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Мамандық бойынша тест: 2-пән
1. Емдеуді жүргізу кезінде емнің басқа түрімен салыстырмай жүргізілетін
зерттеулер жатады
A) көлденеңдік зерттеулерге
B) когорттық зерттеулерге
C) оқиғалар туралы хабарламаларға
D) оқиға туралы ақпараттарға
E) сипаттамалы жазылымдарға
F) бақыланбайтын зерттеулерге
2. Клиникалық практика нұсқаулығының, негізгі қолдану мақсаттарының
бірі
A) дəрігерлердің жұмысын оңтайландыру
B) емдеуге шығындардың деңгейінің жоғарлауы
C) денсаулық сақтау жүйесі үшін қосымша қаражат тарту
D) фармацевтикалық компаниялардың мүдделерін қанағаттандыру
E) емдеу шығындарын оңтайландыру
F) дəрі-дəрмек өндірушілердің шығындарын оңтайландыру
3. Негізгі клиникалық сұраққа жатады
A) дəрігердің біліктілігі
B) емдеудің тиімділігі
C) сыналатын қатысушылар саны
D) клиникалық мəселені құрастыру кезінде жақын туыстарының қатысуы
E) науқастың жасы
F) ауру дамуының тарихы
4. Электронды іздеу құралдарына жатады
A) баяндамалар
B) журналдардың электрондық нұсқалары
C) кітапханалар
D) техникалық кітапхана
E) конференциялар материялдары
F) кітаптар
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5. Берілген нақты сұраққа сапалы клиникалық зерттеулердің жалпылама
нəтижесін алу үшін ізделетін зерттеудің түрі
A) ддқ нұсқаулары
B) түпнұсқалық зерттеулер
C) жүйелік шолу
D) көлденең зерттеу
E) көгорты зерттеулер
F) рандомизирленген клиникалық зерттеулер

6. Медициналық практикамен айналысатын дəрігер үшiн клиникалық
нұсқаулардың пайдасы
A) науқасты дəлелді медицинаға негізделген еммен емдеу үшін мүмкіндік
береді
B) диагностика ең қымбат жəне тиімді əдістерін пайдалануға мүмкіндік
береді
C) клиникалық ойлау қажеттігін жояды
D) ең қымбат жəне тиімді емдеу пайдалануға мүмкіндік береді
E) ең заманауи дəрі-дəрмектерді пайдалануға мүмкіндік береді
F) науқасты жылдам емдеуге мүмкіндік береді
7. РБЗ жүргізу кезіндегі жасырындау түрлері
A) төрт жақты
B) үш жақты
C) жабық
D) бір жақты
E) алты жақты
F) екі жақты
G) бес жақты
8. Қатыстық тəуекелдің жоғарылауын көрсетеді
A) ауру мүмкіндігі жоқ тұлғалар саны мен ауру мүмкіндігі бар тұлғалар
санының көбею қатынасы
B) клиникалық өлім мүмкіндігі
C) ауру мүмкіндігі жоқ тұлғалар мен салыстырғанда ауру мүмкіндігі бар
тұлғалар санының көбею қатынасы
D) тəуекел əсері мен емделуге ұшыраған тұлғамен салыстырғанда
аурушаңдықтың көбею қатынасы
E) бақылау тобымен салыстырғанда емдеу тобындағы қолайсыз
нəтижелер жылдамдығының көбеюі
F) ауру мүмкіндігі
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9. Ғылыми зерттеулер зерттелетін жиынтығының санын қамту бойынша
жіктеледі
A) сипаттамалы жəне аналитикалық
B) клиника алдындағы жəне клиникалық
C) бақыланбалы жəне бақыланбайтын
D) жаппай жəне ішінара
E) мета-анализ жəне жүйелік шолу
F) обсервациялық жəне эксперименттік
10. Бақыланатын зерттеулерге жатады:
A) когортты
B) рандомизерленген бақылау
C) сипаттау зерттеулері
D) жағдай-бақылау
E) жағдайды сипаттау
F) көлденең
G) жағдай сериясын сипаттау

