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Мейірбике ісіндегі көшбасшылық
Мейірбике ісіндегі менеджментті қоса алғанда, қазіргі менеджменттегі
көшбасшылық кез келген көшбасшының, жетекшінің және аға мейірбикенің
кәсіби қызметі үшін үлкен маңызға ие. 25 ақпан мен 1 наурыз аралығында
Назарбаев Университетінің Медицина мектебінде ProInCa жобасы аясында
"Мейірбике ісіндегі көшбасшылық" атты оқыту семинары мен мастеркластар өткізілді. Іс-шараны Лахти қолданбалы ғылымдар университеті
(Финляндия) және Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік
медициналық университеті ұйымдастырды.
Семинардың мақсаты мейірбике ісіндегі көшбасшылық бойынша оқу
материалдарын сынақтан өткізу, мейірбике ісіндегі көшбасшылық
ұстанымдарын және денсаулық сақтаудағы жаңа мейірбикелік рөлдерді
ілгерілету үшін мейірбике ісі көшбасшыларының қауымдастығын құру
болып табылады. Семинарға Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау ұйымдарының басшылары және аға медбикелері, мейірбикелік іс
менеджерлері, Қазақстанның медициналық жоғары оқу орындары мен
колледждерінің оқытушылары қатысты.
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● Клиникалық базаларда
мейірбике ісі бойынша
менеджерлер: аға медбике,
департаменттің аға
медбикесі.
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Name of event:

Іс-шара атауы:
Date:
Мейірбикелік зерттеу
Venue:
бойынша мастер-класс
Күндері: 1-5 сәуір 2019 жыл
Name of event:
Өтетін орны:
Назарбаев
Date:
Университетінің
Медицина
Venue:
мектебі
Name of event:

Іс-шара атауы: мастер -класс
Date:
Мейірбике ісі жөніндегі
орталықVenue
Күндері: 8-12 сәуір, 2019 жыл
Өтетін орны: Назарбаев

Университетінің Медицина
мектебі

