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ТІЗІМІ 

(2019-2020 оқу жылына) 

 

1-ші бейіндік пәні: «Эпидемиология»   

 

1.Эпидемиологиялық қадағалаудың мақсатын көрсетіңіз 

2.Эпидемиологиялық қадағалаудың міндеттерін көрсетіңіз 

3.Ең маңызды эпидемиологиялық қадағалаудың бақылау қызметін көрсеңіз  

4.Көпжылдық динамикадағы эпидемиялық процестің біркелкісіз тербелістері  

5.Ретроспективті эпидемиологиялық талдау – бұл  

6.Эпидемиологиялық қадағалаудың ақпараттық қызметі қарастырады 

7.Кене энцефалитінің таралуына тән 

8.Дифиллоботриозбен адамның зақымдалуы пайда болады 

9.Описторхозде кәсіптік қауіп-қатер тобына жатады 

10.Описторхоз диагностикасының лабораториялық-құралдық әдісін көрсетіңіз 

11.Өгіз цепенінің даму циклінің ерекшелігін атаңыз 

12.Тениаринхозде қоздырғыш көзін көрсетіңіз 

13. Адам организмнен өгіз цепенінің жұмыртқалары бөлінеді 

14.Тырысқақта инфекция көзі болып табылады 

15.Оба ошағында қатынаста болғандарды бақылайды 

16.Науқасты госпитализациялағаннан кейін оба ошағында жүргізілетін 

дезинфекция 

17.Полиомиелит қоздырғышы адам организмінде орналасады: 

18.Полиомиелиттің профилактикасы мен күресуде негізгі шара болады 

19.«Полиомиелит, паралитикалық форма» деген диагнозжћ 3 жасаф балаға 

қойды.  

20.В вирусті гепатите маусымдылық жоғарлауы байқалады 

21.В вирусті гепатит кезінде қоздырғыш көзін көрсетіңіз 

22.С вирусті гепатите берілу жолын көрсетіңіз 

23.С вирусті гепатит ошағында жүргізілетін шараны көрсетіңіз 

24.Құтырудың ошағында негізгі алдын алу шарасы 

25.Туберкулез қоздырғышының негізгі берілу механизмін көрсетіңіз 

26.Туберкулез қоздырғышының негізгі берілу жолын көрсетіңіз 

27.Л. деген науқас 25 жаста, емханаға өзінің нашар сезінген соң келген. Ол 

өзінің тез шаршайтынын, 4 аптаға созылған күшті жөтел және қан түстес 

қақырық бөліп жүргенін айтқан. Қандай лабораториялық зерттеу әдістері 

арқылы диагнозды анықтауға болады 
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28.Қызамықта негізгі инфекция көзі 

29.Қызамықта эпид. қадағалаудың мақсатын көрсетіңіз 

30.Қызылшада қоздырғыш көзін көрсетіңіз 

31.Қызылшада берілу механизмін көрсетіңіз 

32.Химиялық вакцинаны қолданатын  инфекцияны  көрсетiңiз 

33.Балаларды сiреспеге қарсы вакцинациялау қай жастан  басталады 

өмiрге келген соң   

34.Паротит вакцинасын енгiзу әдiсiн көрсетiңiз 

35.Вакцинаны сақтау жағдайын көрсетiңiз. 

