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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

 

Дайындау  бағыты: 8D101 – «Денсаулық сақтау» 

Білім беру бағдарламасы тобы:  D141 – «Медицина» 

 

«Медицина» білім беру бағдарламасы бойынша  

докторантураға түсуемтиханысұрақтарының  

ТІЗІМІ 

(2019-2020 оқу жылына) 

 

1-ші бейіндік пәні: «Эпидемиология»   

 

1. Эпидемиология оқытады  

2. Инфекцияның берілу механизіміне бағыттылған шараны көрсетіңіз 

3. Төменде көрсетілген шаралардың қайсысын МСЭҚБ-ның эпидемиолог-

дәрігері орындайды 

4. Эпидошаққа медициналық бақылау мерзімі тағайындалады 

5. Эпидошақ жойылды деп саналады 

6. Инфекция көзіне бағытталған шараны көрсетіңіз 

7. В гепатитiне қарсы жоспарлы егу балаларға  мына  жастан жүргiзедi 

8. Балаларды көкжөтелге  қарсы  егу  мына  жастан  бастап  жүргiзедi 

9. Туберкулин не үшін қолданады 

10. Жасанды пассивті иммунитет алудың әдісін көрсетіңіз 

11. Жою дезинсекциясының химиялық әдiсiне жатады 

12. Дератизация – бұл нелерге қарсы күресу шарасы 

13. Іш-сүзегі қоздырғышы зақымдалған ағзадан бөлінеді 

14. Іш сүзегінің арнайы профилактикасында келесі препараттарды қолданады 

15. Іш сүзегінің жедел профилактикасында қолданады 

16. Шигеллез ошағында госпитализациядан кейін жүргізілетін дезинфекция 

17. Шигелланыңқоздырғыш көзін атаңыз 

18. ШигеллаФлекснерамен күресудегі негізгі шараны көрсетіңіз 

19. Обаның қоздырғыш көзіне жатады 

20. Обамен сырқаттанушылықтың қауіп тобын көрсетіңіз 

21. Обаның таралу белгілеріне тән 

22. Полиомиелиттегі қоздырғыш көзінкөрсетіңіз 

23. Полиомиелиттің арнайы профилактикасы үшін қолданылады 

24. Полиомиелитпен күресудегі негізгі  эпидемияға қарсы шараны көрсетіңіз 

25. С вирусты қоздырғыш көзi болады 

26. С вирусты гепатит сырқатындағы  қауiп-қатер топты көрсетiңiз 

27. Д вирусты гепатит жататын инфекциялардың тобын көрсетiңiз 

28. Құтыру сырқаттанушылығының қауіп тобына жата 

29. Құтыру ошағында науқасты госпитализациялағаннан кейін жүргізілетін 

дезинфекция 

30. Лептоспироз табиғи ошағындағы  қоздырғыш көзін көрсетіңіз 
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31. Лептоспиралардың адамға берілу жолын көрсетіңіз 

