ЖОБА

КӘСІПТІК СТАНДАРТ
кәсіптік қызмет саласы: Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет
кәсіптік қызметтің кіші саласы: Дәрігерге дейінгі көмек
«Акушерлік іс (акушер, жалпы практика акушері)»
1. Жалпы ережелер
1. Осы кәсіптік стандартта «денсаулық сақтау жүйесі» саласы, «медициналық қызмет»
кіші саласы, «Денсаулықты сақтау жөніндегі өзге қызмет» қызмет саласы «Денсаулық сақтау
саласындағы қызмет» Акушерлік іс (акушер, жалпы практика акушері) қызмет кіші
саласындағы қызметтің біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, мазмұнына, сапасы мен еңбек
жағдайларына қойылатын талаптар айқындалады.
2. Кәсіптік стандарт:
ҚР Ұлттық біліктілік жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады, оның негізінде білім
беру бағдарламалары, сертификаттау жүйесіндегі стандарттар, лауазымдық нұсқаулықтар,
қызметтің осы кіші саласының қызметкерлеріне арналған көтермелеу және ынталандыру
жүйесі әзірленетін және жетілдірілетін болады.
Ұлттық біліктілік шеңберінің, Денсаулық сақтау жүйесі біліктілігінің салалық
шеңберінің талаптардың негізінде әзірленген жаңа технологиялардың пайда болуын,
медициналық көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасының жетілдірілуін,
медициналық көрсетілетін қызметтер нарығының «Акушерлік іс (акушер, жалпы практика
акушері)» мамандығы шеңберіндегі жаңа құзыреттерге мұқтаждықтарын ескере отырып
ұдайы жаңартып тұру мүмкіндігі бар.
3. В настоящем профессиональном стандарте применяются 3. Осы кәсіптік стандартта
мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
ұлттық біліктілік шеңбері – еңбек нарығында танылатын біліктілік деңгейлерін
құрылымдық жағынан сипаттау;
1)
еңбек нарығында танылатын біліктілік деңгейлерін құрылымдық жағынан
сипаттау;
2)
салалық біліктілік шеңбері – салада танылатын біліктілік деңгейлерін
құрылымдық жағынан сипаттау;
3)
кәсіптік стандарт – кәсіптік қызметтің нақты саласында біліктілік деңгейіне
және құзыреттілікке, еңбек мазмұнына, сапасына және жағдайларына қойылатын талаптарды
айқындайтын стандарт;
4)
сала – шығарылатын өнімнің, өндіріс технологиясының, негізгі қорлар мен
жұмыс істейтіндердің кәсіптік дағдысының ортақтығы тән кәсіпорындар мен ұйымдардың
жиынтығы;
5)
кәсіптік қызмет саласы – біріккен ортақ негізі (ұқсас немесе жуық мақсаты,
объектілері, технологиялары, оның ішінде еңбек құралдары) бар және оларды орындау үшін
ұқсас құзыреттер жинағы бар сала қызметі түрлерінің жиынтығы негізгі және қосалқы
функцияларды іске асыруды көздейтін сала қызметінің бір бөлігі;
6)
еңбек қызметінің түрі – кәсіптік қызмет саласының еңбек функцияларының
тұтас жинағымен және оларды орындау үшін қажетті құзыреттіліктермен қалыптастырылған
құрамдас бөлігі;
7)
еңбек функциясы – еңбек процесінің бір немесе бірнеше міндеттерін шешуге
бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы;
8)
міндет – нақты бір еңбек мәндері мен құралдарын пайдалана отырып еңбек
функциясын іске асырумен байланысты іс-қимыл жиынтығы;

