
Тамыр ауруларының диагностикасы, алдын
алу және емдеу;
Бас миын қанмен қамтамасыз ететін
артериялар патологиясының диагностикасы
(атеросклеротикалық стеноздар,
патологиялық жиырылу, аневризмалық
кеңею, спецификалық емес аорто-артериит);  
Мойынның химодектомалары –
диагностика, хирургиялық араласу;
Қол артерияларының диагностикасы және
емі (стеноздар, Бюргер тромбангииті);
Қолқаның кеуде және іш бөлімдерін
диагностикалау және емдеу (эндопротездеуді
қоса алғанда);
Қолқаның висцеральды тармақтарының
стенотикалық зақымдануын диагностикалау
және емдеу;
Бүйрек (реноваскулярлық) гипертензиясы
кезінде операциялық араласулар
(эндоваскулярлықты қоса алғанда);
Спецификалық емес аорто-артериитпен
(Такаясу ауруы) ауыратын науқастарды
кешенді тексеру және емдеу;  
Мықын артериялары мен аяқ
артерияларының атеросклеротикалық
зақымдануы кезіндегі диагностика және
шұғыл араласулар (оның ішінде
эндоваскулярлық); 
Магистральды тамырлардың аневризмалары
кезіндегі шұғыл араласулар;
Аяқ-қол ишемиясы ауыр науқастарды емдеу,
аяқтың көктамырлық қан ағымын
артерияландыру операциялары;

ҚЫЗМЕТТЕР:

Сіз тамыр ауруларын емдейтін тәжірибелі
маман немесе клиника іздеп жүрсіз бе? 

 
Мұнда сіз тамыр патологиясын, каротид

артерияларын, қолқаны, аяқ-қол
артерияларын емдеуде

мамандандырылған дәрігерлерді таба
аласыз. 

ТАМЫР
АУРУЛАРЫ

 «Ұлттық ғылыми
онкология
орталығы» ЖШС

Тамырлардың түйнеліп кеңеюі –
диагностика, шағын инвазивті хирургия,
склеротерапия;
Аяқ-қол ишемиясы ауыр науқастарды емдеу,
аяқтың көктамырлық қан ағымын
артерияландыру операциялары;
Тамырлардың түйнеліп кеңеюі –
диагностика, шағын инвазивті хирургия,
склеротерапия;
Аяқ-қол лимфедемасын диагностикалау және
емдеу;
Гемодиализ үшін тамырлы қолжетімділікті
қалыптастыру.
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магистральді қан тамырларының реконструктивті
хирургиясы; 
қолқа мен перифериялық артериялардың көп
деңгейлі зақымдануында гибридті
технологияларды қолдану;   
көктамыр жүйесінің патологиясы бар науқастарды
емдеу.

Медициналық тілде ангиопатия деп аталатын тамыр
бұзылулары негізінен артериялық, көктамырлы және
лимфа тамырларының аурулары деп түсініледі. 

Индустриалды дамыған елдерде артериялармен
байланысты аурулар, сондай-ақ жүректен келетін қан
ағымы халықтың өлімінің басты себептерінің бірі
болып табылады.   

Тамырлар – жүрекке қан өткізетін қан тамырлары.
Тамыр аурулары өте кең таралған және ғасыр
ауруларына жатады. Олар негізінен аяққа әсер етеді.
Тамырлардың негізгі аурулары – тамырлардың
түйнеліп кеңеюі және тромбоз.     

Лимфа тамырларының аурулары тамыр ауруларына
жатады. Мұнда лимфа сұйықтығының тоқырауына
байланысты пайда болатын лимфедема ең маңызды
мәселе болып саналады.   

ҰҒОО халықаралық стандарттарға сәйкес ең заманауи
әдістерді қолдана отырып, тамыр ауруларын емдеу
үшін тез және сапалы көмек алуға болатын біршама
клиникалардың бірі. 

Орталықта қолқаның және магистральді
артериялардың патологиясы кезінде ең күрделі
хирургиялық араласулар орындалады, атап айтқанда: 

терең көктамырлардың эмбологиялық тромбоздары
кезінде ТЭЛА-ның алдын алу мақсатында кава-
сүзгілерді имплантатау; 
 кеуде және құрсақ қолқасының, шеткергі
артериялардың аневризмалары кезінде олардың
жыртылу қаупі кезінде стент-графттарды
импланттау; 
қолқаның зақымдануын және перифериялық
артериялық қанмен қамтамасыз етудің бұзылысын
шұғыл және интервенциялық (эндоваскулярлық)
емдеу. 

Жыл сайын ҰҒОО-да Республиканың әр түкпірінен
және Орта Азия өңірі елдерінен қан тамырлары
ауруларымен 500-ден астам пациентке жоғары
мамандандырылған медициналық көмек көрсетіледі –
бұл магистральдық артерияларда 300-ден астам
реконструктивті операциялар және флебологиялық
бейіндегі 200-ден астам операциялар:   

Орталық қызметінің басым бағыты – бас миының
созылмалы қан тамырлық жеткіліксіздігі, аяқ-
қолдарының күрделі ишемиясы бар пациенттерді
хирургиялық емдеу болып табылады.  

Орталық Қазақстандағы магистральдық тамырларға
реконструктивті операциялар саны бойынша
көшбасшылар қатарына кіреді.

ТАМЫР АУРУЛАРЫ
ДЕГЕНІМІЗ НЕ? ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫ:

өмір салты: физикалық белсенділік, майлы,
холестеринге бай тағамдарды теріс пайдалану,
жеке басының ерекшеліктері мен мінез-құлқы -
стресстің сипаты, алкогольді теріс пайдалану,
темекі шегу;      
артериялық гипертензия, артериялық қысым
140/90 мм. рт.ст. және жоғары;   
қант диабеті, аш қарынға қандағы глюкоза
деңгейі 6 ммоль/л-ден астам; 
гиперхолестеринемия (қандағы холестерин
деңгейі 5 ммоль/л-ден астам); 
абдоминальді семіздік (ерлердегі бел мөлшері
102 см-ден асады және әйелдерде 88 см-ден
асады).    

жасы: 45 жастан асқан ерлер және 55 жастан
асқан немесе менопаузасы ерте жастағы
әйелдер; 
ерлер (ер адамдар әйелдерден 10 жыл бұрын
атеросклерозбен ауырады); 
отбасы анамнезінде ерте атеросклероз
жағдайларының болуы. Генетикалық негізі бар
отбасылық гиперхолестеринемия. Миокард
инфарктісі, инсульт, жақын туыстарының 55
жасқа дейінгі ер адамдар мен 65 жастағы
әйелдерде кенеттен өлімі.      

Бақыланатын қауіп факторлары:

Бақыланбайтын факторлар:


