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Номгўи малакаҳои амалӣ
ки дар шароити Маркази омўзиши малакаҳои амалӣ барои
донишҷўен омўзонида мешаванд
Дар шароити МОМА ҳамагӣ 414 намуди малакаҳои амалӣ аз чунин
тахассусҳо донишҷўён омўхта карда метавонанд.
Акушерӣ и гинекология:
1. Ошкор намудани шикоятҳои асосӣ вобаста ба ҳолати бемор
2. Ҷамъ кардани анамнези акушерӣ вобаста аз синусол
3. Принсипҳои
машварати
ҳомиладорон,
занҳои
таваллудкунанда,
таваллудкарда. Занҳои ҳомила набуда
4. Муайян намудани давраи репродуктивии (тазаккур) зан
5. Пур намудани картаи (обменная карта) ҳомила
6. Пур намудан ва бурдани таърихи валодат
7. Тадқиқоти берунаи акушерӣ (усули Леополд №1)
8. Тадқиқоти берунаи акушерӣ (усули Леополд №2)
9. Тадқиқоти берунаи акушерӣ (усули Леополд №3)
10. Тадқиқоти берунаи акушерӣ (усули Леополд №4)
11. Муоинаи маҳбалӣ (фантом)
12. Муоинаи узвҳои таносулӣ.
13. Муоинаи роҳҳои таваллуд бо оинаҳои
14. Муоинаи гарданаки бачадон дар оинахо (фонтом)
15. Чен кардани баландии қаъри бачадон
16. Пельвиометрия;
17. Омодакунии рўҳию профилактикии зани ҳомила барои таваллуд кардан
18. Ҳисоб кардани вазни эътидолии тифл
19. Гўш кардани таппиши дили тифл
20. Ҳисоб кардани талафотӣ мўътадили хун ҳангоми валодат
21. Ҳисоб кардани мўҳлати таҳминии ҳомиладорӣ
22. Пур кардан ва баҳодиҳии гравидограмма.
23. Пур кардани ва баҳодиҳии партограмма
24. Пур кардани матриса дар сатҳи антенаталӣ
25. Баҳодиҳи ба тестҳои ташхиси функсионалӣ
26. Ҳисоби Магнезия барои вояи яккарата ва табобати нигахдоранда
27. Қабули валодати муътадил бо пешомади сар
28. Қабули валодат бо пешомади кос
29. Қабули валодат пешомади машима
30. Қабули валодат пешомади пойҳо
31. Қабули валодат пешомади сурин
32. Амалиёти акушерӣ ҳангоми пешомади пойҳо

33. Амалиёти акушерӣ ҳангоми валодат дар ҳолати намуди пешомади пасисар
34. Ёрии дастии классикӣ да ҳолати пешомади коси тифл (фонтом)
35. Ёрии акушерӣ дар ҳолати валодат бо пешомади сурини (қисман) тифл
36. Ёрии дастӣ бо методи Совянова (бо пешомадҳои пойҳо, кос ва сурин)
37. Усули Рубин – 1 ва Рубин – 2 (валодати қулфак бо дастаки рост ва чап)
38. Фаъолона бурдани давраи сеюми валодат
39. Кушодани ҳубоби ҷанин (Амниотомия)
40. Бо даст ҷудо кардан ва баровардани ҳамроҳак
41. Маҳси перунаи бачадон дар давраи авали баъди валодат. Фишори дудастаи
бачадон
42. Ёрии таъҷилии акушерӣ ҳангоми хунравии акушерӣ
43. Дўхтани гарданаки бачадон ва маҳбали даридаи якумдараҷа
44. Баҳодиҳии пуррагии ҳамроҳак
45. Муоинаи дудастаи бачадон
46. Рафти амалиёти ҷарроҳии буриши қайсарӣ
47. Ҷудо кардани ҳамроҳак ҳангоми буриши қайсарӣ
48. Озод кардани сари ҷанин аз нофа ҳангоми буриши қайсарӣ
49. Баҳодиҳии аввалини тифли навзод бо шкалаи (ҷадвал) Апгар
50. Тоза намудани кўдаки навзод аввалин бор
51. Коркарди нофи навзод
52. Гузоштани дарзҳо ҳангоми буриши қайсар
53. Коркарди намудани кўки олати таносул
54. Машваратдиҳӣ оиди синамаконӣ
55. Машваратдиҳӣ ба зани ҳомила оиди нишонаҳои хатарнок
56. Бо зонд муоина кардани бачадон (фантом)
57. Гирифтани молишак аз уретра
58. Гирифтани молишак аз канали сервикалӣ
59. Гирифтани молишак аз маҳбал
60. Гирифтани молишак барои ситология
61. Гирифтани молишак барои муайян кардани гонорея
62. Гирифтани молишак барои муайян кардани трихомониаза
63. Гирифтани молишак бо усули Паппаниколау
64. Ворид кардан ва гирифтани ВДР
65. Пунксияи фазои дуглас аз равоқи оқиб
66. Муоинавӣ тоза кардани бачадон бо асбобҳо
67. Тарошидани бачадон дар ҳолати нопурра ғалтонидани ҷанин
68. Вакуум-экстраксияи тифл
69. Палмонсидани ғадудҳои ширӣ