9)
еңбек нысанасы – белгілі бір еңбек құралдарының көмегімен өнім жасау
мақсатында қызметкердің іс-қимылы бағытталатын нысана;
10)
еңбек құралдары – қызметкердің еңбек нысанасын бастапқы күйден өнімге
айналдыру үшін пайдаланатын құралдары;
11)
құзырет – еңбек қызметінде білімін, дағдысы мен тәжірибесін қолдану қабілеті;
12)
кәсіп – арнайы теориялық білім мен арнайы даярлықтың, жұмыс
тәжірибесінің нәтижесінде алынған практикалық дағдылар кешенін білуді талап ететін еңбек
қызметінің түрі;
13)
лауазым – ұйымның ұйымдық-әкімшілік сатысындағы функционалдық орын;
14)
функционалдық карта – кәсіптік қызметтің белгілі бір саласының шеңберінде
белгілі бір қызмет қызметкері орындайтын еңбек функциялары
мен міндеттердің
құрылымданған сипаттамасы;
15)
кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің осы түрі үшін тұтас, аяқталған,
қатысты түрде дербес және маңызды болып табылатын нақты еңбек функциясының толық
сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі;
16)
біліктілік – қызметкердің белгілі бір қызмет түрі шеңберінде нақты
функцияларды сапалы орындауға әзірлігі;
17)
біліктілік деңгейі – күрделілігі, еңбек әрекетінің стандарттан тыс болуы,
жауапкершілігі және дербестігі бойынша сараланатын қызметкерлер құзыреттілігіне қатысты
талаптар жиынтығы;
18)
дескриптор – СБШ тиісті біліктілік деңгейіндегі қызметкердің құзыретіне,
дағдысы мен білімінің сипатына қойылатын талаптар жиынтығының қорытылған сипаты;
4. Құзыретке қойылатын талаптар параметрлер бойынша саралануы тиіс. Мысалы,
кәсіптік қызметтегі орындалатын міндеттердің дербестігі, жауапкершілігі және қиындығы.
5. Осы кәсіптік стандартты әзірлеу мақсаты еңбек функцияларының, оларды іске асыру
бойынша міндеттердің, «Акушерлік іс (акушер, жалпы практика акушері)» қызметінің кіші
саласы қызметкелерінің біліміне, білгірлігіне, дағдылары мен құзыреттеріне қойылатын
тиісті талаптардың жүйелі және құрылымдық сипаттамасы болып табылады.
6. Аталған кәсіптік стандарт:
өзінің кәсіптік қызметін таңдауды жүзеге асыратын талапкерлер үшін;
одан әрі кәсіптік даму бағдары ретінде «Акушерлік іс (акушер, жалпы практика
акушері)» мамандығы бойынша денсаулық сақтау жүйесінің қызметкерлері үшін;
білім беру бағдарламаларын жетілдіру үшін бағдар ретінде медициналық білім беру
саласындағы қызметкерлер үшін;
денсаулық сақтау ұйымдарының кдарлық қызметі үшін;
адами ресурстарды басқаруды жетілдіру үшін;
денсаулық сақтау ұйымдарының және Қазақстан Респубилкасы Денсаулық сақтау
министрлігінің басшылары үшін;
жеке ұйымдар сияқты жалпы салада да тиімді кадрлық саясатты жүзеге асыру және
адами ресурстарды дамыту үшін арналған.
7. Осы кәсіптік стандартта мынадай қысқартулар пайдаланылады:
АҚ
ВСДМ
ҚР МЖ
ТДҰС
СӨС
ЕПҰ
ҚР ДСМ
НҚА
СБШ
ІА

артериялық қысым
высота стояния дна матки
ҚР мемлекеттік жіктеуіші
тамырішілік диссеминирлернген ұю синдромы
салауатты өмір салты
емдеу-профилактикалық ұйымдар
Қазақстан Респубилкасы Денсаулық сақтау министрлігі
нормативтік құқықтық актілер
салалық біліктілік шеңбері
іштің айналасы

ҚР
PS
БАҚ
ЖЖЖ
ТҚЖ

Қазақстан Респубилкасы
пульс
бұқаралық ақпарат құралдары
жүрек жиырылуының жиілігі
тыныс алу қозғалысының жиілігі

2. Кәсіптік стандарттың паспорты
8. Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына сәйкес кәсіптік стандартта
ұсынылған экономикалық қызмет түрлері:
86.10.1 Денсаулық сақтау саласындағы қызмет;
86.22.0 Денсаулықты сақтау жөніндегі өзге де қызмет.
9. Кәсіптік қызметтің негізгі мақсаты: «Акушерлік іс
(акушер, жалпы практика
акушері)» мамандығы бойынша мамандандырылған және жоғары мамандандырылған
медициналық көмекті ұсыну.
10. Кәсіптік стандарт кәсіптік қызметтің кіші саласында қызметкерлерді ұстауға,
сапасына және еңбек жағдайына, біліктілік пен құзыретке қойылатын талаптар. Стандарттың
талабы қызметтің түрлеріне және аталған саланың мынадай кәсіптеріне жатады:
1.
Акушерлік іс (акушер, жалпы практика акушері)
2.1. Қызметтің, кәсіптің, біліктілік деңгейлердің түрі

№

Қызмет
Р/с
түрінің атауы
1

ҚР МЖ 01Еңбек нарығының үрдісін2005
сәйкес
ОРК біліктілік
ескере отырып кәсіптің атауы кәсіптің атауы деңгейі

Денсаулықты
Акушерлік іс (акушер, жалпы
сақтау жөніндегіпрактика акушері)
өзге де қызмет

