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       Мейіргерлік істі жетілдіру орталығы  
Бүгінгі таңда Мейіргерлік істі жетілдіру орталығының (CNE) тұрақты дамуына көп 

көңіл бөлінеді. 2020 ж. 26 ақпанда Астана медицина университетінде «Мейіргерлік 
істі жетілдірудің тұрақты орталығына барар жолда» тақырыбына дөңгелек үстел 

өткізілді. Кездесу барысында Хейкки Малинен мен Хейкки Пуса (JAMK) 
университеттер консорциумдарының жұмыс жасау финдік тəжірибесімен бөлісті. 

Қатысушылар CNE-дің құқықтық жəне қаржылық мəселелерін талқылады. 
Сол жақтағы суретте: Хейкки Малинен, JAMK проректоры; Массимо Пигнателли, 

вице-президент по медицине и декану NUSOM; Йоханна Хейккила, JAMK аға 
кеңесшісі; Дайнюс Павалкис, Астана медициналық университетінің ректоры; 

қатысушылардың топтық фотосуреті. 
жалғасы 2-бетте... 
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Массимо Пигнателли ProInCa жобасының жүзеге асырылуының 3-ші жылына , сондай-ақ 
«Халықаралық медбике жəне акушер жылының» атап өтілуіне қош келдіңіздер. Аталған жыл біздің 
жобаның тұрақты нəтижелеріне, атап айтқанда, Мейіргерлік шеберлік орталығын (CNE) күшейтуге 
ұмтылатындығымызбен ерекшеленеді. Мақсатқа жетудегі жетістік Қазақстан мен еуропалық 
серіктестердің тынымсыз күш-жігерімен қамтамасыз етіледі. Ынтымақтастық туралы меморандумға 
қол қойылды. CNE қолдау консорциумы құрылуда, содан кейін дəлелді мейірбике, ғылыми 
вебинарлар, бірлескен зерттеу жобалары жəне мейірбике ісінің көшбасшыларына арналған 
блогтар енгізу бойынша тұрақты жұмыстар жүргізілуде. 
Йоханна Хейкилле                                                                              

ProInCa News алтыншы 
шығарылымына қош келдіңіздер! 
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Бізді қазан айындағы қорытынды конференцияда Халықаралық медбикелер мен акушерлердің жылын 
атап өтуге шақыратын ProInCa жаңалықтарының шығарылымына қош келдіңіздер. COVID-19-бен 
күрес бүкіл əлемдегі медбикелердің қосқан үлесін ерекше атап өтеді. Бəрінен бұрын мейірбикелер 
өздерін жəне науқастарды аурудан қорғау жолдары туралы соңғы ғылыми дəлелдерге мұқтаж. CNE 
орталығы өз платформасын кəсіби мамандар мен көпшілік арасында тарату үшін пайдалану 
мүмкіндігін көрсетеді. Сау болыңыздар!

 Кездесуге Қазақстанның 
медициналық серіктес жоғары оқу 
орындары жəне Қазақстанның 
медициналық университеттері мен 
колледждері қатысты. Сондай-ақ, 
ҚР ДСМ, ДСДРО, «Парыз» 
Қазақстан мейірбикелері 
қауымдастығы жəне медициналық 
колледждер қауымдастығы 
өкілдерінің қатысулары ерекше 
маңызды болды. Кездесудің ең 
өзекті мəселесі - мейіргерлік ісін 
жетілдіру орталығының қызметін 
ресурстық қамтамасыз ету жəне 
оның консорциумдық басқару 
жағдайлары болды. Кездесу 
нəтижесінде Орталықты дамыту 
бойынша ынтымақтастық туралы 
меморандумға Астана медицина 
университетінің ректоры Дайниус 
Павалкис, НУ вице-президенті, 
медициналық мектебінің деканы 
Массимо Пигнателли, М.Оспанов 
атындағы Батыс Қазақстан 
медициналық университетінің 
стратегиялық даму жəне 
халықаралық ынтымақтастық 
жөніндегі проректоры С.Бақтияр 
қол қойды. Меморандум Семей, 
Қарағанды медициналық 
университеттеріне қол қоюға 
ұсынылды. Сəуір / мамырда 
мейіргерлік істі жетілдіру 
орталығының алаңын жобалауға, 
серверді жалға алуға, орталықтың 
веб-сайтында ақпараттың орысша-
қазақша аудармасына тендер 
жариялау жоспарлануда 
(nursekz.com). 
Дəлелді мейіргерлік іс 
Мейіргерлік іс - денсаулық 
сақтаудың басты бағыттарының 
бірі. Дəлелді мейіргерлік іс 
саласында Қазақстан жаңа 
қадамдар жасай бастады, осыған 
байланысты маңызды мəселе - 
медбикелердің əлеуетін арттыру.  

