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Мамандық бойынша тест: 1-пән
1. Дәрілік заттарды сараптау Ұлттық орталығының мақсаты:
A) ДЗ сапасы және қауіпсіздігін қамтамасыз ету
B) ДЗ алуға кредит ресурстарын тиімді пайдалануға
C) кең қолданылатын препараттарды және өмірге қажеттілерін жоспарлау
D) медициналық техниканы және дәріханалық ассортимент тауарларын
жеткізумен айналысу
E) дәріхана жеке меншігі басшылық қызметіне қатысы жоқ
2. Тазалық кластарындағы ауа, қабырғалар, қондырғылар өңделеді:
A) термиялық жолмен
B) УК сәулелермен
C) радиациялық жолмен
D) гамма сәулелермен
E) альфа сәулелермен
3. Сұраныс мөлшерінің бағадан тәуелділігі ... коэффицентпен
сипатталады.
A) сұраныс
B) жұмыстар
C) баға
D) қызметтер
E) ұсыныстар
4. Күшті қышқыл және әлсіз негізден түзілген тұздар ерітінділеріне
қолданылатын тұрақтандырғыш:
A) хлорсутек қышқылының 0,1М ерітіндісі
B) антиоксиданттар
C) натрий гидрокарбонаты
D) натрий гидроксидінің 0,1 М ерітіндісі
E) Вейбель ерітіндісі
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5. Дәріхана қоймасына 1% -1,0 морфин гидрохлоридінің 1 000 қаптамасы
түсті. Осы дәрілік препарат дәріхана қоймасының қай бөліміне қабылдануы
тиіс.
A) жедел
B) экспедиция
C) сұйық дәрілер
D) улы және есірткілік дәрілер
E) қабылдау
6. Фармацевт-технолог таблетка–ядроны ішекте еритін пленкалы
қабықшамен қаптауды ұсынды. Қолданылған көмекші материал:
A) лактоза
B) поливинилпирролидон
C) ацетилфталилцеллюлоза
D) этилцеллюлоза
E) метилцеллюлоза
7. Суппозиторийлердің толық деформациялану уақытын анықтайды
A) Прибор для определения себілгіштік тығыздықты анықтайтын құрал
B) «Айналмалы себет» құралы
C) Визкозиметр
D) «Тербелмелі себет» құралы
E) «Крувчинский» құралы
8. ДЗ айналымы саласын нысандарына .... жатады.
A) ММБ және тағы басқа да дәріханалық тауарлар ассортименті
B) физикалық немесе заңды құқығы бар мекемемің жаңа ДЗ жасауда
заңды қорғалған құжаттары
C) қызмет бабы аясында орындаушы,бақылаушы қызметтерді орындаушы
мемелекеттік орган
D) ДС аумағында басқаруды орындаушы ҚР орталық орындаушы орган
E) физикалық немесе заңды белгіленген тәртібі бойынша
фармацевтикалық қызметті орындауға құқығы бар тұлғалар
9. Тауарлар зауыттық шот-фактура, көлік жүкқұжаты, талдау паспорты
арқылы ... .
A) дәріхана қоймасынан ұсақ бөлшек желіге жіберіледі
B) тауар өндірушіден дәріхана дүкендеріне келіп түседі
C) дәріханадан ЕПҰ-ға жіберіледі
D) дәріхана қоймасына келіп түседі
E) тауар өндірушіден ұсақ бөлшек желіге жіберіледі
10. Тауарлық қорлардың жай-күйін және қолдану тиімділігін, жабдықтау
сенімділігін бағалау ... көрсеткіштерін пайдалану жолымен жүзеге
асырады.
A) тауарларды қайта бағалау
B) сатылған тауардың өзіндік құны
C) қаржылық нәтиже
D) нақты ақшаға сату
E) тауар қорлары көлемі
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