3232 акушер

5.1
5.2
5.3
5.4

3. «Акушерлік іс (акушер, жалпы практика акушері)» мамандығы бойынша
акушердің еңбек қызметі түрлерінің (кәсіптердің) карточкасы
Кәсіптің атауы – акушер, жалпы практика акушері
3.1. «Акушерлік іс (акушер, жалпы практика акушері)» мамандығы бойынша
акушердің еңбек жағдайларына, білімі мен жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар
Амбулаториялық-емханалық
көмекті,
консультациялық-диагностикалық
көмекті,
стационарлық көмекті, стационарды алмастыратын
Кәсібі
бойынша
жұмыс
көмекті, жедел медициналық жәрдемді, санитариялық
орындары болуы мүмкін (кәсіпорын,
авиацияны, төтенше жағдайлар кезінде медициналық
ұйым)
көмекті, қалыпан келтіріп емдеуді және медициналық
оңалтуды, паллиативтік көмекті және мейіргерлік
күтімді көрсететін ұйымдар
Науқастармен
және
биологиялық
Еңбектің зиянды және қауіптісұйықтықтармен байланысқан кезде ауру жұқтыру
жағдайлары
қаупі
Психоэмоционалдық жүктемелер

Жұмысқа
шарттары
СБШ
біліктілік
деңгейі

5.1

5.2

5.3

5.4

жіберудің

ерекше
Акушер маманының сертификатының,
медициналық кітапшасының болуы.

Кәсіптік білім мен оқу деңгейі

Талап
жұмыс өтілі

жеке

етілетін

Орта медициналық білімі (орта буын Жұмыс өтілі талап
маманы),
орта
білімнен
кейінгі
білімі,етілмейді
практикалық тәжірибесі немесе «Акушерлік іс
(акушер, жалпы практика акушері)» мамандығы
бойынша жоғары білімі
Орта медициналық білімі (орта буын
Акушер лауазымында
маманы),
орта
білімнен
кейінгі
білімі,5.1. деңгейінде кемінде 3
практикалық тәжірибесі немесе «Акушерлік ісжыл
жұмыс
өтілінің
(акушер, жалпы практика акушері)» мамандығыболуы.
бойынша жоғары білімі, соңғы 5
жылда
мамандығы бойынша кемінде 108 сағат
көлемінде біліктілігін арттыру
Орта медициналық білімі (орта буын
Акушер лауазымында
маманы),
орта
білімнен
кейінгі
білімі,5.2. деңгейінде кемінде 3
практикалық тәжірибесі немесе «Акушерлік ісжыл
жұмыс
өтілінің
(акушер, жалпы практика акушері)» мамандығыболуы.
бойынша жоғары білімі, соңғы 5
жылда
мамандығы бойынша кемінде 216 сағат
көлемінде біліктілігін арттыру
Орта медициналық білімі (орта буын
Акушер лауазымында
маманы),
орта
білімнен
кейінгі
білімі,5.3. деңгейінде кемінде 3
практикалық тәжірибесі немесе «Акушерлік ісжыл
жұмыс
өтілінің
(акушер, жалпы практика акушері)» мамандығыболуы.
бойынша жоғары білімі, соңғы 5
жылда
мамандығы бойынша кемінде 216 сағат
көлемінде біліктілігін арттыру

3.2 «Акушерлік іс (акушер, жалпы практика акушері)» мамандығы бойынша
акушердің еңбек функцияларының тізбесі
Еңбек
функциясының
№
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ф8
Ф9

Еңбек функциясының атауы
Құқықтық және регламенттейтін құжаттар нормаларын сақтау
Этика, дентология және субординация қағидаларын сақтау
Денсаулық сақтау ұйымдарының санитариялық – гигиеналық
режимінің және қоршаған ортаның эпидемиологиялық қауіпсіздігі
нормаларын сақтау
Денсаулық сақтау ұйымдарындағы еңбек қауіпсіздігі нормаларын
сақтау
Өз қызметін ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау және үздіксіз жетілдіру
Алғашқы көмек көрсетуді талап ететін шұғыл жағдайларды айқындау
Шұғыл жағдайларда алғашқы көмек көрсету
Тәлімгерлік және пациенттер мен әріптестерді консультациялық –
ақпараттық қолдау
Медициналық қызмет көрсету (оның ішінде электрондық) процестерін
құжаттауды қамтамасыз ету

Ф 10
Ф 11
Ф 12
Ф 13
Ф 14
Ф 15
Ф 16

Медициналық әдістемелік және зерттеу қызметі
Акушерияда дәрігерге дейінгі шұғыл көмек көрсету
Емдеу-диагностикалық іс-шараларды жүргізуді қамтамасыз ету
Емдеу-диагностикалық көмекті жүзеге асыру
Жүкті әйелдерді қадағалап-қарау
Босану және ерте босанғаннан кейінгі кезеңде медициналық көмек
көрсету
Профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру

3.2.1 «Акушерлік іс (акушер, жалпы практика акушері)» мамандығы бойынша
акушердің функционалдық картасы
№
Ф1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Ф2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Ф3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Ф4
4.1
4.2
Ф5
5.1

Міндеттер
Азаматтардың
құқықтарын,
құқықтық
және
регламенттеуші
құжаттардың нормаларын сақтау
ҚР денсаулық сақтау саласындағы заңнамаларды сақтау
Жеке тұлғалар (пациенттер) туралы ақпараттың құпиялығын қамтамасыз ету
Пациенттердің денсаулық сақтау саласындағы құқықтарын сақтау
Азаматтардың медициналық көмектен бас тартылған кездегі құқықтарын
қамтамасыз ету
Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сәйкес тиісті жағдайда азаматтың
келісімісіз медициналық көмек көрсету
Дәрігерлік құпияны сақтау
Денсаулық сақтау ұйымдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық
нормаларды сақтау
Қоғамдық денсаулықты сақтауды жүзеге асыратын нормаларды сақтау
Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларын сақтау
Қазақстан
Республикасы
медициналық
және
фармацевтикалық
қызметкерлерінің Ар-намыс кодексін сақтау
Адамның репродуктивтік құқықтарын сақтау
Этика, дентология және субординация қағидаларын сақтау
Ішкі мінез-құлық мәдениетінің қағидаттарын сақтау
Сыртқы мінез-құлық мәдениетінің қағидаттарын сақтау
Медциналық этика және дентология қағидаларын сақтау
Субординацияны сақтау
Денсаулық сақтау мәртебесінің сақталуын қамтамасыз ету
Денсаулық сақтауды ұйымдастырудың санитариялық-гигиеналық режим
нормаларының және қоршаған ортаның эпидемиологиялық қауіпсіздігінің
сақталуын қамтамасыз ету
Қорғаныс киімдерін пайдалану қағидаларын сақтау
Қолды тазалау: әлеуметтік деңгей
Қолды тазалау: гигиеналық деңгей
Қолды тазалау: хирургиялық деңгей
Жұмыста санитариялық-гигиеналық нормаларды сақтау
Денсаулық сақтау ұйымдарындағы еңбек қауіпсіздігі нормаларын
қамтамасыз ету
Денсаулық үшін әлеуетті қауіпті жабдықтармен және заттармен жұмыс істеген
кезде қауіпсіздік нормаларын сақатау
Өртке қарсы қауіпсіздік нормаларын сақтау
Өз қызметін ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау және үздіксіз жетілдіру
Қызметті жоспарлау

Жеке әлеуетті жоғарылату
Жұмыстарды жүзеге асырған кезде стандарттарды, нұсқаулықтарды,
алгоритмдер мен хаттамаларды сақтау
5.4
Жұмыс нәтижелерін талдау
5.5
Қызмет нәтижелерін жетілдіретін іс-шараларды әзірлеу
5.6
Төменгі сатыдағы медицина персоналының жұмысын ұйымдастыруға қатысу
5.7
Медициналық қызмет нәтижелерінің түйінді көрсеткіштеріне мониторинг
жүргізу
5.8
Жаңа әдістемелерді практикаға енгізу
Ф6
Алғашқы көмек көрсетуді таоап ететін шұғыл жағдайларды айқындау
6.1
Зардап шеккен адамның ақыл-есінің бар-жоғын айқындау
6.2
Тіршілік белгілерін және клиникалық өлімді айқындау
6.3
Зардап шеккен адамды шолып қарау
6.4
Зардап шеккен адамды мұқият қарау
6.5
Шұғыл көмек көрсетуді талап ететін синдромды/ ауруды айқындау
Ф7
Шұғыл жағдайларда алғашқы көмек көрсету
7.1
Медициналық алғашқы көмек көрсету үшін қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз
ету
7.2
Ургенттік жағдай бейініне сәйкес білікті медициналық көмекті қамтамасыз ету
үшін пациентті шұғыл жеткізу немесе мамандарды шақыру
7.3
Тыныс жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіру және қолдау жөніндегі ісшаралар
7.4
Жүрек-өкпені ренимациялауды жүргізу жөніндегі іс-шаралар
7.5
Сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату жөніндегі іс-шаралар
7.6
Дененің әр жері жарақаттанған кезде таңу, оның ішінде кеуде қуысы
жараланған кезде бітеп (герметикалап) таңу
7.7
Иммобилизация жүргізу
7.8
Зардап шеккен адамға қауіпті химиялық заттардың әсерін тоқтату жөніндегі ісшаралар
7.9
Күйіп қалғанда және үсіп кеткенде алғашқы көмек іс-шаралары
7.10
Зардап шеккен адамның денесін оңтайландырып жатқызу
7.11
Зардап шеккен адамның жай-күйін бақылау (ақыл-есі, дем алуы, қан айналымы)
және психологиялық демеу
Ф8
Пациенттер мен әріптестеріне
тәлімгерлік ету және оларды
консультативтік-ақпараттық қолдау
8.1
Пациенттерге консультация беру
8.2
Пациентке немесе оның заңды өкіліне профилактика, тексерілу, емделу
әдістері мен тәсілдерін таңдау мүмкіндігі туралы ақпарат беру
8.3
Инфекциялық ауру анықталған немесе күдік тудырған науқастар туралы шұғыл
хабарлау
8.4
Медициналық көмек көрсетудің барлық сатыларында сабақтастықты сақтау
8.5
Бөлімше әлеуетін арттыруға қатысу
8.6
Кәсіптік баспа және электрондық мерзімді басылымдарда жариялау
8.7
Орта медицина персоналына қатысты тәлімгерлік ету
З 8.8
Кіші медицина персоналына қатысты тәлімгерлік ету
Ф9
Медициналық қызметтер көрсету процестерін құжаттандыруды (оның
ішінде электрондық) қамтамасыз ету
9.1
Медициналық құжаттаманың стандартты нысандарын жүргізу
9.2
Электронды медициналық құжаттаманы жүргізу
Ф10
Әдістемелік және зерттеушілік медициналық қызмет
10.1
Денсаулық мектептерінің жұмысын ұйымдастыру
5.2
5.3