36.Гетерологиялық қан сарысуды қандай қаннан дайындайды 

37.Күнделікті дезинфекция қандай жағдайда жүргiзiледi  

38.Ауруханадағы дезинфекциялық тәртiптiң орындалуын бақылайды 

39.Инсектицидтер -  бұл химиялық заттар қайсысымен күресуге қолданады 

40.Кеміргіштермен күресудегі биологиялық тәсілін көрсетіңіз 

41.Парагриппозды аурудың қоздырғыш көзін көрсетіңіз 

42.Риновирусті аурудың қоздырғыш көзін көрсетіңіз 

43.Аденовирусты аурулардың қоздырғыш көзін көрсетіңіз 

44.Омбылық геморрагиялық қызбаның профилактикасында негізгі шара 

45.Туляремия қай инфекция тобына жатады 

46.Ауруханаішілік инфекцияларды алдын-алу үшін стационарда қандай 

шаралар өткізеді 

47.Төменде көрсетілгендерден АИВ инфекциясының берілу жолын көрсетіңіз 

48.Анкилостомдозда инфекция көзін көрсетіңіз 

49.Анкилостомидозда адамның зақымдалуы жүреді 

50.Аскаридозда инвазияның көзін көрсетіңіз 

51.Төменде көрсетілгендерден аскаридоз кезіндегі негізгі берілу факторын 

белгілеңіз 

52.Эпидемиологиядағы әлеуметтік-экономикалық талдаудың мақсатын 

көрсетіңіз 

53.Эпидемиологиялық диагностиканың бөліміне жатады 

54.Ретроспективті эпидемиологиялық талдаудың міндеті 

55.Қазіргі жағдайда туберкулездің таралу ерекшелігін көрсетіңіз 

56.А. деген бала, 4 айлық, туберкулезге қарсы егілмеген. Сіздің іс-әрекетіңіз 

57.Түйнеме қоздырғышының споралы формасының резервуарын көрсетіңіз 

58.Жеке иммунитетің жағдайын бағалау үшін жүргізіледі 

59.Төменде көрсетілген жұқпалардың қайсысында мiндеттi түрде жоспарлы егу 

жүргiзіледі?  

60.Төменде көрсетілген жұқпалардың қайсысында жоспарлы егу жүргiзіледі? 

61.Иммундалған қан сарысуы не үшін жiберiледi 

62.Дезинфекциялау  үшiн  сутегiнiң  асқын  тотығы қолданады 

63.Гриппте инкубациялық кезең 

64.Гриппты жедел алдын алуға қолданатын препарат 
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65.Төменде көрсетілгендерден А гриппке қарсы белсенді иммунизация үшін 

қолданылады 

66.Төменде көрсетілген лабораториялық әдістердің қайсысысы сарып кезінде 

қолданылады 

67.Қызылшаны алдын алуда негізгі шараны көрсетіңіз 

68.Кене энцефалитін алдын алуда негізгі шараны көрсетіңіз: 

69.Дифиллоботриоз жататын гельминтоз тобын көрсетіңіз 

70.Қалалық жұқпалы ауруханасының диагностикалық бөлімінде жатқан А. 

деген науқаста 3-ші күнде Эль-Тор тырысқақ вибрионы анықталған. Сіздің іс-

әрекетіңіз  

71.Полиомиелитті глобальді түрде жоюдың негізгі жолын көрсетіңіз 

72.Төменде көрсетілгендерден эпидемиологиялық ақпаратты жинау үшін 

қолданылатын негізгі құжатты таңдаңыз 

73.Ретроспективті эпидталдау – бұл 

74.Оперативті эпид.талдаудың міндетті – бұл 

75.БЦЖ ревакцинациясына балаларды iрiктеу үшiн Манту сынамасы 2 ТЕ 

мектепке бiрiншi сынып  балаларына  оқу-жылының  бiрiншi айында қойылды. 

Осы айда тағы қандай егу жасауға болады 

76.Пандемия – бұл 

77.Вакцинаның қорғаушы әрекетiнiң ең аз ұзақтығын көрсетiңiз 

78.АКДС вакцинасын енгiзу әдiсiн көрсетiңiз: 

