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2015 – 2016 оқу жылы 6М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша
магистратура үшін емтихан бағдарламасы
Кіріспе
Соңғы жылдары халықтын денсаулық сақтау саясаты аймағында қоғамдық денсаулық
сақтаудың дамуына негізделеді. Денсаулық сақтау моделін құрастыру мәселесі жоғары
дәрежелі кӛмекті қамтамасыз етіп кӛп шығынға әкелмейтін, кез келген мемлекеттің
экономикалық дамуының деңгейіне тәуелсіздігі кӛптеген себептерге байланысты, актуальды
мәселе болып табылады. Заманауи технологиялардың медициналық кӛмек кӛрсетуде, ӛз
кезегінде адамзаттың кең қабатына арнайы медициналық кӛмек кӛрсетудің қол жеткіліктілігін
шектеп тез арада құнының жоғарылауына әкеліп соғады. Кӛптеген елдерде халықтың қартаю
мәселесі денсаулық сақтау саласында жоғары шығынға әкеліп соғады. Стационарларда кӛмек
кӛрсету этаптарында, кӛптеген дамыған елдерге ұқсас халықтың денсаулығын жақсартатын
кӛрсеткіштерге, үміттендіретін нәтиже бермейді. Денсаулық сақтау жүйесін реформалау осыған
байланысты дүние жүзіндегі осы саланың дамуына негізгі бағыт алды.Реформалаудың негізгі
бағыты болып: ғылыми дәлелденген медицина позициясынан алдыңғы қатарлы денсаулық
сақтау сапасынын бағалауды әдістеу, басқарушылық жүйесінде ӛзгерістер енгізу, денсаулық
сақтауда эпидемиологиялық мәліметтерді іріктеп талдау және шешім қабылдау модельдерін
әдістеу, сол сияқты медицина қызметкерлерінің популяциялық деңгейде денсаулықты нығайту
қағидаларын, қажеттілігі бойынша алдын алу бағдарламаларын енгізу болып табылады.
Қоғамдық денсаулық сақтауды ұйымдастыру және халықтың денсаулығын нығайту, сол
сияқты белгілі бір жағдайларда медициналық кӛмек кӛрсету, оны алдын алу ӛз мақсатына
жеткен жоқ. Осы қызметтер денсаулық сақтау жүйесінде ең қажетті бӛлімдер болып табылады.
Денсаулық - мақсат емес, ол әл- ауқатқа жету ретінде, жалпы жағдайдың, психиканың,
мәдениет және рухани қажеттіліктерге жету жағдайы.
Қазақстан Республикасындағы қоғам денсаулығының ахуалын жақсарту жӛніндегі
міндеттерді тиімді шешуге қабілетті және қоғамдық денсаулық сақтау саласы бойынша ХХI
ғасырдың талабына сай болуға қабілетті мамандардың жаңа буынын дайындау.Ғылыми
зерттеулерді жүргізуге мүмкіншілік, қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтауды
ұйымдастыру саласы, мемлекеттің араласу, денсаулық сақтау жүйесінде тәжірибелік
жұмыстардың сапалы жүзеге асруына мүмкіншілікті іске асырады. Мамандардың қоғамдық
денсаулық сақтау саласынан толық және сапалы білім алуы, кәсіптік біліктілікті меңгеруі,
теориялық және жеке практикалық дайындығын тереңдетуін іске асыру. Дайындықтан ӛткен
мамандардың білімі мен икемділігінің деңгейі халықтың денсаулығын жақсартуға бағытталған
ғылыми-зерттеу және практикалық бағдарламаларды әзірлеуде және іске асыруда, қоғамдық
денсаулық сақтау саласындағы ұйымдастыру жұмыстары мен менеджментте, сонымен қатар
денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру ұйымдарындағы практикалық жұмыста олардың
басым орынды алуына жеткілікті болуы тиіс. Қоғамдық денсаулықты денсаулықты ңығайты
мақсатында, аурушылдықты алдын-алу және емдік шараларды негіздеп қолдану мақсатын
нығайту бағыттардың бірі болып есептеледі. Кӛптеген мемлекеттердің денсаулықты қорғау
«Денсаулық барлықтары үшін XXI ғасырда» саясаты бойынша ДДҰ қабылдаған әдістемесінде,
халық денсаулығын қалыптастыру.негізгі құрамдас бӛлігі болып: материальды-техникалық
базаларды нығайту, салаларды бекіту, біріншілік медико-санитарлық кӛмекті халықтың кең
қабаттарына жеткізу. Қазақстан Республикасындағы қоғам денсаулығының ахуалын жақсарту
