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Мамандық бойынша тест: 2-пән
1. Денсаулық сақтау жүйесіндегі емдеу сапасын үнемі жоғарылатуға
жатады
A) пациент арқылы қызметтің сапасын бақылау
B) арнайы медициналық қызметтерді енгізу
C) денсаулық сақтаудың шығындарын азайту
D) медициналық қызмет маркетингі
E) мейіргер ісінің шығындарын азайту
F) табысты жоспарлау
G) басқару шешімдерді тиімді қабылдау
2. Өзін-өзі басқару – бұл:
A) шешімді шығаруды орталықтандыру
B) локальды деңгейде өзіндік шешім қабылдау
C) басқарушылықтың орталық аппараты жағынан шешімді орындау
D) жауапкершілікті персоналға жүктеу
E) жоспарлы құжаттарды қатаң сақтау
F) ақпаратты тарату
3. Адамдарға денсаулық жағдайы туралы ақпарат берілу тиіс __________
бойынша
A) кез келген жағдай
B) бас мейіргердің айтуы
C) дәрігердің қалауы
D) тек оның қалауы
E) әкімшілік келісім
F) туысқандардың келісімі
4. Басқару функциясы бойынша бақылау түрлері келесідей:
A) қорытынды
B) қайталама
C) кезеңдік
D) алдын ала
E) жалпы
F) жедел
G) екіншілік
H) ағымдағы

Мамандық бойынша тест

2

5. Медициналық көмек стандарты:
A) кері байланыс жасау құжаты
B) медициналық көмек көрсетудің сапалылығын анықтау
C) дәрігердің науқасқа көмек көрсету үрдісінің нормалары
D) сақтандыру полисі
E) ақпаратпен қамтамасыз ету үдерісі
F) медициналық кызметіне қойылатын нормативті құжат
G) сапаны жоспарлау үрдіс

6. Басқарудың автократиялық стилі осымен сипатталады
A) бағынушыларға жұмыс мәселелерін шешу барысында толық бостандық беру
B) орындаушыларды күш салу арқылы бағындыру
C) адамдардың өздерін ынталандыру климатын құру
D) жұмысты жоспарлау барысында орындаушылар өз еркімен ітейді
E) қызметтік тапсырмаларды таңдау барысында еркіндік құру
F) қызметтік тапсырмаларды орындау барысында бағынушыларға толық еркіндік беру
7. Адамдардың жұмыстағы мінез-құлықтарын, олардың әлеуметтік деңгейін зерттеген мектеп
A) адами қарым-қатынастар
B) әкімшілік
C) бихевиористтік
D) классикалық
E) ғылыми басқару
F) эмпирикалық
G) мінез-құлық
8. Мінез-құлық мектебі ұсынған қағидаларға жатады
A) дара басшылық принципті дамыту
B) орталықтандыру
C) рационалды басқару жүйесі
D) жаңа басқару тәсілдері
E) енбек өнімділігін көтеру
F) персоналға адалдық пен сенімділік арттыру
G) этикалық нормаларға бағыну
H) жауапкершілік
9. Басқару объектісіне әсер ету үрдісі
A) фирманы пайдамен қамтамасыз ету
B) пайда көру
C) кадрлық саясатты қалыптастыру
D) менеджмент құрал-жабдығы
E) менеджмент құралы
F) менеджмент
G) қызметкердің творчестволық біліктілігін жетілдіру
H) менеджмент әдісі
10. Медициналық мекеменің стратегиясын құраушылар
A) ережелер мен процедуралар
B) дәрімен қамтамасыз ету және құрал жабдықтар
C) тактика және саясат
D) өмір сүру ұзақтығы
E) тұрғындар денсаулығының деңгейі
F) нормативті-құқықтық актілер