32. Лептоспиралардың адамға берілу факторын көрсетіңіз 

33. Омбылық геморрагиялық қызбаның қоздырғышын көрсетіңіз 

34. Омбалықгеморрагиялық қызбаның коздырғышы зақымдалған 

организімнен бөлініп шығады 

35. Омбалықгеморрагиялық қызбада кәсіби қауіп-қатер топқа жатады 

36. Жалпақ лентецтің даму циклінің ерекшелігіне жатады 

37. Көрсетілгендердің қайсысы описторхозды диагностикалаудың негізгі 

тәсілі болып табылады 

38. Аталғандардан көкжөтелдің алдын алудың негізгі шарасын белгілеңіз 

39. Құрөзек қоздырғышын көрсетіңіз 

40. Құрөзектің  алдын алуда қолданатын негізгі шара 

41. Құрөзектіңтоксигендіштамм анықталған тасымалдаушыларға жүргізеді 

42. Төменде көрсетілгендерден ДОТS бағдарламасы бойынша туберкулездің 

алдын алудың негізгі шарасын көрсетіңіз 

43. БЦЖ вакцинаны организмге енгізеді 

44. Сырқаттанушылықтың көпжылдық динамикасын эпидемиялық 

тенденциясы бейнелейді 

45. Экзотикалық сырқаттың белгісін көрсетіңіз 

46. Егудiжүргiзу алдында міндетті түрде орындалады 

47. Бактериофаг не үшiнберiледi 

48. Тулярин не үшін қолданады 

49. Жұқпа ошағында қорытынды  дезинфекцияны  жүргiзедi 

50. Іш сүзегі кезінде қауіпті топ болып саналады 

51. Шигеллез ошағында қатынаста болғандарды бақылау қарастырады 

52. Вирусты А гепатитпен күресудің бастапқы шарасын көрсетіңіз 

53. Туберкулезде лабораториялық зерттеуге алынатын материал 

54. Түйнемеде инфекцияның берілу жолын көрсетіңіз 

55. Түйнемеде сырқаттың қауіп-қатер тобын көрсетіңіз 

56. Сарыпта қоздырғыш көзінкөрсетіңіз 

57. Сарыппен адамның зақымдалу жолын көрсетіңіз 

58. Сарып кезіндегі қауіп-қатер топқа жатады 

59. Сарыптың диагностикасында лабораториялық әдісті көрсетіңіз 

60. ҚР қай облыстарында Қырым геморрагиялық қызбаның таралуы тән 

61. Омбылық геморрагиялық қызбамен адамның зақымдалу негізгі жолын 

көрсетіңіз 

62. Дифиллоботриозбен адамның зақымдалуы жүреді 

63. Дифиллоботриоз кезіндегі медициналық шараларды атап шығыңыз 

64. Тениаринхозбен адамның зақымдалуы пайда болады 



Ф-ОБ-001/061 

65. Тениаринхозде қауіп-қатер кәсіптік топқа жатады 

66. Эхинококкоздың биологиялық ерекшелігін көрсетіңіз 

67. Эхинококкозде соңғы иесі болып табылады 

68. Шошқа цепень даму циклінің ерекшелігі 

69. Тырысқақ қоздырғышының негізгі берілу жолын көрсетіңіз 

70. Тырысқақ ошағындағы эпидемияға қарсы алғашқы шараларды БМСК 

қызметінің ұйымдастыруына жатады  

71. Тырысқақтың эпидқадағалауының мақсатына жатады 

72. Еліміздің территориясын тырысқақ енуінен санитарлық қорғауда негізгі 

шараны көрсетіңіз 

73. Обаның бубонды формасында қоздырғыш көзін көрсетіңіз 

74. Оба қоздырғышы зақымдалған организмнен бөлініп шығады 

75. Обаның арнайы профилактикасына қолданады 

76. Оба ошағында БМСК қызметі мен ОАА жүргізетін эпидемияға қарсы 

шараны көрсетіңіз 

77. Микроорганизмнің қай тобы полиомиелиттің қоздырғышы бола алады? 

78. Полиомиелит қоздырғышы көбінесе орналасады 

79. Полиомиелит ошағында науқасты госпитализациялағаннан кейін 

жүргізілетін дезинфекция 

80. ВГА-мен қарым-қатынаста болғандарға алғашқы эпидемияға қарсы 

шараларды кім жүргізеді? 

