
G-041.18.10.04-2013 Вопросы вступительного экзамена (докторантура) Ред. 1.  Страница 1 из 3 

 

НАО «Медицинский университет Семей» 

Докторантура 

Перечень вопросов вступительного экзамена по дисциплине 

 «Доказательная медицина» 

по специальности  «Медицина» и «Общественное здравоохранение» 

2020-2021 учебный год 

 

1. История развития доказательной медицины. Мировой опыт развития. 

2. Взаимосвязь доказательной медицины с клинической эпидемиологией и 

биологической статистикой 

3. Первичные и вторичные источники достоверной информации.  

4. Электронные базы данных. MEDLINE и инструменты поиска. 

5. Доказательная медицина как средство продвижения лекарственных средств 

6. Влияние концепции доказательной медицины на медицинскую практику, науку, 

образование за рубежом и в Республике Казахстан 

7. Национальные клинические руководства: история развития, принципы 

составления и проблемы внедрения. 

8. Процесс принятия клинического решения. Уровни доказательности. 

9. Проблемы анализа, распространения  и использования научной медицинской 

информации. 

10. Этические принципы проведения клинических исследований 

11. Доказательная медицина: новые подходы к образованию и практике 

12. Основные виды, проблемы внедрения и анализа результатов скрининговых 

программ 

13. Понятие об обществах специалистов доказательной медицины. Центры 

доказательной медицины в нашей стране и СНГ. 

14. Роль пациентов в научных исследованиях. Права пациента. 

15. Международные (многоцентровые) исследования  

16. Преимущества и недостатки  клинических руководств. 

17. Этические принципы проведения клинических исследований 

18. Научные исследования и доказательная медицина  

19. Проблема недостоверных публикаций.  

20. Базовые статистические знания, необходимые для интерпретации данных по 

доказательной медицине   

21. Методология поиска медицинской информации, достоверные источники и 

ресурсы  

22. Использование принципов доказательной медицины в обучении врачей  

23. Анализ медицинских публикаций с позиций доказательной медицины  

24. Разработка и оценка клинических протоколов 

25. Пять этапов доказательной медицины 

26. Первый этап доказательной медицины. Формулирование проблемы с 

использованием принципа PICO. 

27. Второй и третий этапы доказательной медицины.  

28. Третий этап ДМ: критическая оценка полученных в результате поиска сведений. 

29. Четвертый и пятый этапы доказательной медицины 

30. Поиск информации в Интернете. Библиотека Cochrane. 

31. Традиционная иерархия доказательств в клинической эпидемиологии 

32. Систематические обзоры и мета-анализ. 

33. Кохрэйновское сотрудничество и электронная библиотека Кохрэйна (поиск 

информации) 

34. Этика научных исследований 

35. Дизайны исследований 

36. Систематические ошибки 

37. Смещающие факторы и методы их устранения 
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38. Описательные исследования. Схематически изобразить дизайн исследования  

39. Аналитическая исследования: случай-контроль. Схематически изобразить 

дизайн исследования 

40. Аналитические исследования: когортные исследования. Схематически 

изобразить дизайн исследования 

41. Экспериментальные исследования. Схематически изобразить дизайн 

исследования 

42. Клинические испытания 

43. Фазы клинических испытаний 

44. Клинический аудит 

45. Методика отбора  пациентов для участия в научном исследовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дәлелді медицинаның даму тарихы. Дамудың әлемдік тәжірибесі. 

2. Дәлелді медицинаның клиникалық эпидемиология мен биологиялық 

статистикамен байланысы 

3.  

4. Электрондық база мәліметтері.MEDLINE және іздеу құралы 

5. Дәлелді медицина-емдік дәрілердің алға дамуының кепілі 

6. ҚР және шетелдегі  білімге, ғылымға, медициналық тәжірибеге дәлелді 

медицинаның концепция ықпалы. 

7. Ұлттық клиникалық жетекшілік: даму тарихы, құрастыру принциптері мен 

енгізу проблемалары 

8. Клиникалық шешімнің қабылдау барысы. Дәлелдеу деңгейі 

9. Талдау проблемасы, ғылыми медициналық ақпаратты қолдану  және   

таралымы       

10. Клиникалық зерттеудегі этикалық принциптер 

11. Дәлелді медицина: білімге және тәжірибеге жаңа көзқарас 

12. Скрининг бағдарламалардың талдау қорытындысымен енгізудегі 

проблемалары, негізгі түрлері 

13. Дәлелді медицина мамандарының қоғамдық ұйымдары туралы ұғымы.  Біздің 

елдегі және ТМД-ғы  ДМ орталықтары.   

14. Пациенттердің ғылыми зерттеулердегі рөлі. Пациенттердің құқығы. 

15. Халықаралық (көп орталық) зерттеулер 

16. Клиникалық жетекшіліктің артықшылығы және кемшіліктері 

17. Клиникалық зерттеудегі этикалық принциптер 
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18. Ғылыми зерттеу және дәлелді медицина 

19. Шындыққа келмейтін мақалалардың мәселесі 

20. Дәлелді медицина мәліметтерін талдап беру үшін базалық статистикалық білім 

қажет 

21. Медициналық ақпаратты іздеу әдістемесі, нақты көздер мен ресурстар 

22. Дәрігерлерді оқытудағы ДМ-ның принциптері 

23. Дәлелді медицина тұрғысынан медициналық жарияланымдарды талдау 

24. Клиникалық хаттамалардың бағасы мен талдауы 

25. Дәлелді медицинаның бес кезеңі 

26. Дәлелді медицинаның бірінші кезеңі. Pico принципін қолдану арқылы мәселені 

тұжырымдау. 

27. Дәлелді медицинаның екінші және үшінші кезеңдері 

28.  ДМ үшінші кезеңі: іздеу нәтижесінде алынған мәліметтерді сыни бағалау. 

29. . Дәлелді медицинаның төртінші және бесінші кезеңдері 

30. . Интернетте ақпаратты іздеу. Cochrane Кітапханасы 

31. Клиникалық эпидемиология дәлелдемелерінің дәстүрлі иерархиясы 

32. Жүйелі шолулар және мета-талдау 

33. Кохрейндік ынтымақтастық және Кохрейннің электрондық кітапханасы 

(Ақпарат іздеу) 

34. Ғылыми зерттеулер этикасы 

35. Зерттеу Дизайндары 

36. Жүйелі қателер 

37. Ығысатын факторлар және оларды жою әдістері Ь 

38.  Сипаттамалық зерттеулер. Зерттеу дизайнын схемалық бейнелеу 

39. Аналитикалық зерттеулер: жағдай-бақылау. Зерттеу дизайнын схемалық 

бейнелеу 

40.  Аналитикалық зерттеулер: когортты зерттеулер. Зерттеу дизайнын схемалық 

бейнелеу 

41. Тәжірибелік зерттеулер. Зерттеу дизайнын схемалық бейнелеу 

42. Клиникалық сынақтар 

43. Клиникалық сынақтар фазалары 

44. Клиникалық аудит 

45. Ғылыми зерттеуге қатысу үшін пациенттерді іріктеу әдістемесі 


