
  

 

Тестілеудің техникалық сипаттамасы 

 

      Мамандық атауы:  «Мейіргер ісі» - Қолданбалы бакалавр 

Мамандық шифрі:   0302000 

Оқу мерзімі:               3,5 жыл 

Контингент:               Түлектер 

Бағалау құзіреттілігі:   Білімді бағалау 

 

№ Бөлім атауы салмақ үлесі,  

%-да 

 

12_МК_01 Қазақстан Республикасының  денсаулық сақтау 

жүйесіндегі мейіргер мамандығы 

1. Мейіргерлік процесс 

2. Медициналық қызметкер мен науқас қарым-

қатынасының моделдері. 

3. ҚР денсаулық сақтау жүйесіндегі мейіргер ісі 

4. Қоғамдық  денсаулық  және  денсаулық 

сақтаудың орны мен рөлі. 

5. Мейіргердің  жұмысындағы басқару мен 

ұйымдастыру. 

4 А-1 

В-1 

С-2 

12_МК_02 Мейіргерлік ісіндегі инфекциялық бақылауы 

1. Зарарсыздандыру 

(анықтамасы,түрлері,әдістері,медициналық 

қалдықтарды жинау және сақтау,нормативті 

құжаттар)  

2. Асептика, антисептика және 

залалсыздандыру 

( анықтамасы,әдістері,аурухана ішілік инфекцияның 

алдын алуы,инфекциялық қаупсіздіктің 

универсалды және стандартты шаралары, 

пациенттің және медицина қызметкерінің 

инфекциялық қауіпсіздігінің қамтамысыздандыру  

негіздері) 

3. Инфекциялық аурулар (тырысқақ, 

менигококкты инфекция, В, С вирусты 

гепатиттері) 

5 А-1 

В-2 

С-2 

12_МК_03 Пациент қауіпсіздігінде  клиникалық 

мейіргерлік күтім 

1. Эргономика  негіздері  және науқастың 

қауіпсіз орынын ауыстру 

2. Әр түрлі жас категориясындығы  пациент  

ағзасындағы өмірлік  маңызды 

функцияларды бағалау. 

3. Апат  медицина негіздері. 

4. Әр түрлі шұғыл жағдайлардағы алғашқы 

медициналық көмек  көрсету. 

5 А-1 

В-2 

С-2 

12_МК_04 Пациент күйінің клиникалық бағасы 

1. Субъективті және объективті тексеру әдістері 

2. Қосымша тексеру әдістерінің маңызы 

6 А-2 

В-2 



3. Тыныс алу мүшелері , жүрек -қан тамыр 

жүйелері, асқорыту мүшелері, несеп шығару 

және эндокринді, қан түзу , сүйек-бұлшық ет 

жүйелері ,аллергиялық  аурулардағы  

пациенттерді тексеру әдістері. 

4. Клиникалық синдромдар мен  белгілері.  

С-2 

12_МК_05 Созылмалы  аурулардағы мейіргерлік күтім 

1. Тыныс алу ауруларындағы  мейіргерлік күтім 

2. Жүрек, қан -тамыр ауруларындағы  

мейіргерлік күтім 

3. Асқазан-ішек  жолдары ауруларындағы 

мейіргерлік күтім 

4. Несеп шығару ауруларындағы  мейіргерлік 

күтім 

5 А-1 

В-2 

С-2 

12_МК_06 Жедел аурулардағы мейіргерлік күтім( 

хирургиялық және  периоперативті  мейіргерлік ) 

1. Аурухана ішілік хирургиялық инфекциясын 

алдын алуы  

2. Жалпы және жергілікті   жансыздандыру 

жүргізу кезіндегі мейіргердің  рөлі 

3. Гемотрансфузия және инфузия жүргізу  

кезіндегі мейіргердің  рөлі 

4. Кеуде торы ,кеуде қуысы мүшелерінің ,аяқ-

қолдың жарақаттануы   және аурулар 

кезіндегі науқастарға күтім жасаудағы 

мейіргерлік процесс. 

5. Ота жасалудан кейінгі науқастарға күтім 

және отадан кейінгі асқынудын алдын алу. 

5 А-1 

В-2 

С-2 

12_МК_07 Репродуктивті денсаулықтың мейіргерлік 

аспектісі 

1. Қауіпсіз ана. 

2. Отбасын жоспарлау 

3. Әйелдердің жыныс  мүшелерінің  қабыну 

аурулары 

4. Гинекологиядағы шұғыл көмек 

4 А-1 

В-1 

С-2 

12_МК_08 Педиатриядағы мейіргер ісі 

1. Балалар дамуындағы динамикалық процесс 

2. Дені сау және ауру балаларды 

ықпалдастырып емдеу ұлттық бағдарламасы  

3. Балалар  инфекциясы  және  

иммунопрофилактикасы 

4. Балалар ауруларының профилактикасы 

5. Отбасылық , тұрмыстық зомбылық, балаларға  

келетін қаупы 

6. Педиатриядағы шұғыл көмек 

6 А-2 

В-2 

С-2 

12_МК_09 Геронтологиялық мейіргер ісі 

1.Қартаюдың теориясы мен ұғымдары, егде жастағы 

адамдарға күтім көрсету бойынша дәлелді 

нұсқаулықтар. 

