ташхиси озмоишгоҳии бемории заҳрсироятӣ аз ғизо.
48. Ташхиси тафриқии бемории заҳрсироятӣ аз ғизо.
49. Табобати бемории заҳрсироятӣ аз ғизо.
50. Ёрии таъчилӣ ҳангоми бемории заҳрсироятӣ аз ғизо.

6-уми

51. Љилавгирии бемории заҳрсироятӣ аз ғизо.
52. Пайдоишу инкишофи бемории ботулизм.
53. Аломатҳои саририи офталмоплегии ҳангоми бемории ботулизм.
54. Аломатҳои саририи назо-фаго-глоссоневрологии ҳангоми бемории ботулизм.
55. Аломатҳои саририи фоно-ларингоневрологии ҳангоми бемории ботулизм.
56. Аломатҳои саририи норосогии нафас ва гемодинамикӣ ҳангоми бемории ботулизм.
57. Ташхиси тафриқии бемории ботулизм.
58. Ташхиси озмоишгоњии бемории ботулизм.
59. Оризаҳои бемории ботулизм.
60. Табобати бемории ботулизм: умумӣ ва махсус.
61. Тарзи гузаронидани ваксинаи зиддиботулиникӣ.
62. Ҷилавгирии бемории ботулизм.
63. Пайдоишу инкишофи бемории вабо.
64. Таснифи бемории вабо бо Г.П. Руднев.
65. Аломатҳои саририи намудҳои гуногуни бемории вабо.
66. Аломатҳои бемории вабо.
67. Дараҷаҳои камобшавии бадан ҳангоми бемории вабо бо В.И. Пакровский.
68. Ташхиси тафриқии бемории вабо.
69. Ташхиси озмоишии бемории вабо.
70. Оризаҳои бемории вабо.
71. Табобати бемории вабо.
72. Табобати садмаи гиповалемикӣ ҳангоми бемории вабо.
73. Ҷилавгирии бемории вабо.
74. Этиология ва вогирии бемории ҳори.
75. Пайдоишу инкишофи бемории ҳорӣ.
76. Аломатҳои саририи бемории ҳорӣ.
77. Ташхиси бемории ҳорӣ.
78. Ташхиси тафриқии бемории ҳорӣ.
79. Табобат ва роҳҳои нигоҳубини беморони ҳорӣ.
80. Ҷилавгирии бемории ҳорӣ: эмкунии умумӣ ва махсус.
81. Хусусияти вогирии бемории гелминтозҳо.
82. Намудҳои гелминтҳо оиди сохташон ва инкишофёбӣ.
83. Маънои геогелминтҳо ва биогелминтҳо.
84. Таснифи бемории гелминтозҳои одам.
85. Ҷилавгирии бемории гелминтозҳо.
86. Таъсири гелминтҳо ба узвњои бадани одам ва аломатҳои он.
87. Инкишоф, ташхис ва табобати бемории тениаринхоз (тасмакирми гов)
88. Инкишоф, ташхис ва табобати бемории тениоз (тасмакирми хук).
89. Ташхис ва табобати бемории дифиллоботриоз (тасмакирми васеъ).
90. Инкишоф, ташхис ва табобати бемории трихинеллёз.
91. Инкишоф, ташхис ва табобати бемории энтеробиоз (острица)
92. Инкишоф, ташхис ва табобати бемории аскаридоз.
93. Ташхис ва табобати бемории гименолепидоз (тасмакирми хурд)
94. Инкишоф, ташхис ва табобати бемории трихосефалёз (власоглав).
95. Инкишоф, ташхис ва табобати бемории фассиолёз.
96. Инкишоф, ташхис ва табобати бемории опистархоз.
97. Пайдоишу инкишофи бемории таби хунрез.
98. Ташрехи патологии бемории таби хунрез.
99. Аломатҳои саририи бемории таби хунрези қримӣ.
100. Тахшиси озмоишгоњии бемории табҳои хунрез.
101. Оризаҳои бемории табҳои хунрез.
102. Табобати бемории табҳои хунрез.
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Пешгирии бемории табҳои хунрез.
Пайдоишу инкишофи бемории сирояти менингококкї.
Таснифи бемории сирояти менингококкї.
Аломатҳои саририи менингити менингококкї.
Аломатњои саририи менингококкемия.
Ташхиси бемории сирояти менингококкї.
Ташхиси тафриќии бемории сирояти менингококкї.
Табобати бемории сирояти менингококкї.
Аломатхои бемории менингоэнсефалити менингококкї.
Оризањои бемории сирояти менингококкї.
Табобати шаклхои гуногуни сирояти менингококкї.
Љилавгирии бемории сирояти менингококкї.
Намудњои барангезандањои бемории вараља.
Пайдоишу инкишофи бемории вараља.
Давраи инкишофї барангезандањои бемории вараља.
Аломатњои саририи бемории вараља.
Хусусиятњои саририи шаклњои гуногуни бемории вараља.
Ташхиси тафриќии бемории вараља.
