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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

«Семей медицина университеті» КеАҚ 

Резидентура 

7R09142 «Клиникалық фармакология»  

мамандығы бойынша бастапқы емтиханға 

 2020-2021 оқу жылына арналған сұрақтар тізімі 

 

1. Клиникалық фармакодинамика 

2. Клиникалық фармокинетика 

3. Дәрілік заттардың өз-ара әрекеттесуі 

4. Дәрілік заттарды қолданудағы жастық ерекшеліктері (жүктілік, нәресте, лактация, 

егде жас) 

5. Ұтымды фармакотерапия сатылары 

6. Пенициллин қатарындағы антибиотиктердің клиникалық  фармакологиясы  

7. Цефалоспориндердің клиникалық  фармакологиясы. 

8. Аминогликозидтер мен  гликопептидтердің клиникалық  фармакологиясы 

9. Фторхинолондардың клиникалық  фармакологиясы 

10. Тетрациклиндар мен  макролидтердің клиникалық  фармакологиясы 

11. Карбапенемдердің және монобактамдардың клиникалық  фармакологиясы 

12. β2-адренорецепторды ынталандырушы дәрілердің  

13. Н1-гистамин рецепторларының тежеушілерінің клиникалық  фармакологиясы 

(І,ІІ,ІІІ буындағы) 

14. Метилксантиндердің клиникалық  фармакологиясы 

15. М-холиноблокаторлардың клиникалық  фармакологиясы. 

16. Мес жасушаларының мембранасының тұрақтандырғыштарының клиникалық  

фармакологиясы  

17. Баяу кальций каналдарының блокаторларының клиникалық  фармакологиясы. 

18. Нитраттардың клиникалық  фармакологиясы 

19. Лейкотриен рецепторларының антагонисттерінің клиникалық  фармакологиясы  

20. Альфа-адреноблокаторлардың клиникалық  фармакологиясы 

21. БСҚҚ препараттардың клиникалық  фармакологиясы.  Қолдануға көрсеткіштері. 

Препараттардың тиімділігін бағалайтын әдістер.  

22. Асқазан мен 12 елі ішектің ойық жара ауруын емдеудегі дәрілік заттардың 

клиникалық  фармакологиясы. Препараттарды таңдау ұстанымдары және оларды 

қолдану тактикасы. Жанама әсерлері. Коррекциялау.  

23. Глюкокортикостероидтардың сипаттамасы. Жанама әсерлері. Тиімділігін бағалау 

әдістері. 

24. Ангиотензин-2 рецепторларының блокаторларының клиникалық  фармакологиясы 

25. Брадиаритмияларды емдеуге арналған дәрі -дәрмек 

26. Антигистаминдық заттардың жіктелуі. Жанама әсерлері. Көрсеткіштер.  Тиімділік 

пен қауіпсіздікті бағалау. Қарсы көрсеткіштер.   

27. Жүрек гликозидтері. Фармакологиялық эффектілер. Дигитализация ұстанымдары. 

Созылмалы жүрек жетіспеушілігінде қолдану. Қарсы көрсеткіштер: абсолюттік 

және салыстырмалы. Токсикалық әсер. 

28. Бета-адреноблокаторлар. Фармакологиялық эффектілер. Жанама әсерлері. Қарсы 

көрсеткіштер  

29. Тамыр тонусын жоғарылататын дәрілердің клиникалық  фармакологиясы 

30.  Антисекреторлық препараттардың жіктелуі. Әсер ету механизмі. Н. Pylori 

эрадикациясыны арналған дәрілердің клиникалық  фармакологиясы. 

31. Бактерияға қарсы дәрілердің жіктелуі. 

32. Протон помпа  ингибиторларының клиникалық  фармакологиясы 
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33. Альдостерон антагонисттерінің клиникалық  фармакологиясы. Жанама әсерлері. 

Көрсеткіштер.  Тиімділік пен қауіпсіздікті бағалау. Қарсы көрсеткіштер.   

34. Бронхолитиктер (адреномиметиктер, холино-блокаторлар, метилксантиндер, 

антилейкотриен препараттары). 

35. Осмотик диуретиктердің клиникалық фармакологиясы. Көрсеткіштер.  Тиімділік 

пен қауіпсіздікті бағалау. Қарсы көрсеткіштер.   

36. Асқазан, он-екі елі ішек ойық жара ауруының фармакотерапиясы. Үш, төрт 

компонентті емдеу схемалары.  

37. Миокардтың жиырылу функциясын ынталандырушы перпараттар.  

Кардиотоникалық дәрілік заттар.  

38. Антиаритмиядық  препараттардың клиникалық фармакологиясы.  Жанама әсерлері. 

Көрсеткіштер.  Тиімділік пен қауіпсіздікті бағалау. Қарсы көрсеткіштер.   

39. Кальций антагонисттерінің клиникалық фармакологиясы.  Фармакологиялық 

әсерлер, жанама әсерлер. Көрсеткіштер.  Тиімділік пен қауіпсіздікті бағалау. Қарсы 

көрсеткіштер.   

40. Антиагреганттар, антикоагулянттар және  фибринолитиктердің ЖИА емдеуіндегі 

мағанасы.  

 

 

 


