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ProInCa жобасының "Мейірбике ісіндегі көшбасшылық" WP2.4 жұмыс пакеті 

бойынша 2018 жылдың 2-6 қазаны аралығында Лахти қолданбалы ғылымдар 

университетінде (Финляндия) қарқынды семинар өткізілді.  Семинардың 

мақсаты денсаулық сақтау ұйымдарында мейірбике ісі мамандарының 

көшбасшылық әлеуетін нығайтуға ықпал ету үшін университет оқытушылары 

мен медбикелері үшін оқу материалдарын әзірлеу болып табылады. Семинар 

бағдарламасының құрамында дәрістер, топтық жұмыстар және ұйымдарға бару 

бар. Семинарға ProInCa жобасының серіктес университеттерінің 31 қызметкері, 

сондай-ақ Қазақстанның медициналық ұйымдарының аға және бас медбикелері 

қатысты. Мейірбике ісіндегі көшбасшылық бойынша оқу материалдары төрт 

аспектіде қаралды: мейірбикелік ұйымдар үшін басымдықтарды анықтау, 

қызметтерді басқару, көшбасшылық және команда, сондай-ақ мейірбике ісіндегі 

кәсіпқойлық пен әдепті жетілдіру. Қатысушылар Лахти қолданбалы ғылымдар 

университетінің жаңа Имитациялық орталығында болды. Мейіргерлік 

көшбасшылық бойынша оқу материалы 2019 жылы ақпанда Астанада 

(Қазақстан) өтетін екінші қарқынды семинар кезінде сынақтан өткізіледі). 
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Құттықтау сөз  

Пиньятелли Массимо 

Назарбаев Университеті Медицина жөніндегі Вице-президент,  Медицина мектебінің деканы 

ProInca бюллетенінің үшінші шығарылымына қош келдіңіз! Бір жыл бұрын біз ProInCa Kick-off жобасының желтоқсан кездесуіне 

дайындалған едік дегенге сену қиын. Бұл 3 мастер-кластардың аяқталуымен табысты және өте қауырт жыл болды: Гронингенде 

бірінші, сәуір айында мейірбике ісін жетілдіру орталығы туралы мастер-класс (№2 ақпараттық бюллетенді қараңыз), содан кейін 

қазан айының басында мейірбике ісіндегі көшбасшылықты жаңғырту бойынша Лахтидемастер-класс (осы бюллетендегі ақпарат) 

болды. Дәлелдемелерге негізделген мейірбике ісі бойынша үшінші мастер-класс қарашаның ортасында Люблянада (Словения) 

өтті. Бұл шығарылымда Сіздерде ProInCa-де мейірбикелік білім беруді жаңғырту үшін әдіснамалық қолдау көрсетуде елеулі 

табыстарға жетуді қалай жалғастыратыны туралы көбірек білу мүмкіндігі болады. 2018 жылғы 25-26 қазанда Астанада өткен 

Үшінші шығарылымға қош келдіңіздер   

«ProInCa NEWS» ақпараттық бюллетені 
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Erasmus + CBHE (жоғары білім беру саласындағы әлеуетті арттыру) жобалар көрмесінде ProInCa жобасы 1-ші орынға ие болғанын 

біз өте мақтан тұтамыз. (жалғасы 2 бетте) 

Мен Қазақстан мен Еуропаның 

барлық серіктестеріне олардың 

белсенді жұмысы, адалдығы және 

мейіргерлік білім беру жүйесінің 

осы амбициялық реформасын іске 

асыруға арналған күшті уәждемесі 

үшін алғыс айту мақсатында осы 

мүмкіндікті пайдаланғым келеді. 

Мен әлі күнге дейін ProInCa 

табысты сипаттайтын 

Аристотельдің «Өнімділік – 

кездейсоқ емес» деген дәйексөзімен 

аяқтағым келеді. Бұл әрдайым 

кемелдікке ұмтылудың, ақылға 

қонымды жоспарлау мен мақсатты 

күш-жігердің нәтижесі". 

Erasmus+ көрмесі 

2019 жылғы 25-26 қазан 
аралығында Erasmus+ бірлесе 
қаржыландырылатын жобалар 
Erasmus + жобаларының 
нәтижелерімен мүдделі 
тараптардың кең ауқымын 
таныстыру, жобалық өтінімдерді 
әзірлеуге және жобаларды іске 
асыруға тәжірибелік ұсынымдар 
беру мақсатында көрмеге қатысты. 
Көрме Қазақстандағы Erasmus + 
Ұлттық кеңсесінің бастамасы 
бойынша, ҚР БҒМ қолдауымен, 
Қазақстандағы Еуропалық Одақ 
делегациясы өкілдерінің, ҚР 
Ректорлар кеңесінің, 
университеттердің, сондай-ақ 
жергілікті және шетелдік 
қонақтардың қатысуымен Еуразия 
ұлттық университетінде (Астана) 
өтті. 

Бағдарламаның бірінші күні 
ерекше болды, ашылу салтанатына 
Білім және ғылым вице-министрі 
Асхат Аймағамбетов қатысты, 
пленарлық отырыста 
модераторлар Еуразиялық ұлттық 
университетінің ректоры Ерлан 
Сыдықов, Қазақстандағы Erasmus + 
Ұлттық кеңсесінің директоры 
Шайзада Тасболатова және 
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетінің ректоры Серік 
Өмірбаев болды. Сонымен қатар, 
төрт өнімді параллель секциялар 
ұйымдастырылды.  

Марапаттау рәсімі кезінде 
ProInCa жобасына Erasmus + 
қаржыландыратын басқа жобалар 
арасында бірінші орын берілді.  

Көрменің екінші күні 
Халықаралық кредиттік ұтқырлық 
және Erasmus Mundus бірлескен 
магистрлік дәрежелері туралы 
ақпаратты таратуға бағытталды. 

Жалпы, жәрмеңке сәтті өтті, барлық 
қатысушылар өз жобаларының 
нәтижелерімен бөлісуге және басқа 
жобалар туралы білуге, Erasmus + 
бағдарламасының бесінші 
конкурсының талаптары мен 
жаңалықтарымен танысқандарына 
қуанышты болды.  

Мейірбике ісін 
жетілдіру орталығы 

Мейірбике ісін жетілдіру 
орталығы үшін Астана Медицина 
университетінің мамандары Ханзе 
(Hanze UAS, Нидерланды) 
қолданбалы ғылымдар 
университетінің және Ювяскюля 
(JAMK, Финландия) қаласындағы 
Қолданбалы ғылымдар 
университетінің сарапшыларымен 
бірге электрондық платформаны 
әзірлеу бойынша жұмыс істейді. 
Электрондық платформа екі 
бөліктен тұрады: біріншісі - 
Wordpress негізінде құрылатын 
жалпы ақпараты бар веб-сайт, ал 
екінші бөлігі Moodle негізінде 
әзірленеді және мейірбике ісі 
саласындағы оқыту, біліктілікті 
арттыру және ынтымақтастық үшін 
орта болады. Электрондық 
платформаның мазмұны мен 
функциялары туралы толығырақ 

ақпарат 2019 жылы ұсынылатын 
болады. 

2019 жылғы 8-12 сәуір аралығында 
Астанада электрондық 
платформаны пайдалану жөніндегі 
жобаға қатысушылар үшін оны 
ақпаратпен және оқу 
материалдарымен толтыру 
дағдылары мен машықтарына 
оқыту мақсатында мастер-класс 
ұйымдастырылады. 

Дәлелді мейірбике 
ісі 

WP 2.2 Жұмыс пакеті бойынша 
дәлелді мейірбикелік тәжірибе 
мәселелері бойынша білім беру 
бағдарламаларындағы 
олқылықтарға талдау жүргізілді. 

Пәндер мазмұнында дәлелді 
мейірбикелік тәжірибенің  
жетіспеушілігі бар,бұл аталған 
мәселе бойынша білім 
алушылардың құзыреттілігінің 
төмен деңгейіне әкеледі. Ғылыми-
педагогикалық магистратура 
деңгейінде денсаулық сақтаудың 
барлық мамандықтары үшін бір оқу 
бағдарламасы жұмыс істейді. 
Жүргізілген талдаудың нәтижелері 
Анджела Бошкин атындағы 
медицина мектебінің Денсаулық 
сақтау факультетінде (қараша, 
2018) дәлелді мейірбикелік 
тәжірибе бойынша мастер-класс 
шеңберінде талқыланды). 
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 Мейірбике ісіндегі 

зерттеулер 
2.3 "Мейірбике ісі 

саласында зерттеу бағдарламасын 
құру" жұмыс пакеті бойынша 
Қазақстанның бес қаласында сегіз 
фокус-топтан сұрастыру жолымен 
ҚР медициналық университеттерін 
мейірбике ісіндегі зерттеулерде 
басым бағыттарды әзірлеу процесі 
басталды. Зерттеудің қазіргі және 
болашақ басымдықтарын зерттеу 
үшін оқытушылардан, 
әкімшілерден, медбике-
менеджерлерден сұралды. Алдын 
ала нәтижелер мүдделі 
тараптардың паллиативтік көмек, 
оңалту және білім беру жүйесі 
сияқты салаларды мейірбике ісі 
саласындағы зерттеулердің 
маңызды тақырыптары ретінде 
қарастыратынын көрсетеді. 2019 
жылдың басында Delphi зерттеуінің 
бірінші раундын өткізу үшін 
шетелдік әдебиеттерге жүйелі 
шолу және мейірбике ісі 
саласындағы зерттеулер 
мәселелері бойынша қазақстандық 
құжаттарға талдау жүргізілді.  
Сіздерді Delphi-дің алдағы 
зерттеуіне қатысуға шақырамыз. 
Қарағанды мемлекеттік медицина 
университетіндегі жұмыс тобының 
үйлестірушісі-Молотов-Лучанский 
Вилен Борисович 8 778 422 72 14. 

 
2019 жылдың сәуірінде мейірбике 
зерттеулеріне арналған оқу 
материалдарын дайындау 
бойынша оқытушылар үшін мастер-
класс өткізіледі. Медициналық 
университеттерде мейірбике ісін 
зерттеу инфрақұрылымын дамыту 
бойынша ұсыныстар 2019 жылдың 
мамыр айында өтетін 
конференцияда ұсынылады. 
 

 

Мейірбике ісіндегі 
көшбасшылық 

Қарқынды семинар 2018 жылғы 2-6 

қазан аралығында Финляндияның 

Лахтида өтті. Осы семинарда 

«Қазақстандағы көшбасшылық 

құзыреті» сауалнамасының 

нәтижелері ұсынылды. Бұл 

деректер мейірбике ісі және 

денсаулық сақтау саласындағы 

басқарушы қызметкерлердің 

құзыреттілігінің халықаралық 

модельдеріне, сондай-ақ мейірбике 

ісі және денсаулық сақтаудағы 

көшбасшылықты зерттеу 

нәтижелері бойынша, әрі 

басқарушылық құзыреттілікке 

негізделген сауалнаманы пайдалана 

отырып, 2018 жылдың мамырында 

жиналды. Сауалнамаға сәйкес 

құзыреттіліктің ең төменгі деңгейі 

мейірбике ісінің реформасына 

негізделген стратегиялық 

басымдықтарды айқындауға және 

денсаулық сақтау қызметтерін 

дамытуда мейірбике ісі 

реформасын қолдану болды. 

Мейірбике ісінің басқарушыларына 

қажетті өзге құзыреттерге, мысалы, 

өзгерістерді және жаңа үрдістерді 

анықтау, сондай-ақ басқа да 

менеджерлермен және 

құрылымдармен бірлесіп жұмыс 

істеуде одан әрі дамыту бағыттарын 

анықтау кіреді. 
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