Анестезиология ва реанимация:
1. Маҳси ғайримустақими дил;
2. Кор бо дастгоҳи беҳискунӣ ва нафасдиҳии сунъӣ;
3. Нафасдиҳии сунъӣ даҳон ба даҳон;
4. Нафасдиҳии сунъӣ даҳон ба бинӣ;
5. Нафасдиҳии сунъӣ аз даҳон ба даҳон ва бинӣ;
6. Нафасдиҳии сунъӣ аз даҳон ба воситаи ниқоби рўйӣ;
7. Нафасдиҳии сунъӣ аз: даҳон ба найчаи дохили хирной;
8. Нафасдиҳии сунъӣ бо халтачаи Ambu ба воситаи ниқоби рўйӣ;
9. Нафасдиҳии сунъӣ бо халтачаи Ambu ба воситаи ниқоби ларингеалӣ;
10. Нафасдиҳии сунъӣ бо халтачаи Ambu ба воситаи найчаи дохили хирноӣ;
11. Нафасдиҳии сунъӣ бо халтачаи Ambu ба воситаи найчаи трахеостомӣ;
12. Оксигенотерапия;

13. Усули беҳискунии ниқобӣ;
14. Усули гузаронидани интубатсияи назотрахеалӣ;
15. Усули гузаронидани интубатсияи оротрахеалӣ;
16. Усули гузаронидани ниқоби ларингеалӣ;
17. Усули гузаронидани коникотомия;
18. Имитатсияи қайкунӣ ва ларингоспазм ҳангоми интубатсия;
19. Усули гузаронидани трахеостомия;
20. Усули гузаронидани трахеотомия;
21. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона;
22. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона бо усули Эсмарх;
23. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона бо усули
Геймлих (рост истода);
24. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона бо усули
Геймлих (хобида);
25. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона бо усули
Геймлих («корди катъшаванда»);
26. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона кудакони
ширмак
27. Баркарор намудани роҳҳои болоии нафас ҳангоми афтодани решаи забон бо
найчаи оротрахеалии Гведел;
28. Баркарор намудани роҳҳои болоии нафас ҳангоми афтодани решаи забон бо
найчаи оротрахеалии Вендла;
29. Дефибрилятсияи доругии дил;
30. Дефибрилятсияи барқии дил;
31. Гузоштани зонд дар меъда аз даҳон;
32. Гузоштани зонд дар меъда аз бинӣ;
33. Шустани меъда;
34. Гузаронидани бронхоскопия;
35. Усули гузаронидани беҳискунии регионарӣ (эпидуралӣ, перидуралӣ,
сакралӣ)

Кори ҳамширагӣ:
1. Омодасозии сўзандору барои тазриқ;
2. Тазрики даруни варид;
3. Тазрики даруни мушак;
4. Тазрики даруни пўст;
5. Тазрики зери пўст;
6. Омодасозии маҷмўъ барои доругузаронии рагӣ
7. Омодасозии маҷмўъ барои гемотрансфузия
8. Тарзи гузоштани ангиокатетер;
9. Инфузияи даруниваридӣ.
10. Катетергузаронии пешобдони мард;
11. Катетергузаронии пешобдони зан;
12. Хукнагузории тозакунанда;
13. Хукнагузории сифонӣ;
14. Хукнагузории муолиҷавӣ;
15. Хукнагузории микроклизма;
16. Истифодабарии шамчаҳо;
17. Гузоштани найчаи газбарор ба кўдак;
18. Иваз намудани либоси тагпуши кўдак он ва ҷойпушҳои бистари онҳо;
19. Гузаронидани машқҳои ҷисмонӣ бо беморон;
20. Чен кардани набз;