Сіздерді 2020 жылғы 21-23 сəуір 
аралығында өтетін «Дəлелді 
мейіргерлік ісі саласында озық 
тəжірибені енгізу» онлайн-
семинарында көруге қуаныштымыз.  
Осының бəрі мейірбике ісі бөлімінің 
мүмкіндіктерін кеңейтуге жəне 
медициналық университеттердің, 
мекемелердің дəлелді 
медициналық мейірбике білімін 
түсінуіне сəйкес келеді.  

Жоспарланған 
шаралар 

ProInCa 3 күндік «Танымал 
тəжірибелерді бейімдеу - 
дəлелді мейіргерлік істі 
енгізудің мысалдары» семинары 

Өткізілу орны: Zoom 

Күні: 21-23 сəуір, 2020  

Мейіргер ісіндегі зерттеулер 
 30 қаңтарда республикалық 
деңгейде вебинарлар басталған. 
Бұл мейірбике ісі əдістемесі 
саласындағы тəжірибе мен озық 
əдістемелермен алмасуға 
мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде 
мейірбике ісі саласындағы 
зерттеулердің əлеуеті мен деңгейін 
арттырады. Профессор-
оқытушылар құрамынан басқа, 
«Мейірбике ісі» мамандығының 
магистранттары бірқатар 
вебинарларға қатысады. Сондай-ақ. 
вебинарларға Астана, Қарағанды 
медициналық университеттері, 
Назарбаев университетінің 
медицина мектебі, Семей, 
М.Оспанов атындағы Батыс 
Қазақстан медициналық 
университеттеріндегі бірлескен 
ғылыми жобалардың зерттеушілері 
қатысады. 
Вебинар JAMK қолданбалы 
ғылымдар университеті жəне 
Қарағанды медициналық 

университетімен ұйымдастырылады 
жəне келесі тақырыптарды қамтиды: 
мейірбикелік зерттеулерге арналған 
мəліметтер базасы, зерттеу 
дизайны, деректерді жинақтау жəне 
талдау, мейірбике ісіндегі сенімділік 
жəне нақтылық. 
Мейіргерлік ісінде 
көшбасшылық ету  
Бірінші көшбасшылық блогы 
мейіргерлік істі жетілдіру 
орталығының (CNE) сайтында 
ағылшын жəне орыс тілдерінде 
жарияланды 
(https://nursekz.com/blog-for-nursing-
leadership/). Көшбасшылық блогы 
жетекші жəне аға медбикелерге, 
оқытушыларға, студенттерге 
өздерінің ойларын, идеяларын, 
басқарудағы жəне 
көшбасшылықтағы озық 
тəжірибелердің мысалдарын 
жеткізуге арналған. Осылайша, блог 
- бұл ұлттық деңгейде мейірбикелік 
іс-тəжірибені жаңарту мүмкіндігі. 
Мейірбике жетекшілерін осы жерге 
блог жазуға шақырамыз.  

Байланыс  
Назарбаев университетінің 

Медицина мектебі, Нұр-Сұлтан, 
Қазақстан 

nancy.stitt@nu.edu.kz 
paolo.colet@nu.edu.kz 

alma.syzdykova@umc.org.kz 

Бізге тіркеліңіз  
Instagram:  /proinca_kz 

Facebook:   /proincanursing 

Twitter:  ProInCa_Nursing 

Website:  /proinca-nursing.kz 

 