79.Төменде көрсетілгендерден белсенді жасанды иммунитет қалыптастыратын 

препараты көрсетiңiз 

80.Қандай жағдайда ошақта міндетті түрде дезинфекция жасауды қажет етеді 

81.Медициналық аспаптардағы жуғыш заттардың қалдығын анықтау үшін 

қолданатын сынаманы көрсетіңіз 

82.А грипп вирусының қасиетін көрсетіңіз 

83.Гриппте эпидемиялық процестің біліну ерекшелігі 

84.Гриппті алдын алуда негізгі шараны көрсетіңіз 

85.Риновирустар қай шырышты қабатқа орналасуымен сипатталады 

86.Бөртпе сүзегінде қоздырғыш көзі болады 

87.Брилль ауруының қоздырғышы болады 

88.Аскаридоз гельминтоздардың қай тобын жататын белгілеңіз 

89.Аскаридоз кезіндегі иммунитет ерекшеліктерін белгілеңіз 

90.Аскаридоз диагностикасының клинико-лабораториялық әдістерін көрсетіңіз 

91.Трихоцефалез қоздырғышын көрсетіңіз 

92.Трихоцефаллез қоздырғышының көзін көрсетіңіз 

93.Трихоцефаллез сырқаттанушылық маусымдық шоғырлану кезеңін көрсеіңіз 

94. Брилль ауруы инфекция тобына жатады 

95.Брилль ауруының қоздырғышы жатады 

96..Брилль ауруының жоғарлауы байқалады 

97.Менингококк инфекцияның жайылған түрімен ауыратын  науқас 
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98.Безгек қоздырғышы қай топқа жатады 

99.Безгек қандай инфекция тобына жатады 

100. Безгектің берілу механизмін көрсетіңіз 

 

 

2-ші бейіндік пәні: «Қоғамдық денсаулық сақтау»  

 

 

1.«Денсаулықтың» толық анықтамасы қандай? 

2.Ауруларды халықаралық жіктеудің қазіргі атауы қандай: 

3.Қай өлімді зерттеу үшін қандай статистикалық құжат негіз болады: 

4. Нәресте өлімі статистикасы ескеріледі 

5. Ерте неонатальды өлім туралы статистика мыналарды ескереді: 

6. Кеш  неонатальды өлім туралы статистика мыналарды ескереді: 

7. Барлық аурулар арнайы статистикалық есепке алынады, мыналардан басқа: 

8. Төменде келтірілген бастапқы жазбалардың қайсысы ауруханаға 

жатқызылған ауруды зерттеу үшін қолданылады? 

9. Жедел жәрдем  ұйымдары жатады 

10. Емхананың тіркеу бөліміне қандай функция кірмейді? 

11. Учаскелік дәрігердің функциясына не кірмейді? 

12. клиниканың құрылымы келесі негізгі бөлімшелерден тұрады: 

13. Басқа қауымдастыққа негізделген ұйымдарда әйелдер консультациясының 

құрылымында қандай бөлімшенің болуы? 

14. Жергілікті акушер-гинекологтың функциясына не кірмейді? 

15.Антенатальды клиникалар мен перзентхана арасындағы сабақтастықтың 

қандай құжаты бар? 

16. Жүкт әйелді бақылау кезінде қандай құжат толтырылады? 

17. Қызуы көтерілген немесе инфекциялық аурудың белгілері бар әйелдер қай 

бөлімге жіберіледі? 

18. Балалар емханасы мен ересектерге арналған емхананың айырмашылығы 

неде: 

19.Бастапқы ауру (нақты ауру)-бұл: 

20.Жалпы аурушаңдық (ауру)-бұл: 

21. Амбулаториялық-емханалық ұйымның дәрігері еңбекке жарамсыздығы 

туралы анықтама беруге құқылы: 

22.Ұзақ уақыт ауырған адамдар МСЭК-ке сараптамаға жіберіледі: 

23. Бір кезде қызметкердің еңбек міндеттерін өрескел бұзуы қарастырылады: 

24. Еңбек жағдайлары өте зиянды және ерекше қауіпті жағдайларда, үстеме 

жұмыс: 

25. Жүктілік және босану бойынша демалыстың ұзақтығы бір бала туылған 

кезде босанғаннан кейін болады: 

26. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алуға құқылы: 

27.Жеке медициналық тәжірибемен айналысу құқығы: 

28. Алғашқы медициналық-санитарлық көмекті ұйымдастыру қандай? 



Ф-ОБ-001/061 

29. Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінде медициналық 

көмек қаншалықты қамтамасыз етіледі? 