81. С вирусті гепатит жататын инфекция тобын көрсетіңіз 

82. С вирусті гепатит сырқаттанушылығы қай мезгілде жоғарылайды 

83. С вирусті гепатит ошағында науқасты госпитализацияланғаннан кейін 

жүргізілетін дезинфекция 

84. Д вирусті гепатиттегі берілу жолын көрсетіңіз 

85. Д вирусті гепатитпен күресуде негізгі шараны көрсетіңіз 

86. Құтыру қоздырғышы зақымдалған организмнен бөлініп шығады 

87. Құтыруда берілу жолын көрсетіңіз 

88. Құтырудың арнайы профилактикасына қолданады 

89. Ретроспективті эпидемиялық талдау жүргізгенде төменде 

көрсетілгендерден анықталады 

90. Нозоареал – бұл 

91. Эпидемия – бұл 

92. Полиомиелит вакцинiненгiзуәдiсiнкөрсетiңiз 

93. Дезинфекцияның маңызы зор инфекция тобын атаңыз 

94. Дезинсекция – бұл 

95. Кемiргiштерменкүресудегi санитарлы-гигиеналық тәсiлдiкөрсетiңiз 

96. Қызылша  кезінде қоздырғыш көзі болып табылады 

97. Қызылшаның арнайы профилактикасында қолданады 

98. Қызылша   ошағында   ауруды   госпитализациялағаннан   кейін  

жүргізілетін дезинфекция 

99. Вирусты гепатит А кезіндегі инкубациялық кезеңді көрсетіңіз 

100. Вирусты гепатит А ошағында жүргізілетін шараларды бөліңіз 
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2-ші бейіндік пәні: «Дәлелді медицина»  

 

1. Негізгі клиникалық сұрақ құрамы 

2. Қолданбалы сұрақ құрамы 

3. Клинкалық тексеру бұл 

4. Клинкалық тексеру дизайны бұл 

5. Клинкалық тексеру дизайн түрі бұл 

6. Жіктеу ерекшеліктерінің жиынтығы ретінде дизайн түрі келесіге сәйкес 

келеді 

7. Нәтижелердің статистикалық өңдеу әдістері жатады: 

8. Клиникалық тексеру кезіндегі зерттеу әдістері сәйкес келу қажет 

9. Зерттеуші белсенді араласпай, бақылау жолымен мәлімет жинап, 

науқастар тобы сипатталынып, нақты сипаттамалары бақылауға 

алынатын зерттеу қалай аталады  

10. Обсервациялық зерттеу критерийі ретінде зерттеуші 

11. Егер бір немесе одан да көп пациенттердің топтары айқын көрсеткіштер 

бойынша сипатталса және бақылауға алынса, ол 

12. Зерттеу нышаны бақылауға алынып және зерттеу нәтижелері 

бағаланатын зерттеу келесіде қолданылады 

13. Зерттеу нышаны келесі зерттеулерде бақыланады 

14. Экспериментальды зерттеулерде қанша пациент топтары қатысады 

15. Экспериментальды зерттеулерді жүргізгенде зерттеу нәтижелеріне 

жатады 

16. Жағдайды хабарлау келесіге жатады 

17. Жағдайлар тізбегін хабарлау келесі зерттеулерге жатады 

18. Жағдай-бақылау бұл 

19. Когортты зерттеу бұл 

20. Экспериментальды зерттеулерге келесі жағдайларды зерттеу кіреді  

21. Емдеу әсері бар және әсері болмаған жағдайда ауру болжамының дұрыс 

критерийін таңдау келесіге жатады 

22. Статистикалық өңдеу әдістерін тұрақты қолдану – бұл келесі жағдайда 

қойылатын талап 

23. Медициналық зерттеулерге қойылатын ерекше талаптар, олар: 

24. Классикалық клиникалық зерттеулерге келесі зерттеулер жатады 

25. Бақылау клиникалық зерттеулер жатады 

26. Бақыланбайтын клиникалық зерттеулер мысал бола алады 

27. Дәрі-дәрмектер немесе ем шаралар басқа дәрі-дәрмектер немесе ем 

шаралармен салыстыру келесіге жатады 

28. Емдегі айырмашылықтарды анықтаудың ықтималдығы келесі 

зерттеулерде анықталады 

29. Дәлелді медицина – бұл  

30. «Ғылыми-дәлелді медицина» немесе "EVIDENCE-BASED MEDICINE" 

термині ұсынылған жылы 

31. «Ғылыми-дәлелді медицина» немесе "EVIDENCE-BASED MEDICINE" 

термині ұсынылды 
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32. Дәлелді медицинаның дұрыс анықтамасын көрсетіңіз 