21. Чен кардани ФШ;
22. Тарзи чен кардани ҳарорати бадан;
23. Гузоштани тарбандии гармкунанда;
24. Гузоштани тарбандии хунук;
25. Гузоштани бонкачаҳо;
26. Гузоштани горчичникхо;
27. Мисморгузории назогастралӣ;
28. Мисморгузорӣ ба меъда;
29. Мисморгузорӣ ба рўдаи дувоздаҳангушта;
30. Шустани меъда;
31. Пикфлуометрия.

Офталмология:
1. Офталмоскопияи мустақим;
2. Офталмоскопияи номустақим;
3. Палмоси муайян кардани фишори дохиличашмӣ;
4. Чапагардонии пилки боло;
5. Муайян кардани реаксияи мустақим ва номустақими гавҳарак ба равшанӣ;
6. Гузоштани малҳами дору ба ковокии чашм;
7. Чакконидани маҳлўли дору ба ковокии чашм;
8. Гирифтани кишти лабораторӣ аз ковокии мултаҳима;
9. Шустани роҳҳои ашкгузар;
10. Гузоштани линзаи контактӣ.

Оториноларингология:
1. Муоинаи суфраи гўш.
2. Отоскопия;
3. Шустани роҳи берунаи сомеа;
4. Риноскопияи пешӣ ва ақибӣ;
5. Молидани малҳам дар ковокии бинӣ;
6. Андуда гирифтан аз бинӣ;
7. Гузаронидани маводҳои доругӣ ба ковокии бинӣ;
8. Фатилазании пешӣ ҳангоми хунравии бинӣ
9. Фатилазании ақибӣ ҳангоми хунравии бинӣ
10. Кор бо найчаи трахеостоми;
11. Ларингоскопияи мустақим;
12. Тадқиқоти самъ тавассути нутқи пичиросӣ (акуметрия);
13. Тадқиқоти самъ тавассути нутқи гуфтугуӣ (акуметрия);
14. Дам кардани нойи сомеа бо усули Политсер;
15. Гузориши рифодаи гармкунанда ба ноҳияи гўш;
16. Таҳлил намудани рентгенографияи бинӣ ва ҶНБ;
17. Тадқиқи вазифаҳои функсионалии бинӣ;
18. Гузоштани бандинаи фалахмоншакл длар бинӣ;
19. Фарингоскопия;
20. Молидани малҳам дар балъум;
21. Андуда гирифтан аз балъум;
22. Гузаронидани маводҳои доругӣ ба балъум.

Педиатрия:
1. Муоинаи кўдак: ҳолат, ранги пўст, дерматографизм;
2. Муайян кардани чарбўи зери пуст;

3. Муоинаи нуқтаҳои шунавоии системаи дилу рагҳои хунгард;
4. Муоинаи нуқтаҳои шунавоии системаи нафас;
5. Чен кардани доираи сар;
6. Чен карадни нармаки сар;
7. Чен кардани доираи қафаси сина;
8. Муайян кардани вазни кўдак;
9. Муайян кардани дарозии кўдак;
10. Туалети (парастори) навзод;
11. Муайян кардани рефлексҳои физиологӣ;
12. Чен кардан ҳарорати бадани кўдакон;
13. Ченкунии фишори хуни кўдакони калонсол ва хурдсол;
14. Чен кардани миқдори нафаскашӣ, тавсифи он;
15. Муайян намудан ва хусусиятҳои такони қуллаи дил;
16. Махси ғайримустақими дил;
17. Махси перкуссионии қафаси сина;
18. Муоинаи ковоки даҳон;
19. Санатсияи роҳҳои нафас;
20. Интубатсия;
21. Нафаскашии сунъӣ;
22. Интихоб кардани маска барои вентилятсияи сунъии шушҳо;
23. Гузаронидани вентилятсияи сунъии шушҳо бо канюляҳои бинӣ;
24. Гузоштани зонд дар меъда: аз бинӣ;
25. Гузоштани зонд дар меъда: аз даҳон;
26. Шустани меъда;
27. Гузоштани зонди меъда ба навзодони (ғизодиҳии кўдакон);
28. Техникаи хўрониши табиӣ;
29. Техникаи хўрониши сунъӣ ва омехта;
30. Пўшонидани либоси навзодон;
31. Коркарди пуст;
32. Катетергузории вариди ноф;
33. Хукнагузории тозакунандаи кўдакон;
34. Хукнагузории муолиҷавии кўдакон;
35. Истифодабарии шамчаҳо ҳангоми муолиҷаи кўдакон;
36. Гузоштани найчаи газбарор ба кўдак;
37. Муайян кардани аломатҳо шиддати масориқаи кўдакон;
38. Тарзи хисобкунии нафаскашии кўдак дар як дақиқа;
39. Палпатсияи ғадудҳои лимфатикии кўдакон;
40. Палпатсияи гурдаҳои кўдакон;
41. Палпатсия ҷигари кўдакон;
42. Перкуссияи шушҳои кўдакон;
43. Перкуссияи дили кўдакон;
44. Перкуссияи ҷигари кўдакон
45. Омодасозии антибиотикҳо барои тазриқ;
46. Истифодабарии малҳамҳо, хокаҳо ва равғанҳои муолиҷавӣ;
47. Ҷамъ кардани пешоби кўдакон барои таҳлили лабораторӣ, озмоиши
Зимницкий, Аддис-Каковский ва Нечипоренко
48. Ҳисоббарории ҳаҷми лозими пешоби шабонарўзӣ оид ба формула;
49. Хисоби вояи доруҳои дорандаи витамини Д;
50. Ҳисоби вояи гликозидҳои дил;
51. Ҳисоби вояи хун, зардоби хун барои хунгузаронӣ;
52. Ҳисоби ҳаҷми умумии табобати инфузионӣ ҳангоми ҳолатҳои таъҷилӣ;
53. Хисоби вояи антибиотикҳо;

54. Муайян кардани малакаҳои спазмофилияи пинҳонӣ;
55. Хисоби гизо, моеъхо ба кўдакони навзод ва норасо;
56. Баҳо дода тавонистани ташакулёбии ҷисмонӣ ва рўҳии кўдакони бемор ва
солимоид ба Петреус;
57. Баходихии холати навзодон бо шкалаи АПГАР;
58. Баходихии холати навзодон бо шкалаи Сильверман-Довнес;
59. Баходихии холати навзодон бо шкалаи Баллард;
60. Баходихии дараҷаи зардпарвини кўдакон бо усули Крамер;
61. Даҳ қадами табобати гипотрофияи вазнин (шкала);
62. Баходихии дараҷаи дард навзодон;
63. Ҷадвали Кисляковская (зиёдшавии ҳармоҳаи вазн ва дарозии кўдакон 1-ум
соли умр);
64. Зиёдшавии ҳармоҳаи вазн ва дарозии кўдакони чала вобаста аз дараҷаи
чалагӣ (ҷадвал).

Терапия:
Тадқиқоти бемор
1. Пурсиши бемор (ҷамъ кардани анамнез)
2. Пур кардани таърихи беморӣ
3. Муоинаи умумӣ ва қисмҳои алоҳидаи бадан
4. Муайян кардани намудҳои конститутсионалӣ
5. Муайян кардани сохти буғумҳо, ҳаракатнокии онҳо
6. Муайян кардани боднокии пўст
7. Муайян кардани дараҷаи фарбеҳии чарбўи зерипустӣ
8. Муайян кардани варамҳо,
9. Палмосидани гиреҳҳои лимфатикӣ
10. Муоинаи қафаси сина
11. Палмонсидани қафаси сина
12. Муоинаи ноҳияи дил ва рагҳои калон
13. Ҳисоб кардани миқдори тапиши дил
14. Муайянкунии теладиҳиҳои (барҷастагӣ, пулсатсия) болоии дил
15. Муайян кардани нуқтаҳои шунавоии дил;
16. Муайян кардани андоза ва тарҳи дил, васеъгии қабзаи рагҳо
17. Муайян кардани ҳудудҳои кундии нисбӣ ва мутлақи дил
18. Аускултатсияи дил
19. Фарқкунии садоҳои дил - садои зарби дил: меъёрӣ, махтшуда, сустмонда;
20. Фарқкунии садоҳои дил - шуввосҳои органикӣ: систолӣ, диастолӣ;
21. Фарқкунии садоҳои дил - садои «хур-хури гурба»
22. Фарқкунии садоҳои дил - шуввосҳои патологӣ: ба порачаҳо тақсимшавӣ,
дутақсимшавӣ, ритми бедона ва чорхез;
23. Муайян кардани набз дар шараёнҳои музофотӣ
24. Тадқиқи набз, муайян кардани хусусиятҳои он
25. Аускултатсияи рагҳо
26. Чен кардани фишори хун
27. Муайян кардани шакли нафаскашии бемор
28. Ҳисоб кардани миқдори ҳаракатҳои нафаскашии берунӣ
29. Фарқи садоҳои асосӣ ва иловагии нафаскашӣ
30. Тадқиқи ларзиши овоз
31. Тадқиқи садои бронхҳо (бронхофония)
32. Муайян намудани муқовимати қафаси сина
33. Ангуштзании муқоисавии шуш
34. Муайян кардани ҳудудҳои болоиву поёнии шуш

35. Муайян кардани ҳаракатнокии канорҳои шуш
36. Аускултатсияи шуш (шаклҳои нафасикашӣ, хирросҳо;)
37. Аускултатсияи шушҳо аз пешспереди
38. Аускултатсияи шушҳо аз паҳлу
39. Аускултатсияи шушҳо аз пушт
40. Муоинаи қовоки даҳон
41. Муоинаи шикам
42. Муоинаи мавзеи миён аз пушт
43. Палмосиши рўякии шикам
44. Палмосиши чуқури лағжандаи методии узвҳои дохили шикам
45. Аускултатсияи ковокии шикам
46. Аускултофриксияи ковокии шикам
47. Палмосиши ҷигар
48. Ангуштзанӣ ва муайян кардани андозаҳои ҷигар бо усули Курлов
49. Палмонсидани гурдаҳо
50. Палмосидани испурҷ оид ба Сали
51. Палмосидани испурҷ ба тахтапушт
52. Палмосидани гурдаҳо, баҳо додан ба натиҷаҳои бадастомада.
53. Муайян кардани аломати «ангуштзанӣ» мавзеи гурдаҳо
54. Қайди сабти барқии дил (ЭКГ) дар 12 отведениях
55. Маънидод намудани ЭКГ (миқдор ва давомнокии кашишхўрии дил).
56. Маънидод намудани ЭКГ (давомнокии фосилаҳо ва баландии дандонаҳо).
57. Маънидод намудани ЭКГ (гипертрофияи меъдачаҳои чап ва рости дил).
58. Маънидод намудани ЭКГ (вайроншавии муназамии кори дил, ки бо гузариш
ва бедоршавии кори дил вобастагӣ дорад).
59. Пикфлоуметрия
60. Санҷиши ҳарорати бадан
61. Муайян намудани гурўҳи хун
62. Муайян намудани резус-фактор
63. Тавонистани маънидод намудани рентгенограммаҳо
64. Донистани ретсептураҳои ҳатмӣ
65. Навиштани роҳхат ба супоридани таҳлилҳои лабораторӣ
Шарҳи тадқиқоти лабораторӣ
66. Таҳлили тадқиқоти умумии хун
67. Таҳлили тадқиқоти хун ба липидҳо ва спектри липидӣ
68. Таҳлили тадқиқоти билирубини хун
69. Таҳлили тадқиқоти сафедаи хун
70. Таҳлили тадқиқоти иммунологии хун
71. Таҳлили тадқиқоти хун барои пигментҳои талха
72. Таҳлили тадқиқоти хун барои ферментҳо
73. Таҳлили тадқиқоти хун барои электролитҳо
74. Таҳлили тадқиқоти хун барои ҷисмҳои кетонӣ
75. Таҳлили тадқиқоти хун барои рН ва захираҳои ишқории хун
76. Таҳлили тадқиқоти хун барои қанд
77. Таҳлили тадқиқоти хун барои лахташавӣ (протробин, фибриноген ва ғайра
78. Санҷиш барои муайян кардани ҷараёни тарбод
79. Санҷиш барои муайян кардани ҷараёнҳои илтиҳоб
80. Таҳлили тадқиқоти хун ба азоти боқимонда, карбамид креатинини хун
81. Коагулограмма
82. Таҳлили тадқиқоти балғам (хусусиятҳои физики)
83. Таҳлили тадқиқоти микроскопӣ ва бактериологии балғам
84. Таҳлили тадқиқоти ташарруҳи (шираи) меъда

85. Таҳлили тадқиқоти ташарруҳи (шираи) рўдаи дувоздаҳангушта
86. Таҳлили тадқиқоти умумии пешоб (физические свойства мочи)
87. Муайян кардани сафедаҳо дар пешоб.
88. Тадқиқоти пешоб бо усули Зимнитский
89. Тадқиқоти пешоб бо усули Фолгард
90. Тадқиқоти пешоб бо усули Нечипоренко
91. Муайян намудани хуни махфӣ дар наҷосат
92. Копроситограмма

Травматология
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Имобилизатсияи шикасти устухонҳо бо шинаи Крамер
Имобилизатсияи шикасти устухонҳо бо шинаи Дитрихс
Имобилизатсияи шикасти устухонҳо бо шинаи мулоим
Бедардкунии маҳалли шикасти устухонҳо
Гузоштани бандинахои гуногуни гачй
Гирифтани бандинахои гачй
Ташхиси осебхо дар акси рентгенӣ
Ташхиси клиникии шакастагӣ ва баромадагихои осебӣ устухонҳо

Ҷарроҳӣ:
1. Тайёр намудани маводҳои захмбандӣ;
2. Ҷойгузории маводҳои захмбандӣ дар қуттии филизӣ (бикси Шиммельбуш)
барои стерилизатсия;
3. Ҷойгузории рўйҷои ҷарроҳӣ дар қуттии филизӣ (бикси Шиммельбуш) барои
стерилизатсия;
4. Кор бо автоклав усулҳои назорати тамиз;
5. Тамизи маводҳои захмбандӣ;
6. Тамизи асбобҳои ҷарроҳӣ дар автоклав;
7. Тамизи асбобҳои ҷарроҳии тезу бурранда;
8. Тамизи дастпўшакҳои тиббӣ;
9. Тамизи маводҳои заҳбурсозӣ;
10. Тамизи либосҳои ҷарроҳӣ;
11. Поккории дастҳо пеш аз амалиёти ҷарроҳӣ;
12. Тозакунии асбобҳои тиббӣ;
13. Пўшидани либоси тамизшуда пеш аз ҷарроҳӣ;
14. Омодасозии асобҳои барои амалиёти ҷарроҳӣ;
15. Омодасозии майдони ҷарроҳӣ;
16. Поккории дастҳо пеш аз амалиёти ҷарроҳӣ;
17. Пўшидани либоси тамизшуда пеш аз ҷарроҳӣ;
18. Нахусткоркарди ҷарроҳӣ;
19. Гузоштани дарзҳои гиреҳӣ-пустӣ;
20. Гузоштани дарзҳои косметикӣ-пустӣ;
21. Гузоштани дарзҳо оид ба МакМилан-Донати;
22. Гузоштани дарзҳои рўйкаши матрасӣ;
23. Гузоштани дарзҳои П-монанд;
24. Гузоштани дарзҳои Z-монанд;
25. Гузоштани дарзҳои 8-монанд;
26. Гузоштани дарзҳои нимкисавӣ (кисет) оид ба Русанов А.А;
27. Гузоштани дарзҳои кисавӣ (кисет);
28. Гузоштани дарзҳои рўйкаши рантмонанд;
29. Гузоштани дарзҳои Ревердена-Мультановского;
30. Бастани гиреҳҳо;