Практикалық тренингтер, мастер-кластар өткізу
Акушерияда дәрігерге дейінгі шұғыл көмек көрсету
Акушериялық қан кету, геморрагиядан кейінгі шок кезінде дәрігерге дейінгі
шұғыл көмек көрсету
11.2
Преэклампсия, эклампсия кезінде дәрігерге дейінгі шұғыл көмек көрсету
11.3
Шұғыл босандыру, жаңа туған нәрестені алғаш өңдеу
11.4
Анафилактикалық шок кезінде дәрігерге дейінгі шұғыл көмек көрсету
11.5
Гинекологиялық науқастарға шұғыл жағдайлар кезінде дәрігерге дейінгі көмек
көрсету.
Ф12
Емдеу-диагностикалық іс-шараларды жүргізуді қамтамасыз ету
12.1
Зертханалық зерттеулер үшін материалдарды жинауды жүзеге асыру
12.2.
Дәрі-дәрмектерді және медициналық шығыс материалдарын алу және оларды
сақтауды қамтамасыз ету.
12.3
Медициналық аппаратураны және жабдықты пайдалану
Ф13
Емдеу-диагностикалық көмекті жүзеге асыру
131
Акушер-гинеколог дәрігердің емдеу диагностикалық қызмет үшін жұмыс орны
мен пациентті дайындау.
13.2
Тіршілік анемнезін жинау
13.3
Гинекологиялық, акушериялық анамнезді жинау
13.4
Пациент жай-күйін бағалау, жетекші симптомдарды айқындау
13.5
Гинекологиялық науқастарға емдеу-диагностикалық іс-шаралар жүргізу
13.6
Дәрігердің тағайындамасын орындау. Медициналық манипуляцияларды
жүргізу. Емдік және операциялық манипуляциялар жасау кезінде дәрігерге
ассистент болу.
Ф14
Жүкті әйелдерді қадағалап-қарау
14.1
Жүкті әйелді диспансерлік есепке алу
14.2
Жүкті әйелдерді қазіргі заманғы зерттеп-қарауды ұйымдастыру
14.3
Жүктілік ағымын динамикалық бақылау
14.4
Басқа мамандарға консультация ұйымдастыру
14.5
Жүкті әйелдердің босануға профилактикалық дайындығын жасау
Ф15
Босану және ерте босанғаннан кейінгі кезеңде медициналық көмек көрсету
15.1
Әйелдерді бөлімшедегі ішкі тәртіп қағидаларымен таныстыру және оларды
орындауын бағалау.
15.2
Физиологиялық босануларды қадағалап –қарау
15.3
Босанған әйелді босанғаннан кейінгі кезеңде қадағалап –қарау
15.4
Жаңа туған нәрестені күтіп-қарауды жүзеге асыру.
Ф16
Профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру
16.1
Гинекологиялық ауруларды айқындау мақсатында әйелдерді (дәрігерлермен
бірге немесе өз бетіше) профилактикалық тексеріп-қарау
16.2
Жүкті,
босанатын
әйелдердің,
гинекологиялық
науқастардың
ұйымдастырушылық және емдік іс-шараларды орындай отырып үйдегі патронажы
16.3
Ұтымды қоректендіруді насихаттау
16.4
Қалауыз жүктіліктің алдын алу және түсік жасатумен күрес мәселелері
бойынша санитариялық-ағартушылық жұмыс жүргізу
16.5
Медициналық білімді, гигменалық тәрбиені насихаттау және әйелдерді
саламатты өмір салтына оқыту.
10.2
Ф11
11.1