2.Егде жастағы адамдардың денсаулығы мен әл-

ауқатының ерекше қажеттіліктері. 

3.Егде жастағы науқастың жағдайын бағалау, 

4 А-1 

В-1 

С-2 



дәлелді денсаулықты сақтау, қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету. 

4.Гериатрикалық синдромдар, қозғалу- тасымалдау 

технологиясы. 

5.Егде жастағы адамның денсаулығы мен хал-жайын  

жақсартуға отбасының араласуы. 

12_МК_10 Акушериядағы  мейіргер ісі 

1. Жүктілік диагностикасы. Жүкті әйелдерді 

тексеру әдістері. Босануға дейінгі әйел 

күтіміндегі мейіргедің рөлі 

2. Физиологиялық босану. І, ІІ, ІІІ босану 

кезеңдеріндегі жүктілерді бақылау мен 

оларға күтім жасау.  

3. Босанудан кейінгі физиология.Емшек сүтімен 

қоректендіру. 

4. Акушериядағы шұғыл көмек көрсету 

5. Босанудан кейінгі септикалық аурулар. 

4 А-1 

В-1 

С-2 

12_МК_11 Әлеуметтік- маңызды  аурулар(ЖЖБИ, 

АҚТҚ\ЖҚТБ, туберкулез және т.б.)  

1. «Әлеуметтік -маңызды  аурулар»  

анықтамасы 

2. Әлеуметтік- маңызды аурулар тізімін 

анықтайтын нормативті-құқықтық  құжаттар. 

3. Әлеуметтік- маңызды  аурулардың науқаста 

пайда болу қауіп-қатер факторлары 

4. Әлеуметтік- маңызды  аурулар: 

туберкулез,қатерлі ісіктер,қант диабеті. 

4 А-1 

В-1 

С-2 

12_МК_12 Психикалық денсаулық және аддикция. 

1. Психикалық денсаулық критерийлері және 

қауіп-қатер  факторлары. 

2. Жүйке -психикалық бұзылыстар түрлері. 

3. Аддикция, аддикцияның биологиялық  

механизімдері. 

4. Алдын алу, кеңес беру және мейіргерлік 

күтім көрсету. 

4 

 

 

А-1 

В-1 

С-2 

12_МК_13 Паллиативті көмек және онкологиялық 

профилді пациенттерге күтім: 

1.Пациенттерге  күтім жасаудағы  паллиативті  

көмектің мазмұны, мақсаты, бағыты мен 

міндеттері 

     2.Паллиативті көмек көрсетудің реті, жаңа амал-

әдісі 

    3.Паллиативтік көмектің  жан-жақтылығы 

    4.Қатерлі  ісіктерден емделіп жазылып 

шыққан,бірақ химиотерапиялық,сәулелік 

терапия,хирургиялық ем нәтижесінен болатын 

асқынулары бар пациенттерді жүргізу принциптері 

    5.Стационарлық және  үй жағдайында  

паллиативті көмек көрсетуді волонтерлер мен 

туыстарын оқыту. 

5 А-1 

В-2 

С-2 

12_МК_14 Үй  жағдайындағы мейіргерлік күтім: 4 А-1 



1. Асқыну кезеңінде созылмалы аурулары бар 

үйде мейіргерлік күтімді жүзеге асырудың 

көрсеткіштері мен алғы шарттары (жараны 

емдеуді қажет ететін науқастар, мүгедек 

науқастар, неврологиялық аурулары бар 

науқастар). 

2.  Үй  жағдайында  пациенттерге күтім  

жасаудың негізгі принциптері. 

3. Үй  жағдайында  пациенттерге мейіргерлік  

күтімді жоспарлау. 

4. Дәрігер мен науқастың отбасысымен, қажет 

болған жағдайда әлеуметтік қызметкермен 

немесе қамқоршысымен ынтымақтастықта 

үйде мейірбикелік күтім жасау. 

В-1 

С-2 

12_МК_15 Денсаулықты нығайту 

1. Денсаулықты нығайтудың және салауатты 

өмір салтын насихаттаудың теориялық 

негіздері.  

2. Денсаулықты нығайту бойынша алдын алу  

бағдарламаларын ұйымдастыру принциптері.  

3. Денсаулықты нығайту және аурулардың 

алдын алу тұжырымдамасы.  

4. Ұлттық және халықаралық стратегиялар, 

Салауатты өмір салты бойынша және 

денсаулықты нығайту ілгерілетуді басқару  

бағдарламалар мен ұсыныстар. 

4 А-1 

В-1 

С-2 

12_МК_16 Пациенттерді үйрету 

1. Мейірлік  ісінің функциясы ретінде оқыту 

(анықтау  қажеттілік, мотивация, білім беру)  

2. Оқыту мақсатын, науқасты оқыту жоспарын 

қою. 