33. Дәлелді медицинаның дұрыс анықтамасы 

34. Дәлелді медицина принциптеріне негізделмей қабылданған шешім – бұл  

35. Дәлелді медицина негізгі аспекті болып табылады 

36. Дәлелді медицинаға жатады 

37. Клиникалық сынақ 

38. Дәлелді медицина ұғымы келесі университет ғалымдарымен енгізілген 

39. «Дәлелді медицина» ұғымын енгізген университетінің орналасқан елі 

40. ..... жұмыс тәжірибесі бар дәрігерлер жиі базалық сұрақтар қолданады 

41. ..... жұмыс тәжірибесі бар дәрігерлер жиі қолданбалы сұрақтар қолданады 

42. PICO принципі ол 

43. Дәлелді медицина 1 кезеңі 

44. Дәлелді медицина 2 кезеңі 

45. Дәлелді медицина 3 кезеңі 

46. Дәлелді медицина 4 кезеңі 

47. Қолданбалы сұрақтың негізгі компонентінің бірі 

48. Қолданбалы сұрақтың негізгі компоненті 

49. Клиникалық эпидемиологиядағы клиникалық болжамға жатады 

50. Клиникалық сұрақтың компонентіне жатады 

51. Клиникалық эпидемиологияның принциптеріне жатады 

52. Сандық тәсіл жатады 

53. Ішкі валидтілік – бұл  

54. Жалпы ережелер келесіге жатады 

55. Аурудың жиілігі келесіге жатады 

56. Инвалидизация келесіге жатады 

57. Диагноз мәні 

58. Баға мәні 

59. Сұрақ: «Аурудың жоғары қауіпі қандай факторлармен байланысты?» 

келесіге жатады 

60. Сұрақ: «Аурудың салдары қандай?» келесіге жатады 

61. Үйде, жұмыста, демалыс кезінде қарапайым іс-әрекетке мүмкіншілігі 

болмауы – ол келесіге жатады 

62. Қанағаттанбау – бұл  

63. Клиникалық эпидемиология келесі принциптерінен тұрады 

64. Клиникалық эпидемиология – бұл  

65. Клиникалық эпидемиология ұғымына келесі анықтамалардың бірі 

жатады 

66. Дәлелді медицина бойынша ақпаратты іздеу келесіден басталады 

67. Клиникалық эпидемиология мақсаты 

68. Клиникалық эпидемиология мақсатының компоненттерінің бірі 

69. Клиникалық эпидемиология мақсатының толық нақты анықтамасын 

көрсетеңіз 

70. Клиникалық эпидемиология негізгі ережелерінің бірі болып табылады 

71. Зерттеудің тиімділігі дәлелді, егер 

72. Зерттеудің тиімділігі болжамды, егер 



Ф-ОБ-001/061 

73. Егер зерттеудің артықшылықтары мен кемшіліктері сәйкес болса, онда 

74. Зерттеу тиімділігі орнатылмайды, егер 

75. Зерттеу тиімділігінің келесі жағдайда ықтималдығы төмен  

76. Жиі қолданылатын дәрілік заттарды қолданудың негізделмеген тәсілінің 

мысалы 

77. Бірінші буындағы универсальды мәліметтер базасы 

78.  Екінші буындағы іздеу жүйесі 

79. Орыс тіліндегі іздеу жүйесі 

80. Мета-іздеу қолданылады егер 

81. Медициналық іздеу жүйесіне жатады 

82. Орыс медициналық сервер – бұл 

83. АПОРТ келесіге жатады 

84. YAHOO келесіге жатады 

85. Тақырыптық каталогтарына жатады 

86. MARTINEDALE HEALTH SCIENCE келесіге жатады 

87. Ғылыми-дәлелді әдебиеттерінен тұратын электрондық кітапханаға 

жатады 

88. Кокран кітапханасы келесі категорияға жатады 

89. Кокран кітапханасын құрған кім 

90. АрчиКокран алғаш құрды 

91. Іздеудің электронды құралдарына келесі жатады 

92. MEDLINE – бұл  

93. Іздеудің электронды құралдарының бірі  

94. Электронды мәліметтер базасында мәлімет іздеу кезінде лимиттер неге 

қолданылады 

95. MEDLINE артықшылықтарына жатады 

96. MEDLINE-да мәліметтерді қай уақыт аралығынан бастап табуға болады 

97. “OR” операторы қай жағдайда қолданылады 

98. “NOT” операторы келесі жағдайда қолданылады 

99. Арнайы сайттар дегеніміз не 

100. Электронды журналдарға жатады 

 

 

 