3.2.2 СБШ 5 деңгейінде «Акушерлік іс (акушер, жалпы практика акушері)»
мамандығы бойынша акушердің құзыретіне қойылатын талаптар
Мінд

Жеке және

Дағдысы

мен

Білімі

ет

кәсіптік
машығы
№
құзыреттері
1. Азаматтардың құқықтарын, құқықтық және регламенттейтін құжаттардың
нормаларын сақтау
1.1. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасын сақтау
1.1
Өз
қызметін
Негізгі функцияларды Қазақстан
Қазақстан
орындау практикасындаРеспубликасының
Республикасының
қажетті
нормативтік-Конституциясы.
денсаулық
сақтауқұқықтық
құжаттарды «Халық денсаулығы және
саласындағы
заңнамасыіздестіру.
денсаулық
сақтау
жүйесі
шеңберінде
жүзеге
Қазақстан
туралы»
Қазақстан
асыруға қабілеті
Республикасының
Республикасының Кодексі.
Дербестігі: Қазақстанденсаулық
сақтау «Сыбайлас жемқорлыққа
Республикасының
саласындағы
қарсы
күрес
туралы»
денсаулық
сақтаузаңнамасының
Қазақстан Республикасының
саласындағы
нормативтік-құқықтық
Заңы.
заңнамасының шеңберінактілерін дұрыс түсіндіру.
«Қазақстан
жүйелі
бақыланып
Қызметті
ҚазақстанРеспубликасындағы
тіл
отыратын
сапалыРеспубликасының
туралы»
Қазақстан
сақтауы.
денсаулық
сақтауРеспубликасының Заңы.
Жауапкершілігі:
саласындағы
Денсаулық
сақтау
Қазақстан
заңнамасының
саласындағы
нормативтік
Республикасының
регламенттеуші
құқықтық актілер.
денсаулық
сақтаунормативтік-құқықтық
Еңбекке
уақытша
саласындағы заңнамасынактілеріне сәйкес жүзегежарамсыздықты
сараптау
сақтау сапасы үшін.
асыру.
және
медициналықКүрделілігі: міндеттің
Қызметті
Қазақстанәлеуметтік
сараптама
нақты регламенттелгенінРеспубликасының
негіздері.
және
саланыңденсаулық
сақтау Бейін
бойынша
нормативтік-құқықтық
саласындағы
қызметтерді
құжаттарының
жиізаңнамасының
ұйымдастырудың
жалпы
жетілдірілетінін
регламенттеуші
мәселелері.
ескергенде, орташа
нормативтік-құқықтық
Еңбек кодексі
актілеріне сәйкес жүзеге Еңбекті
қорғау
асыру процесінде шешімқағидалары мен нормалары
қабылдауды негіздеу
1.2. Жеке тұлғалар (пациенттер) туралы ақпараттық құпиялылығын қамтамасыз ету
1.2.
Құзыретіне дәрігерлік Пациенттер
туралы Қазақстан
құпияны сақтау кірмейтінқұпия
ақпаратты
алу,Республикасының
адамдардың пациенттерөңдеу және пайдалануКонституциясы.
туралы
ақпаратқа қолпроцестерінің
«Халық денсаулығы және
жеткізуін шектеу қабілеті. мақсаттарымен шектелу. денсаулық
сақтау
жүйесі
Дербестігі:
Электрондық
туралы»
Қазақстан
пациенттер
туралыақпараттық ресурстардыРеспубликасының Кодексі.
құпия
ақпаратқа
қолқалыптастыру
үшін «Сыбайлас жемқорлыққа
жеткізуді
жүйеліденсаулық
жағдайықарсы
күрес
туралы»
бақыланып
отыратынтуралы
мәліметтердіҚазақстан Республикасының
сапалы шектеуі.
беруге жеке тұлғаныңЗаңы.
Жауапкершілігі:
(пациенттің) келісімін алу.
Медициналық
пациенттер туралы құпия
Пациенттер
туралықұжаттаманың
ақпараттық
ақпаратқа қол жеткізудіқұпия ақпаратты жарияқауіпсіздігі қағидалары.
шектеу сапасы үшін.
болудан қорғау жөнінде Электрондық базалардың