жӛніндегі міндеттерді тиімді шешуге қабілетті,адамзаттардың сауығуына және қаржыландыру
база саласын дамыту, азаматтардың әлеуметтік қорғауын жоғарылату, психологиялық және
адам ресурстарының дамуы мемлекеттің негізгі басымдылығы болып келеді, сонымен қатар
ғасырдың талабына сай болуға қабілетті мамандардың жаңа буынын дайындау негігі мәселе
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ретінде білім беруді жақсарту, оны іске асыру. Ғылыми зерттеулерді жүргізуге қабілетті және
қоғамдық денсаулық сақтау саласы бойынша педагогакалық қызметін ғылыми превенция
негізінде іске асыра алатын мамандарды дайындау, кәсіптік біліктілікті меңгеруі, қоғамдық
денсаулық сақтау саласы мамандарының теориялық және жеке практикалық дайындығын
тереңдету мамандардың толық және сапалы ғылыми-педагогикалық білім алуы, дайындықтан
ӛткен мамандардың білімі мен икемділігінің деңгейі қоғамдық денсаулық сақтау жүйесінде
ғылыми-зерттеу және білім беру бағдарламаларын әзірлеуде және іске асыруда олардың басым
орынды алуына жеткілікті болуы тиіс. Оқыту мен зерттеу қызметі арасындағы оңтайлы
теңгерімді қамтамасыз ету, қоғамдық денсаулық сақтау саласы бойынша ауқымды ғылыми,
білім беру және әдістемелік дайындықты іске асыру. Оқытушылар мен ғылыми
қызметкерлердің академиялық икемділігін қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесінде денсаулықты нығайту,
кадрларды дайындау сұрақтары бойынша негізгі кілті болып есептеледі.денсаулық сақтау
жүйесінде адам ресурстарының дамыту мемлекеттің негізгі басымшылығы болып табылады.
1.
Оқуға түсу емтиханының мақсаты:
Қоғамдық денсаулық сақтау, денсаулық сақтау саясаты мен басқару , ғылыми зерттеу әдістері,
қоғамдық денсаулық сақтау аймағында тәжірибелік жұмыстың ұйымдастырылуы, ғылыми
превенциялардың негізгі аспектілері жағынан білімін кӛрсету.
2. Оқуға түсу емтиханының міндеттері:
 Дәлелді медицина туралы түсінік қоғамдық денсаулық сақтауда орны;

Қоғамдық денсаулық сақтаудың гылым ретінде қалануы, негізгі бағыттары, актуальды
мәселелер,шешім қабылдаудың заманауи әдістері;

Қоғамдық денсаулық сақтау түсінігі, қағидалары, дамыған елдерде тәжірибесі;

ҚР женсаулық сақтаудың моделін білу,қағидалары,құрылымы, басқару, ресурстары;

Ғылыми зерттеулердің әдісін білу, қоғамдық денсаулық сақтауда қолдану;

Денсаулық сақтау жүйесінде саясаттың қалыптасу негізін білу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау» пәні бойынша мамандығы:
6М110200 -қоғамдық денсаулық сақтау арналған емтихан сұрақтарының тізімі
Халықтың денсаулығын қорғаудағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидалары.
Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау ғылым ретінде. Даму тарихы, әдістері, негізгі
бӛлімдері.
Денсаулық сақтауды басқару. Басқару қағидалары, басқару үрдісі ретінде, басқару циклы.
ҚР алғашқы медико-санитарлық кӛмек кӛрсетудің заңнамалық базасы.
Балалардың денсаулығын сақтау құқығы. Балалар құқығын растайтын құжаттар.
Ауылдық дәрігерлік амбулатория, жұмысты ұйымдастыру, мақсаттары мен міндеттері.
Аудандық орталық аурухана. Оның категорялары, құрылымы, міндеттері мен қызметтері.
Жұмыстарының кӛрсеткішлері.
Азаматтардың медициналық кӛмекке құқығы (ҚР конституциясы, ҚР « Халық
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі)
Облыстық аурухана, оның құрылымы, ауылдық тұрғындарға қызмет кӛрсету кезіндегі
медициналық рӛлі.
Аналар мен жүкті әйелдердің денсаулын қорғау құқығы.
Азаматтардың ӛз денсаулығы жағдайы туралы ақпараттарды білу құқығы.
Бала мен ананы қорғау. Балалар мен әйелдерге кӛмек кӛрсететін ұйымдар.
Денсаулық сақтауда кадрлік ресурстарды басқару.
8 беттің 2 беті

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

«ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЯСАТЫ ЖӘНЕ БАСҚАРУ» КАФЕДРАСЫ
БАҒДАРЛАМА

14. Қалалық аурухана. Оның құрылымы, қызметі мен міндеттері, жұмысын ұйымдастыру.
Жұмыстарының кӛрсеткіштері.
15. Әйелдер денсаулығын қорғаудың медико-әлеуметтік мәселелері. Түсік тастау мәселелері,
ана ӛлімі. Гинекологиялық аурулар.
16. Статистикалық топтамалардың типтері және олардың статистикалық зерттеулерде
маңыздылығы.
17. Денсаулық сақтауда басқару ұйымдары, міндеттері, құрылымы және қызметі.
18. Қала тұрғындарына медициналық кӛмек кӛрсетуді ұйымдастыру. Біріктірілген қалалық
ауруханалар, құрылымы, басқару және міндеттері.
19. Денсаулықты нығайту түсініктері және қоғамдық денсаулық сақтаудағы рӛлі.
20. ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі, медициналық
қызметтің түрлері.
21. Ӛмір сүру салтының медико-әлеуметтік аспектілері. Қауып-қатер факторлары.
Тұрғындардың медициналық белсенділігі. Саламатты ӛмір сүру салтын қалыптастыру
концепциясы.
22. Ақысыз медициналық кӛмек кӛрсетудің кепілдік кӛмегі.
23. Демографиялық кӛрсеткіштер. Халық қозғалысының негізгі кӛрсеткіштерін талдау және
бағалау, есептеу, есепке алу әдістері.
24. Балалар емханасы, оның құрылымы. Балалар емханасының дәрігерлер жұмысының
диспансерлеу әдістері және учаскелік қағидалар. Жұмыстарының кӛрсеткіштері.
25. Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымдары, құрылымы, қызметінің негізгі бағыттары.
26. Медициналық қаралу түрлері. Олардың ӛткізуін ұйымдастыру мен кӛрсеткіштері.
27. Орта квадраттық ауытқу және орта арифметикалық қателер. Оларды есептеу және қолдану
әдістері, маңыздылығы.
28. Стандартизациялау әдістері. Стандартизациялаудың тікелей әдісі.
29. Статистикада іріктеп бақылау әдістері. Әдістер мен қолданудың маңыздылығы.
30. Статистикалық біріңғайлық, оның топтық ерекшелігі мен түрлері.
31. Медициналық статистика туралы түсінік. Денсаулық сақтау ұйым қызметтерін бағалау
үшін әлеуметтік гигиеналық зерттеулерде статистиканы қолдану маңыздылығы.
32. Статистикалық біріңғайлықтың репрезентативтілік кӛрсеткіші. Репрезентативтілік
критериясының денсаулық сақтауда және медицинада қолдануы.
33. Статистикалық кестелердің түрлері, статистикалық зерттеулерде қолдану және құрастыру.
34. Графикалық бейнелер. Диаграмма түрлері статистикалық зерттеулерде қолдану және
құрастыру.
35. Туберкулез медико-әлеуметтік мәселе ретінде. Қазақстанда туберкулезбен күресуде
емдеуе алдын-алу жүйесінің шаралары.
36. Салыстырмалы кӛлемдердің статистикасы, оның маңыздылығы және қолданылуы.
Салыстырмалы кӛлемдерді дұрыс емес қолдануларда мүмкін болатын қателер.
37. Динамикалық қатарлар және оның кӛрсеткіштері. Статистикалық зерттеулерде осы
кӛрсеткіштерді қолдану.
38. Вариациялық қатар. Оның құрылымы. Медиана, мода және ӛлшелмелі мен қарапайым
орта арифметиканың анықтамасы.
39. Аурудың уақытша еңбекке жарамсыздығының (АУЕЖ) талдамасы, есепке алу және есеп
беру. АУЕЖ негізгі кӛрсеткіштері.
40. Денсаулық сақтау ұйымдарына есеп беру құжаттары. Қалалық аурухананың жылдық
есебі, негізгі бӛлімдері және мазмұны.
41. Аурудың алдын алу, мақсаты, міндеттері, түрлері, әр түріне мінездеме.
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42. Қатерлі ісіктер медико-әлеуметтік мәселе ретінде. Халықтың қатерлі ісікпен
аурушаңдылығы және оның ӛлімге әкелуі. Онкологиялық кӛмек кӛрсетудің
ұйымдастырылуы.