3. Науқасты оқытудың танымдық аспектілері 

(ақпаратты талдау, басымды  ақпаратты 

бөлу). 

4. Науқасты денсаулықты нығайту, ауруларды 

оңалту және алдын алу бойынша оқыту. 

3 А-1 

В-1 

С-1 

12_МК_17 Жедел жәрдем 

1.  Тыныс алу мүшелерінің ауруларындағы  

шұғыл көмек (бронх демікпесі ұстамасы, 

өкпеден қан кету). 

2.  Жүрек-қантамыр жүйесі мүшелерінің 

ауруларындағы  шұғыл көмек 

(гипертониялық криз, жіті коронарлық 

синдром, жіті жүрек жеткіліксіздігі, жіті 

тамыр жеткіліксіздігі). 

3. Ас қорыту мүшелерінің ауруларындағы  

шұғыл көмек (асқазан — ішек қан кету). 

4. Несеп шығару жүйесі мүшелерінің 

ауруларындағы  шұғыл көмек (несеп-тас 

ауруы, бүйрек шаншуы). 

5. Анафилактикалық шок,  Квинке ісінуі. 

6. Жүрек-өкпе реанимациясы  

7 А-2 

В-2 

С-3 



7. Шұғыл көмек көрсету қажет болған жағдайда 

дәрілік препараттарды қолдану. 

12_МК_18 Мейіргер ісіндегі әлеуметтік жұмыс 

1.Медицина-әлеуметтік жұмыстың нормативті-

құқықтық  құжаттары.Негізгі түсініктері 

2.Денсаулықтың бұзылу қауіп- қатер факторлары 

(әлеуметтік- 

экономикалық,биологиялық,экологиялық,медицинал

ық ) 

3.Отбасы және оның мүшелеріне медицина-

әлеуметтік көмек көрсету. 

4. Медицина-әлеуметтік патронаж 

4 А-1 

В-1 

С-2 

12_МК_19 Функционалды  мүмкіндіктерді  жақсарту 

1. Функционалды қабілетілік 

2. Функционалды  қабілеттіліктерді қолдау 

әдістері. 

3. Оңалтудың принциптері мен әдістемелері. 

4. Пациентті  және оның отбасын оңалту 

әдістеріне оқыту. 

4 А-1 

В-1 

С-2 

12_МК_20 Мамандандырылған мейіргерлік күтім: 

1. Мамандандырылған (арнайы 

мамандандырылған) күтім, әртүрлі  

медициналық мекемелерде  пациенттерге 

мейіргерлік қызмет көрсету әдістері.  

2. Кардиологиялық пациенттерге  

мамандандырылған мейіргерлік күтімді 

ұйымдастыру.  

3. Неврологиялық, инсультпен ауырған  

пациенеттерге а мамандандырылған 

мейіргерлік  күтімді ұйымдастыру.  

4. Жарақаттан, қан тамырлы патологиясы бар  

пациенттерге мамандандырылған күтімді 

және бақылады  ұйымдастыру. 

5. Пациенттің жағдайын   бағалау және жедел 

көмек көрсету. 

4 А-1 

В-1 

С-2 

12_МК_ 21 Денсаулық сақтаудың  электронды  жүйесі 

1. Денсаулық сақтаудағы қолда бар ақпараттық 

жүйелер мен қосымшалар. 

2. Электрондық -денсаулық сақтаудың 

стратегиялық дамуының негізгі құжаттары.  

3. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау 

жүйесінің  дамуының негізгі бағыттары  және 

электронды денсаулық  сақтау  жетістіктеріне 

жетуіне  әсер ететін  ықпалы  

4. ҚР электрондық -денсаулық сақтау 

міндеттері. 

5. ҚР Э3 °дамуының негізгі принциптері мен 

жалпы тәсілдері.  

6. Ақпараттық қауіпсіздік. 

2 А-1 

В-1 

С-0 

12_МК_ 22 Мейіргер  ісіндегі  менеджмент 

1.Менеджмент қағидалары және заңдары. 

Денсаулық сақтаудағы сапаны басқару 

4 А-1 

В-2 

С-1 



2.Денсаулық сақтаудағы менеджменттің әкімшілік 

әдістері. Сенім  және моральдық ынталандыру 

(көтермелеу). Маслоу бойынша қажеттіліктер 

иерархиясы. 

3.Ұйым ресурстарын басқару 

4.Ұйымдастырушылық өзгерістерді,  тәуекелдерді 

және жанжалдарды басқару 

12_МК_ 23 Дәлелді мейіргерлік практика: 

1. Дәлелділік иерархиясы  

2. Клиникалық сұраныстарды тұжырымдау 

қағидаттары. 

3. Зерттеудің методологиялық сапасын бағалау. 

4.Диагностикалық және скринингтік зерттеулер 

3 А-1 

В-1 

С-1 

 Барлығы 100 А-26 

В-32 

С-42 

 