Күрделілігі:
шаралар қабылдау.
ақпараттық
қауіпсіздігін
пациенттер туралы құпия
Жеке
тұлғаларқамтамасыз ету қағидалары
ақпаратқа қол жеткізуді(пациенттер)
туралы
шектеудің
заманауидербес
медициналық
жүйелерінің,
саладеректерді
қамтитын
құжаттарының
дамуэлектрондық ақпараттық
деңгейін
ескергенде,ресурстарды
ұйымның
жоғары
басқа
адамдарының
мүліктік және (немесе)
моральдық зиян келтіру.
Қазақстан
Республикасының
заңдарымен
кепілдік
берілген құқықтар мен
бостандықтарды
іске
асыруды
шектеу
мақсатында пайдалануына
тыйым салу және оны
толық шектеу
1.3. Денсаулық сақтау саласында пациенттердің құқықтарын сақтау
1.3.
Өз
қызметін
Азаматтардың
Қазақстан
денсаулық
сақтаумынадай
құқықтарынРеспубликасының
саласында пациенттердіңқамтамасыз ету:
Конституциясы;
құқықтарын
сақтау 1)
диагностикалау, «Халық денсаулығы және
шеңберінде жүзеге асыруемдеу және күтім жасауденсаулық
сақтау
жүйесі
қабілеті;
процесінде
лайықтытуралы»
Қазақстан
Дербестігі:
қарым-қатынас
жасау,Республикасының Кодексі;
денсаулық
сақтауөзінің мәдени және жеке «Сыбайлас жемқорлыққа
саласында пациенттердіңқұндылықтарына
қарсы
күрес
туралы»
құқықтарын
сақтауқұрметпен қарау;
Қазақстан Республикасының
шеңберіндегі
қызметті 2) қандай да бірЗаңы;
жүйелі
бақыланыпкемсітуші
факторлардың Денсаулық
сақтау
отыратын сапалы жүзегеықпалынсыз медициналықсаласындағы
нормативтік
асыру;
критерийлер
негізіндеқұқықтық актілер;
Жауапкершілігі:
айқындалатын, кезекпен Еңбекке
уақытша
денсаулық
сақтаукөрсетілетін медициналықжарамсыздықты
сараптау
саласында пациенттердіңкөмек;
және
медициналыққұқықтарын
сақтау 3) дәрігерді немесеәлеуметтік
сараптама
шеңберіндегі
қызметтімедицина ұйымын таңдау,негіздері;
жүзеге асыру сапасы үшін;ауыстыру;
Бейін
бойынша
Күрделілігі:
4) отбасы, туыстарықызметтерді
денсаулық
сақтаумен достары, сондай-ақұйымдастырудың
жалпы
саласында пациенттердіңдіни
бірлестіктердімәселелері;
құқықтарын
сақтауқызметшілері тарапынан Азаматтық кодекс
шеңберіндегі
қызметтіқолдау;
жүзеге асыру кезінде даму 5)
медициналық
жетістіктерін
жәнетехнологиялардың
құқықтық
заңнаманыңқолданыстағы
деңгейі
үздіксіз
жетілдірілетінінмүмкіндік
беретіндей
ескергенде, орташа
шамада
қиналысын
жеңілдету;
6) өзінің денсаулық