31. Бадарсозии дарзҳои ҷарроҳӣ аз захмҳои пўст;
32. Дренажгузории аз захм пас аз амалиёти ҷарроҳӣ;
33. Гузоштани бандинаи сиркулярӣ дар гирди сар;
34. Гузоштани бандинаи ба як чашм (монокулярӣ);
35. Гузоштани бандинаи ба ду чашм (бинокулярӣ);
36. Гузоштани бандинаба мавзеи пушти сар;
37. Гузоштани бандинаба мавзеи чаккаи рўй
38. Гузоштани бандина шакли «чепец»;
39. Гузоштани бандина шакли «лаҷоми асп»;
40. Гузоштани бандина шакли «телпакчаи Буқрот»;
41. Гузоштани бандинаи фалахмоншакл ба мавзеи бинӣ;
42. Гузоштани бандинаи фалахмоншакл ба мавзеи манаҳ;
43. Гузоштани бандина ба ангушти I-уми панҷаи даст;
44. Гузоштани бандина шакли «дастпўшаки баҳодур»;
45. Гузоштани бандина шакли «дастпўшаки бепанҷа (варежка)»;
46. Гузоштани бандинаи спиралшакл ба мавзеи соиди даст;
47. Гузоштани бандинаи салибшакл ба мавзеи соиди даст;
48. Гузоштани бандинаи моршакл ба мавзеи соиди даст;
49. Гузоштани бандинаи спиралшакл ба мавзеи китф;
50. Гузоштани бандинаи Дезо;
51. Гузоштани бандинаи торакобрахиалӣ;
52. Гузоштани бандина ба мавзеи ғадуди ширӣ;
53. Гузоштани бандинаи Т-монанд;
54. Гузоштани бандина ба мавзеи банду буғуми кос;
55. Гузоштани бандина ба мавзеи буғуми зону;
56. Гузоштани бандина ба мавзеи буғуми соқу кафи пой;
57. Гузоштани бандина ба ангушти I-уми панҷаи пой;
58. Гузоштани турникети хунмаънкунанда
59. Гузоштани бандинаи фишороваранда ба осебдидагон бо хунравӣ
60. Иҷроиши ноҷунбонсозии нақлии дасту пой ба воситаи шинаҳои наклиётӣ
(Дитерихс, Крамер);
61. Тарзҳои муваққатии манъ намудани хунравӣ ҳангоми осебнокшавии рагҳои
хунгузар
62. Тарзҳои куллии манъ намудани хунравӣ ҳангоми осебнокшавии рагҳои
хунгузар
63. Тарзи иҷрои санҷишҳои функсионалӣ ҳангоми патологияи варидҳои пойҳо;
64. Тарзи бастани фитодокаи эластикӣ ба шараёнҳои андомҳои боло ва поён;
65. Венесексия;
66. Муайян намудани набз ба шараёнҳои магистралӣ;
67. Аускултатсияи шараёнҳои магистралӣ;
68. Санҷиши Голдфлам (ҳангоми облитерасияи шараёнҳои андомҳои поён);
69. Санҷиши Самюэлс (ҳангоми облитерасияи шараёнҳои андомҳои поён);
70. Санҷиши Ситенко-Шамов (ҳангоми облитерасияи шараёнҳои андомҳои
поён);
71. Феномени зону оид ба Панченко (ҳангоми облитерасияи шараёнҳои
андомҳои поён);
72. Санҷиши фишурдани нохуни ангушт (ҳангоми облитерасияи шараёнҳои
поён);
73. Санҷишҳои функсионалӣ ҳангоми васешавии варикозии варидҳо);
74. Тарзҳои консерватсия ва дуруст расонидани қисмҳои кандашудаи андомҳо
ба шўъбаи ҷарроҳии махсусгардонидашуда (шўъбаи микроҷарроҳӣ);
75. Тафтишоти ғадуди сипаршакл бо ангушт;

76. Тафтишоти рўдаи мустақим бо ангушт;
77. Иҷро кардани аноскопия;
78. Иҷро кардани ректороманоскопия;
79. Гузоштани найчаи бодбарор ба рўдаи мустақим;
80. Палмонсидани дарвоза чуррахалта бо ангушт;
81. Тарз ва намудҳои бужкунии сурхрўда;
82. Тарзи гузоштани бандаж ба шикам;

Директори МОМА, н.и.т.

Усмонов Ҷ.Н.

