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Мейіргер ісіндегі зерттеулер

• Пациенттерге, отбасыларға және
қауымдастықтарға пайдасын тигізу
мақсатында білімді жетілдіреді және
дамытады

• Мейіргер ісіүшін қызығушылық тудыратын
денсаулықтың барлық қырларын қамтиды

• Денсауқты нығайту, аурудың алдын алу, 
барлық жастағы адамдарға күтім жасайды

• Мейірбикелік практиканы қолдайтын
дәлелді ақпаратпен қамтамасыз етеді

(ANA 2019, ICN 2009)



Ғылыми инфрақұрылым - ғылымның негізі

Инфрақұрылымдар:

• Жиі ұжымдық және халықаралық

• Ғылыми кітапханалардың, аппараттық
құралдардың, деректер желілерінің, деректер
қорларының, жинақтардың және онымен
байланысты қызметтердің құрамына кіреді

• Жоғары рангтық зерттеуге арналған
пререквизиттер

• Шетелдік және отандық зерттеушілер үшін
бірлескен мүмкіндіктер ұсынады

(European Strategy Forum on Research Infrastructure 2013, Finnish Academy, 2013) 



Мейірбике зерттеу инфрақұрылымы үшін табысты факторлар; АКТ

• Мейіргер ісіндегі зерттеулерін жүргізу үшін бірнеше
әдіснамалық АКТ қолдауға зерттеушіні
араластырудың құзыреттілігі (Button, Harrington & Belan, 2014)

• Мейіргерлік ақпараттық технологиялардың және E-
learning технологиясының құзыреттілігі, дәлелді
негізделген медициналық күтімді қамтамасыз ету
үшін қажетті өмір бойы оқыту дағдыларын қолдайды

• Толық лицензиялары бар соңғы статистикалық және
сапалы талдау бағдарламалық қамтамасыз ету
мейіргерлік зерттеулер деректеріне талдау жасауды
қолдайды



Қазақстанның медициналық университеттеріндегі қазіргі жағдай

• Қазақстан Республикасындағы мейіргер ісі 90-жылдардан бері өзгерді
• 2006 жылы «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша жоғары білімнің Мемлекеттік

стандарты құрылды.
• Қазақстанда тұңғыш рет бакалавр мен магистратураның мейіргер ісі

бағдарламасы пайда болды.
• Мейіргер ісін реформалау қажеттілігі Қазақстан Республикасы Денсаулық

сақтау министрлігінің негізгі құжаттарында (Қазақстан Республикасының 2011-2015
жылдарға арналған «Қазақстан» Ұлттық денсаулық сақтау бағдарламасы)

• Барлық медициналық ЖОО зерттеушілер үшін негізгі бағдарламалық
қамтамасыз етуді ұсынады: сөзді өңдеу бағдарламасы, электрондық кесте
және демонстрациялық бағдарлама.

• Көпсалалы халықаралық зерттеу жобаларында мейіргер ісі немесе
электронды ынтымақтастық платформаларының деректерін тиімді талдау үшін
арнайы бағдарлама болған жоқ.



Мейіргер ісіндегі зерттеу инфрақұрылымы үшін табысты
факторлар; Халықаралық қызметтер

• Халықаралық мейірбике
желілері

• Қызметкерлер халықаралық
зерттеулер мен 
ынтымақтастыққа қатысады

• Мейіргер ісі мұғалімдерін
шетелдік жоғары оқу
орындарында профессорлар
ретінде қабылдайды



Қазақстанның медициналық университеттеріндегі қазіргі
жағдай

• Қазақстанның медициналық жоғары оқу орындарының
ешқайсысы мейірбикелік ассоциациялардың халықаралық
желілеріне тіркелмеген.

• Ешбір университет халықаралық медбикелер желісіне
тіркелмеген.

• Мейіргер ісі шетельдік рофессорлары жиі қонақтар емес.