43. Халықтың қозғалысының табиғи кӛрсеткіштері. Кӛрсеткіштерді есептеу әдістері және
оның талдамасы.
44. Жүрек қан тамырлар аурулары медициналық-әлеуметтік аурулар мәселесі. ҚР
кардиологиялық кӛмек кӛрсету қызметі.
45. Аурухана мен емханаларда есепке алудың жедел құжаттары.
46. Дәрігерлік кеңес беру комиссиясы. Оның құрамы, кызметі міндеттері.
47. Азаматтардың медициналық қызметкерлердің іс әрекеттеріне және медициналық
кӛмектен бас тартуына шағымдануының құқығы.
48. Диагностикалық орталық, құрылымы, қызметі, міндеттері. Қалалық және селолық
тұрғындарға диагностикалық кеңес беру қызметінің ұйымдастырылуы.
49. Денсаулық сақтау жуйесінде SWOT- талдаманың қолданылуы.
50. ҚР саламатты ӛмір сүру салтын қалыптастыру
сұрақтарында мемлекеттік емес
ұйымдардың ролі.
51. Статистикалық зерттеулердің ұйымдастырылу жоспарының негізгі сұрақтары.
Статистикалық бақылау әдістері және түрлері.
52. Денсаулық сақтаудағы экономика, мақсаты, міндеттері, әдістері, негізгі бағыттары.
53. ҚР медициналық кӛмек кӛрсету түрлері.
54. Ауыл
тұрғындарына
медико-санитарлық
кӛмек
кӛрсетуді
ұйымдастырудың
ерекшеліктері. Ауылдық учаскелік аурухана, құлылымы мен қызметі. Ауылдық денсаулық
сақтаудың даму болашағы.
55. Травма алғанда еңбекке жарамсыздық парағын беру тәртібі.
56. Статистикалық біріңғайлылық, бақылау бірлігі, есепке алу кӛрсеткіштері
57. Денсаулық сақтауда санитарлық ағарту маңызы және орны, ролі. Санитарлық ағарту
құралдары, әдістері, қағидалары.
58. Азаматтар денсаулығын сақтау және нығайту міндеттері. Қоршаған ортаға қауып қатер
тӛндіретін аурулары бар азаматтардың міндеттері.
59. ҚР халық денсаулығын сақтау мен нығайтуда жумыс беруші мен азаматтардың алдында
мемлекеттің солидарлық жауапкершілік парызы.
60. Уақытша еңбекке жарамсыздық түрлері. Еңбекке жарамсыздық парағының жүктілік, туу,
түсік тастағанда, аурушаң балаларды күтуде беру тәртібі.
61. Кәсіби ӛндірісте, құрылыс және транспорттық қызметкерлер мен жұмысшыларды цехтық
учаскелік қызмет кӛрсету. Цехтық дәрігер-терапевттің негізгі қызметі.
62. Медициналық ұйымдардың аккредитациясы, мақсаты мен міндеттері.
63. Әлеуметтік гигиеналық зерттеулердің негізгі әдістері.
64. Денсаулық сақтауды жоспарлау мен қаржыландыру. Халық денсаулығын қорғаудың
қаржыландыру кӛзі.
65. ҚР халық үшін саламаты ӛмір сүру салтын қалыптастыру насихаттау ақпараттық
білмiділік бағдарламасы, мақсаты, міндеттері, іске асыру механизмі.
66. Алғашқы медико-санитарлық кӛмек кӛрсетуді ұйымдастыру (АМСК). Жалпы тәжірибелік
дәрігер, жанұялық дәрігер АМСК жүйесінде.
67. Аурушаңдықтың уақытша еңбекке жарамсыздық кӛрсеткіші. Есептеу және талдау
кӛрсеткіштері.
68. Медико санитарлық бӛлім, оның кұрамы, міндеттері мен қызметі. Сауықтыру
бағдарламаларының біріктірілген жиынтық жаспары. Оның құраструшы құрамы мен
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бақылау.
Менеджмент, денсаулық сақтау жүйесінде мақсаты, міндеттері, ролі.
Халықаралық стандарттарға сәйкес менеджмент қағидалары.
Орта кӛлемдер халық денсаулығын зерттегенде қолдану.
Медициналық статистикада кӛрсеткішкер мен есептеу байланысының әдістері.
Дәлелді медицина жүйесінде дәлелділік деңгейлер негізінде ұсынылым градациясы.
Дәлелді медицина жүйесінде клиникалық зерттеулердің дәлелділік деңгейлер.