Ташхиси озмоишии бемории вараља.
Оризањои бемории вараља.
Табобати намудхои гуногуни бемории вараља ва оризањои он.
Пешгирии бемории вараља.
Пайдоишу инкишофи бемории гепатитњои вирусї.
Таснифи бемории гепатитњои вирусї.
Аломатњои бемории гепатити вирусии А ва хусусиятњои он.
Аломатњои бемории гепатити вирусии В ва хусусиятњои он.
Аломатњои бемории гепатити вирусии С ва хусусиятњои он.
Аломатњои бемории гепатити вирусии Д ва хусусиятњои он.
Аломатњои бемории гепатити вирусии Е ва хусусиятњои он.
Намудњои раванди давраи пешаззардии бемории гепатитњои вирусї.
Шакли вазнин ва фулминантии бемории гепатитњои вирусї.
Ташхиси тафрикии бемории гепатитњои вирусї.
Ташхиси озмоишии бемории гепатитњои вирусї.
Оризахои бемории гепатитњои вирусї.
Аломатҳои иғмои ҷигар ҳангоми гепатитњои вирусї.
Табобати иғмои ҷигар ҳангоми гепатитњои вирусї.
Љилавгирии бемории гепатитњои вирусї.
Сохти вируси норасоии одам.
Пайдоишу инкишофи ВНМО-сироят.
Таснифи ВНМО-сироят бо тавсияи Ташкилоти байналмилалии тандурустї.
Аломатњои мархалањои гуногуни бемории ВНМО/БПНМ.
Ташхиси тафриќии бемории ВНМО/БПНМ.
Ташхиси озмоишии бемории ВНМО/БПНМ.
Табобати умумї ва зиддиретровирусї њангоми бемории ВНМО/БПНМ.
Чорабиниҳои ҷилавгирӣ ҳангоми ВНМО-сироят.
Этиология ва вогирии бемории брутселлёз.
Пайдоишу инкишофи бемории брутселлёз.
Таснифи бемории брутселлёз бо Г.П. Руднев.
Таснифи бемории брутселлёз бо Рогоза.
Аломатҳои шаклҳои гуногуни бемории брутселлёз.
Ташхиси тафриқии бемории брутселлёз.
Ташхиси озмоишии бемории брутселлёз.
Оризаҳои бемории брутселлёз.
Санчиши дохилипўстии бодигармии Бюрне ва таҳлили он.
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Хуруҷи бемории брутселлёзи музмин.
Табобати бемории брутселлёзи шадид ва музмин.
Пешгирии бемории брутселлёз.
Этиология ва вогирии бемории сӯхтанӣ.
Пайдоишу инкишофи бемории сўхтанӣ.
Таснифи бемории сўхтанӣ.
Аломатҳои саририи намудҳои гуногуни бемории сўхтанӣ.
Ташхиси тафриқии бемории сўхтанӣ.
Ташхиси озмоишии бемории сўхтани.
Санљиши дохилипўстии бодигармӣ ҳангоми бемории сўхтанӣ.
Оризаҳои бемории сухтанӣ.
Табобати бемории сўхтани.
Ҷилавгирии бемории сўхтани.
Пайдоишу инкишофи бемории грипп.
Марҳилаҳои асосии ташреҳи бемории грипп.
Шаклхои муқарарӣ ва ғайримуқарарии бемории грипп.
Ташхиси озмоишии грипп.
Ташхиси тафриқии бемориҳои шадиди вирусии роҳҳои нафас.
Табобати грипп.
Ҷилавгирии бемории грипп.
Аломатҳои саририи бемории парагрипп.
Аломатҳои саририи, ташхис ва табобати сироятӣ аденовирусӣ.
Аломатҳои саририи, ташхис ва табобати сироятӣ реновирусӣ.
Аломатҳои саририи бемории газаки ғайримуқарарии шуш.
Ташхиси бемории бемории газаки ғайримуқарарии шуш.
Ташхиси тафриқии бемории газаки ғайримуқарарии шуш.
Оризаҳои бемории газаки ғайримуқарарии шуш.
Табобати бемории газаки ғайримуқарарии шуш.
Пайдоишу инкишофи бемории қузоз.
Таснифи бемории қузоз вобаста бо роҳҳои воридоти барангезанда.
Аломатҳои саририи бемории қузоз.
Ташхиси тафриқии бемории кузоз.
Ташхиси озмоишии бемории қузоз.
Усулҳои гузаронидани зардоба ва ваксинаҳо бо усули Безредка.
Табобати бемории қузоз.
Ҷилавгирии бемории қузоз.
Этиология ва вогирии бемории тоун.
Пайдоишу инкишофи бемории тоун.
Аломатҳои саририи шаклии бемории тоун.
Аломатҳои саририи шакли шушӣ бемории тоун.
Ташхиси тафриқии бемории тоун.
Ташхиси озмоишгоњии бемории тоун.
Табобати бемории тоун.
Ҷилавгирии бемории тоун.

Мудири кафедраи бемориҳои
сироятӣ, д.и.т., профессор
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