Мейіргер ісіндегі зерттеулердің инфрақұрылымына арналған
еуропалық табысты факторлар; Кітапхана қызметі

• Мейіргер ісі бойынша көптеген ақпараттарға
арналған заманауи және қазіргі заманғы
ақпараттар (кітаптар, журналдар, электронды
материалдар және әр түрлі дерекқорлар)

• Деректер базасынан баспа және электронды
мейіргер ісіндегі кітаптары мен мейіргер
журналдары

• Журналдың басылымдары немесе онлайн 
журналдары - халықаралық



Қазақстанның медициналық университеттеріндегі қазіргі
жағдай

• Университет кітапханаларының көпшілігінде
клиникалық мейіргер ісі, басқару негіздері немесе
мейіргер ісі теориясы бар, бірақ бұл кітаптар
студенттерді мейіргер ісіндегі зерттеулер мен
әдіснамасына бағыттамайды.



Мейіргер ісіндегі зерттеулер инфрақұрылымы үшін
табысты факторлар; RDI

• Мекеме оқытушыларды академиялық форумдарға
жариялауға шақырады

• Аймақтық денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтермен
стратегиялық әріптестік туралы келісім

• Қызметкерлерге арналған әртүрлі ғылыми-зерттеу және
тәжірибелік жобаларды дайындау

• Жобаны басқару бойынша қызмет көрсету тобына
хабарласатын әрбір жоба іске қосылады



Қазақстанның медициналық университеттеріндегі қазіргі
жағдай

• Мейіргер ісіндегі зерттеулер жоғары оқу орындарында
бакалавриат және магистратура бағдарламалары деңгейінде
дипломдар мен диссертацияларды жазу және қорғау бөлімі
ретінде ғана жүргізіледі.

• Басылымдарды шолу жүйесі және PURE сияқты ғылыми
зерттеулерді дайындауды ұйымдастыру университеттерде
жүзеге асырылмайды.



Мейіргер ісіндегі зерттеулер инфрақұрылымы үшін табысты
факторлар; Қаржылық қызметтер

• Сыртқы қаржыландыруды тартуға арналған жүйелі, оқытылған
және ұйымдастырылған қолдау көрсететін қызметкерлер тобы

• Бюджеттеуге қызметкерлерді кеңес беретін және ғылыми-
зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жобаларды
жобалауға маманданған адамдар

• Зерттеу және даму саласындағы әртүрлі жұмысқа орналасу
мүмкіндіктері және жаңа қосымшаларды дайындау үшін RDI 
дайындық қаржыландыру



Қазақстанның медициналық университеттеріндегі қазіргі жағдай

• Магистратура, докторантура бағдарламаларының кезеңдері білім
беру гранттары арқылы мемлекетпен қаржыландырады. Гранттар,
яғни түрлі салалардағы зерттеулерді университеттер өздері,
сондай-ақ Денсаулық сақтау министрлігі, Білім және ғылым
министрлігі қаржыландырады.

• Мейіргер ісі жөніндегі сараптамалық комиссия құрылуда; Жоспарда
Қазақстанда жыл сайын кем дегенде 20 млн. теңгеден кем емес
қаржыландыру қарастырылып, кем дегенде 10 мейіргер ісіндегі
ғылыми жоба жүзеге асырылатын болады; қазақстандық мейіргер
зерттеушілері Scopus әлемдік базасында кемінде 20 жарияланым
шығарылатын болады; мейіргер ісіндегі зерттеулерді жариялайтын
дәлелді мейіргерлік тәжірибеде негізделген ұлттық журнал
құрылады,



Қазақстандық медицина университеттерінде мейіргер ісіндегі зерттеу
инфрақұрылымын дамыту бойынша ұсынымдар

• Сатып алуды зерттеу материалдары (мейіргерлік нақты деректер
базалары, журналдар, кітаптар, электронды кітаптар) және емдеуге
қажетті сапалы деректерді талдау бағдарламаларына инвестициялау

• Жоғары сапалы мейіргер ісідегі зерттеулерді жоспарлау және енгізу үшін
халықаралық мейірбике қауымдастығы мен білім беру және зерттеу
желілеріне қосылу, сондай-ақ халықаралық ЖОО-мен ұзақ мерзімді
ынтымақтастықты кеңейту

• Мейіргер ісі ғылымына, жобаларды басқаруға, ағылшын және АКТ
дағдыларына әкімшілік-педагогикалық персоналдың жүйелі түрде
потенциалын қалыптастыруда бірлескен оқу бағдарламаларын тиімді
ұйымдастыру.



Рахмет!


