
  

 

Тестілеудің техникалық сипаттамасы 

 

      Мамандық атауы:   «Мейіргер ісі» - Қолданбалы бакалавр   

Мамандық шифрі:   0302000 

Оқу мерзімі:    1,5 жыл 

Контингент:    Түлектер 

Бағалау құзіреттілігі:              Білімді бағалау 

 

№ Бөлім атауы салмақ 

үлесі,  

%-да 

 

13_МК_01 Қазақстан Республикасының  денсаулық сақтау 

жүйесіндегі мейіргер мамандығы: 

1.Мейіргерлік процесс және мейіргерлік күтім жоспары. 

2. Мейіргердің жұмысын ұйымдастыру және басқару. 

3. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жүйесіндегі 

мейіргер ісі. 

4.Дәлелді мейіргерлік практика негіздері, ғылыми деректегі 

мейіргердің   клиникалық практикасімен  және пациенттің 

құндылықтарымен  интеграциялау, сыни ойлау және шешім 

қабылдау. 

6 А-2 

В-2 

С-2 

13_МК_02 Пациент қауіпсіздігі  мен мейіргерлік күтім: 

1. Иммунология және эпидемиология. 

2. Эргономика негіздері және науқастың қауіпсіз орнын 

ауыстыруы, пациенттердің қауіпсіздігін арттыру үшін 

технологияны пайдалану. 

3. Дәрілік препараттарды тиімді және қауіпсіз қолдану 

әдістері және медициналық калькуляция негіздері. 

4. Балалар мен егде жастағы адамдарды дәрі-дәрмекпен 

емдеудің арнайы аспектілері. 

8 А-3 

В-3 

С-3 

13_МК_03 Жедел  мейіргерлік күтім: 

1. Тыныс алу жүйесінің ауруларында  шұғыл мейіргерлік 

күтімді  көрсету(бронхиалды демікпе ұстамасы;өкпеден 

қан кету). 

2. Жүрек-қантамыр жүйесінің ауруларында шұғыл 

мейіргерлік күтімді  көрсету (гипертониялық криз,  жіті  

коронарлы синдром,жіті жүрек жетіспеушілігі, жіті 

тамырлық жетіспеушілік). 

3. Ас қорыту жүйесі ауруларында шұғыл мейіргерлік 

күтімді  көрсету( асқазан-ішектен қан кету) 

4. Несеп шығару жүйесінің ауруларында мейіргелік 

күтімді көрсету ( бүйрек коликасы,несеп тас ауруы) 

5. Анафилактикалық шок, Квинке ісігі 

6. Жүрек-өкпе реанимациясы. 

14 А-5 

В-5 

С-4 



7. Жедел көмек көрсету қажетілігі болғанда дәрілік 

препаратарды колдану 

 

13_МК_04 Денсаулықты нығайту: 

1. Денсаулықты нығайтудың және салауатты өмір салтын 

насихаттаудың теориялық негіздері. 

2.Денсаулықты нығайту бойынша профилактикалық 

бағдарламаларды ұйымдастыру принциптері. 

3.Денсаулықты нығайту және аурулардың алдын алу 

тұжырымдамасы.  

4. Салауатты өмір салтын насихаттау және денсаулықты 

нығайтуды басқару бойынша Ұлттық және халықаралық 

стратегиялар, бағдарламалар мен ұсынымдар. 

9 А-3 

В-3 

С-3 

13_МК_05 Отбасылық күтім: 

1. Кауіпсіздік аналық концепциясы 

2.Акушериядағы  және гинекологиядағы мейіргерлік  күтім 

тәжірибесі. 

3.Репродуктивті денсаулықты нығайтудың негізгі 

тұжырымдамалары мен тәсілдері, отбасын жоспарлау. 

4.БЖАЫҚ. 

5.Отбасылық зорлық-зомбылық, соның ішінде тұрмыстық 

зорлық-зомбылық және балаларға қатыгездік. 

6 . Иммунопрофилактика 

12 А-4 

В-4 

С-4 

13_МК_06 Мейіргер ісіндегі менталды денсаулық: 

1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әлеуметтік 

саясаты. 

2. Менталды денсаулық бұзылуының пайда болу қауып-

қатер  факторлары мен критерийлері . 

3. Медициналық-әлеуметтік патронаж. 

14 А-4 

В-5 

С-5 

13_МК_07 Созылмалы аурулар   мен қарттарға мейіргерлік  күтім:  

1. Созылмалы инфекциялық емес ауруларда мейіргерлік 

күтімді  ұйымдастырудың негізгі түрлері. 

2.Мультидисциплинарлық тәсілді қолдану арқылы жан-жақты 

паллиативтік көмек көрсету 

3.Қатерлі ісіктерден емделіп шыққан пациенттерге, бірақта  

химиотерапиялық,сәулелік терапия,хирургиялық ем 

нәтижесінен болатын зардабы бар пациенттерді жүргізу 

принциптері. 

4.Созылмалы аурулардың асқыну кезінде  үй жағдайында 

мейргерлік күтімді жүзеге асырудағы көрсетілімдері және 

алғышарттары. 

5.Дәрігер мен пациенттің  отбасысымен,  қажет болған 

жағдайда әлеуметтік қызметкер немесе  қамқоршысымен  

ынтымақтастықта үйде мейіргерлік күтім жасау. 

15 А-5 

В-5 

С-5 

13_МК_08 Денсаулық сақтаудың электронды жүйесі: 

1. Денсаулық сақтаудағы қолда бар ақпараттық жүйелер 

мен қосымшалар.  

2. Е-денсаулық сақтаудың стратегиялық дамуының негізгі 

құжаттары.  

3. ҚР Денсаулық сақтау жүйесін дамыту бағыттары және 

е-денсаулық сақтаудың оған ықпалы. 

4. ҚР е-денсаулық сақтау міндеттері.  

6 А-2 

В-2 

С-2 



5. ҚР электрондық денсаулық сақтауды дамытудың негізгі 

принциптері мен жалпы тәсілдері. 

6. Ақпараттық қауіпсіздік. 

13_МК_09 Мамандандырылған мейіргерлік күтім және дәлелді 

практика:  

1. Туберкулезбен ауыратын пациенттерге 

мамандандырылған  мейіргерлік  күтімді ұйымдастыру. 

2. Неврологиялық, инсульт ауруларында 

мамандандырылған мейіргерлік  күтімді ұйымдастыру.  

3. Жарақаттан және операциялық араласудан кейінгі 

пациенттерге  мамандандырылған күтім көрсету және 

бақылау. 

4. Диагностикалық және скринингтік зерттеулер.  

9 А-3 

В-3 

С-3 

13_МК_10 Мейіргерлік істе персоналды басқару: 

1. Персоналды  ынталандыруды  ұйымдастыру, 

сыйақыларды басқару.  Мейіргерлік қызмет 

басшыларының еңбек тәртібін қамтамасыз ету. 

2. Менеджмент заңдары мен принциптері. Денсаулық 

сақтаудағы сапаны басқару. 

3. Денсаулық сақтаудағы менеджменттің әкімшілік 

әдістері. Сенім және моральдық 

ынталандыру(көтермелеу). Маслоу бойынша 

қажеттіліктердің иерархиясы. 

4. Ұйымдық өзгерістерді және қақтығыстарды басқару 

7 А-2 

В-2 

С-3 

 Барлығы: 100 А-32 

В-34 

С-34 

 