30.Медициналық қызмет көрсетушілер басқа адамдар үшін қауіпті жұқпалы 

аурулар, улану, психикалық және мінез-құлық бұзылыстары туралы денсаулық 

сақтаудың тиісті мемлекеттік органдарына және ішкі істер органдарына жаңа 

жарақаттар, жарақаттар, қылмыстық түсік түсіру үшін келген адамдар туралы 

ақпарат беруге міндетті ме? сонымен қатар басқаларға қауіп төндіретін аурулар 

туралы? 

31. Медициналық қызметтердің сапасына сараптама кім жүргізеді? 

32.Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің міндеттеріне: 

33. «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі» ұғымына не кіреді? 

34.Жедел жәрдем азаматтарға келесідей көмек көрсетеді: 

35.Қазақстан Республикасында әлеуметтік маңызы бар аурулардың тізбесін қай 

мемлекеттік орган бекітеді: 

36.ЖҚТБ және жыныстық жолмен берілетін аурулары бар науқастарға 

медициналық көмек көрсету кезінде қандай жағдайларда мәжбүрлі емдеу 

қолданылады? 

37.Еркіндігі шектеулі азаматтарға, сондай-ақ сот үкімімен арнайы мекемелерге 

қамау орындарында жазасын өтеп жатқан адамдарға медициналық көмек: 

38. Кәмелетке толмаған науқастарға және сот заңды түрде қабілетсіз деп 

таныған психикалық ауытқулары бар науқастарға хирургия, қан құю және 

инвазивті диагностикалық әдістер: 

39. Қазақстан Республикасындағы эвтаназия келесі жағдайларда қолданылады: 

40. Азаматтарға медициналық көмек көрсету жөніндегі Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік саясаты мыналардың негізінде жүзеге 

асырылады: 

41.Денсаулық сақтау жүйесінің қаражаты мыналарға бөлінеді: 

42. Еңбекке уақытша жарамсыздықты растайтын қандай құжат? 

43. Еңбекке уақытша жарамсыздық парағы азаматтарға қандай құқықтар 

береді? 

44.Азаматтардың денсаулықты сақтау және нығайту міндеттері қандай? 

45. Басқаларға қауіп төндіретін аурулары бар азаматтардың міндеттері қандай? 

46. Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлер азаматтардың 

денсаулығына келтірген зияны үшін қандай жауапкершілік көтереді? 

47. Қандай жағдайда мәйітті аутопсиясыз ашуға рұқсат етіледі? 

48. Донор дегеніміз: 

49. Науқасты қорғау: 

50. Тіндерді және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) 

трансплантациялауға келісетін алушының қандай құқықтары бар? 

51.Денсаулық сақтау жүйесі: 

52.Денсаулық сақтау жүйесі мыналардан тұрады: 

53. Денсаулық сақтау саласындағы саясаттың қағидасы қандай емес? 

54. Медициналық көмектің сапасы: 

55.Аккредиттеу дегеніміз - жеке және заңды тұлғалардың ерекше мәртебесі мен 

өкілеттіктерін тану тәртібі: 
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56. Білікті медициналық көмек көрсету тәртібін кім анықтайды? 

57.Жоғары мамандандырылған медициналық көмек түсінігін анықтаңыз 

58.Стационарлық көмек түсінігін анықтаңыз: 

59. Оңалту емі мен медициналық оңалтуды қандай ұйымдар жүзеге асырады? 

60. Медициналық көмек қандай нысандарда көрсетілмейді? 

61.Салауатты өмір салтын насихаттауға не кіреді? 

62. Ақылы медициналық қызметтер қандай жағдайларда көрсетіледі? 

63.Алдын алу жүйесіндегі басты тұлға кім? 