жағдайы туралы тәуелсіз
пікір алу және консилиум
өткізу;
7)
Қазақстан
Республикасының
заңдарымен
көзделген
өзге де құқықтар.
1.4. Азаматтардың медициналық көмектен бас тарту құқықтарын қамтамасыз ету
1.4
Азаматтардың
Пациенттерге
және Қазақстан
медициналық
көмектенолардың заңды өкілдерінеРеспубликасының
бас тарту құқықтарынмедициналық
көмектенКонституциясы;
қамтамасыз ету қабілеті; бас тартудың салдары «Халық денсаулығы және
Дербестігі: азаматтыңтуралы түсіндіру;
денсаулық
сақтау
жүйесі
медициналық
көмектен
Медициналық
туралы»
Қазақстан
бас тарту рәсімін жүйелікөмектен бас тартудыРеспубликасының Кодексі;
бақыланып
отыратынмедициналық
«Сыбайлас жемқорлыққа
жүргізу;
құжаттамамен ресімдеу; қарсы
күрес
туралы»
Жауапкершілігі:
Көмелетке толмағанҚазақстан Республикасының
азаматтың медициналықне
әрекетке қабілетсізЗаңы;
көмектен
бас
тартуадамның заңды өкілдері Денсаулық
сақтау
рәсіміне байланысты іс-көрсетілген
адамдардыңсаласындағы
нормативтік
шараларды жүзеге асыруөмірін
құтқару
үшінқұқықтық актілер;
сапасы үшін;
қажетті
медициналық Еңбекке
уақытша
Күрделілігі:
бұлкөмектен
бас тартқанжарамсыздықты
сараптау
рәсімнің
салдарынкезде қорғаншылық жәнежәне
медициналықескергенде, күрделі
қорғаншылық
әлеуметтік
сараптама
органдарына жүгіну
негіздері;
Бейін
бойынша
қызметтерді
ұйымдастырудың
жалпы
мәселелері;
Азаматтық кодекс
1.5. Тиісті жағдайда азаматтардың келісімінсіз медициналық көмек көрсету
1.5.
Тиісті
жағдайда
Тиісті
жағдайда Қазақстан
азаматтардың келісімінсізөздерінің
келісімінсізРеспубликасының
медициналық
көмекмедициналық
көмекКонституциясы;
көрсету қабілеті
көрсетілуге
тиіс «Халық денсаулығы және
Дербестігі:
тиістіадамдарды айқындау;
денсаулық
сақтау
жүйесі
жағдайда
азаматтардың
Кәмелетке толмағантуралы»
Қазақстан
келісімінсіз
жүйеліжәне
сот
әрекеткеРеспубликасының Кодексі;
бақыланатын
қабілетсіз деп таныған «Сыбайлас жемқорлыққа
медициналық
көмекадамдарға
қатыстықарсы
күрес
туралы»
көрсету;
олардың
заңдыҚазақстан Республикасының
Жауапкершілігі: тиістіөкілдерінен медициналықЗаңы;
жағдайда
азаматтардыңкөмек көрсетуге келісім Денсаулық
сақтау
келісімінсіз медициналықалу;
саласындағы
нормативтік
көмек көрсету сапасы
Консилиумда
құқықтық актілер;
үшін;
азаматтарға
олардың Еңбекке
уақытша
Күрделілігі:
келісімінсіз медициналықжарамсыздықты
сараптау
қабылданған шешім үшінкөмек көрсету туралыжәне
медициналықжауапкершілік
деңгейіншешім қабылдау;
әлеуметтік
сараптама

ескергенде, жоғары

Консилиум
жинаунегіздері;
мүмкін
болмаған Бейін
бойынша
жағдайда,
азаматтардыңқызметтерді
келісімінсіз медициналықұйымдастырудың
жалпы
көмек көрсету туралымәселелері;
шешімді дербес қабылдап, Азаматтық кодекс
кейіннен
медицина
ұйымының
лауазымды
адамдары
мен
заңды
өкілдерге хабарлау;
Азаматтардың
келісімінсіз медициналық
көмек көрсетуді тоқтату
негіздерін айқындау

1.6. Дәрігерлік құпияны сақтау
1.6.
Дәрігерлік
құпияны
Дәрігерлік
құпияны Қазақстан
сақтау қабілеті;
құрайтын
ақпараттыРеспубликасының
Дербестігі:
жүйеліайқындау;
Конституциясы;
бақыланатын
дәрігерлік Дәрігерлік
құпияны «Халық денсаулығы және
құпияны сақтау;
құрайтын
мәліметтердіңденсаулық
сақтау
жүйесі
Жауапкершілігі:
жария
болмауынтуралы»
Қазақстан
дәрігерлік құпияны сақтауқамтамасыз ету;
Республикасының Кодексі;
сапасы үшін;
Пациентті
тексеру «Сыбайлас жемқорлыққа
Күрделілігі: дәрігерлікжәне емдеу мүддесінде,қарсы
күрес
туралы»
құпияны
сақтау
үшінғылыми
зерттеулерҚазақстан Республикасының
жауапкершілік
деңгейінжүргізу, бұл мәліметтердіЗаңы;
деңгейін
ескергенде,оқу процесінде пайдалану Денсаулық
сақтау
жоғары
үшін
және
өзгесаласындағы
нормативтік
мақсаттарда
дәрігерлікқұқықтық актілер;
құпияны
құрайтын Еңбекке
уақытша
мәліметтерді басқа заңдыжарамсыздықты
сараптау
және
(немесе)
жекежәне
медициналықтұлғаларға
беругеәлеуметтік
сараптама
пациенттің немесе оныңнегіздері;
заңды өкілінің келісімін Бейін
бойынша
алу;
қызметтерді
Дәрігерлік
құпияныұйымдастырудың
жалпы
құрайтын
мәліметтердімәселелері;
азаматтың немесе оның Азаматтық кодекс
заңды өкілінің келісімінсіз
беруге
болатын
жағдайларды айқындау;
Дербес
сипаттағы
ақпаратты
электронды
дерекқорға
қосуға
азаматтың немесе оның
заңды өкілінің келісімін
ресімдеу
1.7. