
 
 

  

ProInCa 
Қош келдіңіздер! 
Массимо Пигнателли, Медицина бойынша вице-президент жəне 
Медицина мектебінің деканы, Назарбаев Университеті 
ProInCa қазақстандық медбикелер, денсаулық сақтау саласындағы 
басқа да қызметкерлер арасында, сондай-ақ мейірбикелік білім, 
практика жəне ғылыми зерттеулер саласындағы əлеуетті арттыру 
мақсатына қарай жүруді жалғастыруда. Аталған тақырыпқа 
байланысты  2019 жылы мамырда өткізілген халықаралық 
конференция сияқты шаралар мен ғылыми іс-шаралар туралы 
ақпарат хабарланады. Осыған қоса, ProInCa-дағы əртүрлі жұмыс 
пакеттерінің жаңартулары, сонымен бірге олардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының алғашқы нəтижелері жəне жақын арадағы бірнеше 
айдағы іс-шаралар көрсетілген. Алдағы уақытта табыс пен 
ынтымақтастыққа үміттенеміз! 

Конференция 
2019 жылы 23-24 мамырда ProInCa Нұр-Сұлтан қаласындағы 
Назарбаев Университетінің Медицина Мектебінде 
«Институционалдық ынтымақтастықты нығайту арқылы 
Қазақстандағы мейірбике ісін дамыту» тақырыбына 
халықаралық конференциясын ұйымдастырған. Іс-шараға 
көптеген ұйымдардың, оның ішінде Халықаралық 
мейірбикелер кеңесі, Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігі, Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігі жəне Денсаулық сақтауды дамыту республикалық 
орталығының өкілдері белсенді қатысты. Сондай-ақ, жергілікті 
медбикелер мен халықаралық танымал сарапшы қатысқан 
болатын. Конференцияда талқыланған тақырыптар арасында 
мейірбикелік білім беру, зерттеу, дəлелді мейірбике ісі жəне 
мейірбикелік көшбасшылық болған. Аталған конференциядан 
кейін резолюция əзірленді (сілтеме). Жалпы, конференция сəтті 
əрі мазмұнды өтті. 
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ProInCa News бесінші шығарылымына  
қош келдіңіздер! 

Медициналық қызметке көшу кезіндегі мейірбике ісі саласындағы жоғары білімнің инновациялық əлеуетін насихаттау 

 
 

Профессор, доктор Бригита Скела Савич, 
Халықаралық мейірбике кеңесінің өкілі 
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Мейірбике ісін жетілдіру 
орталығы (ЦССД) жəне 
электрондық платформа: 
алғашқы жобаларды 
əзірлеу 
WP2.1 қажеттіліктер мен талаптарды 
талдап аяқтады жəне қазіргі уақытта 
ЦССД/CNE электрондық 
платформаны əзірлеуде. Бұл 
процестегі маңызды қадам сəуір 
айында Астана медицина 
университетінде (Нұр-Сұлтан қаласы, 
Қазақстан) өткізілген «ЦССД/CNE 
үшін электрондық платформаны 
əзірлеу» мастер-класы. Мастер-класс 
мейірбике ісі, мейірбикелік білім 
жəне мейірбике ісі саласындағы 
ғылыми-зерттеу саласындағы 30-дан 
астам мамандарды жинады. Бұл 
мастер-класс дамуға бағытталған 
жəне Қазақстандағы мейірбике ісі 
үшін өте маңызды. Сəуір айында 
өткен мастер-класта электрондық 
платформаның мақсаттары мен 
ынтымақтастық тетіктері, ақпарат 
алмасу жəне қашықтықтан оқытудың 
білім беру ортасы талқыланды. 
ЦССД/CNE мейірбике ісі 
қоғамдастығы мен медбике 
дəрігерлері, мейірбике 
оқытушылары/əдіскерлері жəне 
мейірбике зерттеушілері арасындағы 
желілік алаң ретінде қызмет етеді. 
Сонымен қатар, ЦССД/CNE дəлелді 
ақпаратты белсенді түрде жинайды, 
насихаттайды жəне таратады (оқу 
материалдары, ең жақсы тəжірибелер, 
клиникалық күтім жөніндегі 
нұсқаулық жəне зерттеу нəтижелері). 
Осылайша, мейірбике ісі жəне 
мейірбике ісі саласындағы ғылыми-
зерттеу тəжірибесінің дамуы қарқын 
алуда. Hanze UAS (Нидерланды), 
LAMK жəне JAMK (Финляндия) 
халықаралық сарапшылары 
мейірбике ісі саласындағы 
халықаралық тəжірибе мен 

электронды оқытудың озық 
тəжірибелерімен бөлісті.  
Бір апта бойы сервисті дамыту 
бойынша бірнеше семинарлар 
ұйымдастырылды, оқу 
материалдары жəне ЦССД/CNE 
ұйымдастыру, қызмет көрсету, 
енгізу жəне тұрақты дамуына 
қатысты мəселелер талқыланды. 
Толығырақ ақпарат орыс, қазақ 
жəне ағылшын тілдерінде 
www.nursingkz.com сайтында 
ұсынылады. ProInCa жобасының 
мүшелері  басқа жұмыс 
пакеттерінен əзірлейтін оқу 
материалдары ЦССД/CNE 
электронды платформасының 
Moodle ортасында жүзеге 
асырылады. WP2.1 жұмыс пакетінің 
шеңберінде ЦССД/CNE электронды 
платформасын одан əрі пайдалану 
үшін тренерлерге арналған семинар 
əзірленуде. 
 
Дəлелді мейірбике ісі 
тəжірибесі 
Дəлелді мейірбике ісі н оқыту  
мейірбике ісіндегі дəлелді 
тəжірибеге бастайтын жолдардың  
бірі болып  табылады. Біздің 
жұмысымыз   Семей Медицина 
Университеті , Батыс Қазақстан 
Медицина Университеті, Астана 

Медицина университеті сияқты  3  
қазақстандық медициналық 
медицина университеттерінде  
«Мейірбике ісі» студенттері  
жəне оқытушылары үшін  дəлелді 
мейірбике ісі  материалдарын 
пилоттауғы ұласты.  
Жобамыздың келесі қадамы  
қолданбалы   бакалавриат  жəне  
магистратура студенттеріне 
арналған  дəлелді мейірбике ісі  
боыйнша оқу материалдарын 
тестілеу. 
Материалдардың толық 
нұсқалары барлық 
комментариевтер мен ұсыныстар  
есебімен жасалады, сондай-ақ  
барлық оқушыларға, студенттер 
мен мейірбике ісі  
қызметкерлеріне МІЖО 
платформасында қол жетімді 
болады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Конференцияның қорытынды пленарлық отырысы, 24 Мамыр, 2019 
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Бізді бақылаңыз:  
Мейіргер ісі 
саласындағы 
зерттеулер  
Қазақстанның медициналық 
жоғары оқу орындарында 
мейіргер ісі салысындағы 
зерттеулердің 
стратегиясын дамытуға қолдау 
көрсету үшін Delphi үш кезеңдік 
зерттеуінің негізінде 
қазақстандық медициналық 
сарапшылар арасында мейіргер 
ісігдегі зерттеулердің қазіргі 
таңдағы жəне болашақ 
тақырыптары бойынша 
консенсусқа қол жеткізуге 
бағытталған, 
мейіргер ісіндегі зерттеулер 
тақырыптары бойынша 
ұсыныстар анықталды. 
Респонденттердің пікірінше, 
мейіргер ісіндегі зерттеулердің 
ең маңызды үш бағыты: 1) жедел 
медициналық көмек жəне 
интенсивті терапия 
тұрғысындағы науқастарға 
мейірбикелік күтім, 
2) инсульт пен жүрек 
жеткіліксіздігіне арналған 
мейірбике күтімі жəне 3) 
онкологиялық 
науқастардың мейірбикелік 
күтімі. Респонденттердің 80% 
бұл бағыттарды шұғыл түрде 
зерттеу керек деп санайды. 
Сонымен қатар, 
респонденттердің 67% 
мейірбикелік қызметтің 
сапасын жоғарылату, 
денсаулықты нығайту жəне 
аурудың алдын-алу - бұл 2 жыл 
ішінде 
мейіргер ісіндегі зерттеулерде 
зерделенуге тиісті тақырыптар 
деп бағалады. Мейіргер ісі 
бойынша білім респонденттердің 
63% жедел зерттеуді қажет 
ететін тақырып ретінде 
бағаланды. Орта басымдыққа 
келетін болсақ, 1) мейіргер 
ісіндегі зерттеулер саласындағы 
пəнаралық жəне кəсіпқой 
ынтымақтастық, 2) ауыр 

      
науқастар жəне олардың өмір 
сапасы; 3) пациенттердің 
денсаулығы мен мейіргер ісіндегі 
зерттеулер нəтижелері мейіргер 
ісінің бағыты 
ретінде бағаланып, келесі 2-4 жыл 
ішінде енгізілуі жəне зерттелуі керек. 
 
Мейірбике ісі 
басқармасы  
Респонденттердің 42% -дан астамы 
мейірбикелік реформа туралы 
білмеген. Нəтижелер сонымен қатар 
мейірбикелік реформаға негізделген 
стратегиялық басымдықтарды 
айқындау, денсаулық сақтау 
саласындағы өзгерістерді жəне 
дамып келе жатқан тенденцияларды 
анықтау, басқа басқарушылармен / 
басқару органдарымен бірлесе 
отырып көріністер мен стратегиялық 
басымдықтарды айқындау үшін 
құзіреттілік туралы мəлімдемелерде 
ең аз қаражат бар екенін көрсетті. 
Нəтижелер ең əлсіз құзыреттер 
ұйымның жоғарғы деңгейінде қажет 
болатын салаларда екенін көрсеткен. 
Болашақта мейірбикелер 
стратегиялық деңгейде өз орнын 
алады, аға медбикелер 
орынбасарлары ретінде, олар 
мейірбике ісін басқарады жəне олар 
барлық департаменттер мен 
ведомствоаралық бөлімдерде 
медбикелердің жұмысына жауап 
береді. Бұл жағдайда мейірбике ісіне 
қатысты нақты мақсат қажет, ол 
мейірбике ісіне стратегиялық 
мақсаттар қоя алады. 

АЛДАҒЫ ІС-
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Медбикелік реформаны қолдау үшін 
ұйымның əртүрлі деңгейлерінде 
қажет болатын жаңа көшбасшылық 
құзіреттіліктерге қол жеткізу үшін 
оларды оқыту қажет. Барлық 
деңгейлерде денсаулық сақтау 
саласына қажет жаңа құзыреттерде 
медбикелік білім беруді 
реформалауда білім беру мекемелері 
маңызды рөл атқарады. Олардың 
дəрежесін жоғары деңгейге көтеру 
үшін оларға мейірбикелер үшін 
алдыңғы тəжірибені ескере отырып, 
икемді білім беру жолдары 
ұсынылуы керек. Медбикелер үшін 
мейірбикелік бағдарлама бұрыннан 
бар, бұл денсаулық сақтау ұйымында 
жоғары деңгейге көтерілуге 
мүмкіндік береді. Əрекет етіңіз. 