64.Лидерлік типі бойынша мынаны түсіну керек: 

65. Хирургиялық қызмет-бұл: 

66. Операциядан кейінгі өлім - бұл: 

67. Амбулаториялық-емханалық көмек көлемі: 

68.Мүгедектік сараптамасының міндеттері: 

69.Мүгедектікті тексерудің негізгі принциптері: 

70. Репродуктивті денсаулық критерийлері: 

71. Жұқпалы ауруды талдау мыналарды ескере отырып жүргізіледі: 

72.Уақытша еңбекке жарамсыздықты талдау мыналарды анықтауға мүмкіндік 

береді: 

73.Уақытша еңбекке жарамсыздықты талдау кезінде салыстыру қажет: 

74. Мүгедектіктің келесі түрлері бөлінеді: 

75.Мүгедектерді оңалтудың тиімділігі келесі көрсеткіштер бойынша 

бағаланады: 

76.Қартаю процесі тереңдеп кетті деп есептегенде 60 жастан асқан адамдар 

санының қанша пайызын құрайды? 

77. Қартаю процесі көрсетілмеген популяция құрылымы 60 жастан асқан 

адамдар санының қанша пайызын құрайды? 

78. Жас ерекшеліктеріне байланысты өлімді есептеу үшін қандай деректер 

қажет? 

79. Перинаталды өлімді есептеу үшін қандай деректер қажет? 

80. Жалпы ауруды есептеу үшін қандай мәліметтер қажет? 

82. «100 қызметкерге уақытша еңбекке жарамсыздық жағдайларының саны» 

индикаторын есептеу үшін қандай деректер қажет? 

83. «100 қызметкерге уақытша еңбекке жарамсыздық күндері» индикаторын 

есептеу үшін қандай деректер қажет? 

84.«Мүгедектік жағдайының орташа ұзақтығы» индикаторын есептеу үшін 

қандай деректер қажет? 

85. Мерзімді тексерулерге жататын халықтың жекелеген топтары үшін 

«мерзімді тексерулермен қамтудың толықтығы» индикаторын есептеу үшін 

қандай деректер қажет? 

86. «Үйдегі өлім-жітім» индикаторын есептеу үшін қандай мәліметтер қажет 

екенін көрсетіңіз? 

87. Туу коэффициентін есептеу үшін сізге не қажет екенін анықтаңыз: 

88. Нәрестелер өлімінің мемлекеттік статистикасы қандай құжат негізінде 

жасалады? 

89. Өлімнің негізгі себебі неде? 
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90.Ұжымда қолайлы әлеуметтік-психологиялық ахуал туғызбайтынын 

көрсетіңіз: 

91.Егер көшбасшы бағынысты адамдармен кеңесіп, арнайы мәселелерде өз 

құзыреттерін қолдана отырып, бағыныштылардың қызметін қоғамдық 

ұйымдармен бірге басқаратын болса, көшбасшылық стилін анықтаңыз: 

92. Нарық жағдайында медициналық қызметтердің бағасы қандай болуы керек 

екенін көрсетіңіз: 

93. Өмірінде бір әйелден туылған және оларды дүниеге әкелген әйелдің жасына 

дейін қалған қыздардың орташа санын қалай атайсыз? 

94. Ақыл-ой және физикалық еңбегі бар адамдарда миокард инфарктінің 

таралуын зерттеу кезінде байқау бірлігін көрсетіңіз: 

95. Ақыл-есі және физикалық еңбегі бар адамдар арасында миокард 

инфарктімен ауыратын науқастардың жасын және гендерлік құрылымын 

зерттеу кезінде қандай бақылау бірлігі болатынын анықтаңыз? 

96. Экономиканың әртүрлі салаларындағы жұмысшыларда асқазан жарасы 

ауруын зерттеу кезінде қандай бақылау бірлігі болатынын анықтаңыз? 

97. Корреляция коэффициентінің мәні қаншалықты өзгеруі мүмкін екенін 

көрсетіңіз? 

98. Туу коэффициентін есептеу үшін сізге не қажет екенін анықтаңыз: 

99. Нәрестелер өлімінің мемлекеттік статистикасы қандай құжат негізінде 

жасалады? 

100. Өлімнің негізгі себебі неде? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