AGREE- жүйесі бойынша клиникалық жетекшіліктерді бақылау.
Нәресте ӛлімі, ҚР кӛрсеткіштер динамикасы себептерінің құрылымы. Денсаулық сақтауда
нәресте ӛлімін азайтуда күрес жүргізу міндеттерінің негізгі қағидалары.
Санитарлық-эпидемиологиялық станция, құрылымы және қызметі. Санитарлық-ағарту
және емдік алдын-алу ұйымдарының қарым-қатынас түрлері.
Клиникалық тәжірибелік жетекшілік, мақсаты, міндеті, түрлері.
Медициналық жұмыскерлердің медициналық кӛмек кӛрсеткенде құқығы мен міндеттері.
Салыстырмалы зерттеу нәтижесінің дәлелділік әртүрлілігінің статистикалық бағалауы.
Ананы қорғау және селолық аумақта акушерлік гинекологиялық кӛмекті ұйымдастыру.
Травматизм медико-санитарлық мәселе. Травма алудан күресу бойынша емдеу, алдын-алу
шараларының жүйесі.
Халық аушаңдылығының түрлері. Олардың медико-әлеуметтік аспектілері мен зерттеу
әдістері.
Халық статистикасы. Қазақстан мен дүние жүзінің негізгі корсеткіштерін зерттеу әдістері.
Денсаулықты бағалау үшін халық статистикасының кӛрсеткіштерінің маңыздылығы.
Клиникалық зерттеулер, барлық түрлерінің жіктелуі, мінездемесі.
Қалалық балалар емханасының кӛрсеткіштері, оны есептеу және талдау.
Тұрақты еңбекке жарамсыздықтың дәрігерлік сараптамасы. Мүгедектіліктің топтық
критерийлері. Медико-әлеуметік сарапшылар комиссиясының түрлері, құрамы және
ұйымдастыру жұмысы.
Дәлелді медицина, түсінігі, денсаулық сақтау жүйесінде орны мен ролі.
Диспансерлер түрі. Формалары және жұмыс істеу әдістері.
Шет елдердегі денсаулық сақтау жүйесінің модельдері.
Орта квадраттық ауытқу, есептеу әдістері. Статистикалық бірлікті бағалау және талдауда
оның маңыздылығы.
Демография және медико әлеуметтік аспектілері. Халық ӛсімінің тенденциясы және
заманауй мәселелері.
Перзентхана мен әйелдер кеңесінің қызметі және құрылымы, міндеттері мен қызметі.
Жұмысының ұйымдастырылуы. Әйелдер кеңесінің іс әрекеттер кӛрсеткіштері
Аурушаңдықты алдын-алуда қалалық емханалардың қызметі. Денсаулықты ңығайту
орталықтары және саламаты ӛмір суру салтын қалыптастыру кабинеттері, оның қызметі.
Халық ӛлімі, зерттеу әдістері. Қазақстан және басқа елдердің статистикалық
кӛрсеткіштері. Халықтың негізгі ӛлім себептері.
Акушерлік гинекологиялық кӛмекті ұйымдастыруда облыстық, райондық, учаскелік
ауруханалардың ролі.
Медициналық этика және деонтология. Дәрігерлік парызды орындау, дәрігер қателері мен
дәрігер құпиясының заңгерлік және моральды аспектілері.
Инфекциялық аурулар медико-әлеуметтік мәселе. ЖИТС-пен күресу денсаулық сақтау
ұйымдарының міндеттері. АИЖВ инфекциясы және ЖИТС алдын алу және емдеу
бойынша нормативті-заңды актілер.
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99. Нарықтық шарттарда денсаулық сақтауды жоспарлау қатынасы. Жоспарлау әдістері.
100.
Психикалық аурулардың, маскүнемдік, наркомания, токсикоманияның медикоәлеуметтік аспектілері. Психиатриялық және наркоманиялық
кӛмек кӛрсетуді
ұйымдастыру.
101.
Туу және ұрықтылық коэффиценті туралы түсінік. Талдау және есептеу әдістері.
Қазақстандағы осы кӛрсеткіштердің тенденциясы.
102.
Жанұяда ауыруға шалдыққан мүшесін күтуі бойынша еңбекке жарамсыздық
парағын беру тәртібі.
103.
Жұмыс жасау кӛрсеткіш негізінде әйелдер кеңесі қызметін бағалау.
104.
Дәлелді медицина жүйесінде жүйелік шолу және мета-анализ.
105.
Клиникалық аудит, мақсаты, түрлері, әр түріне мінездеме.
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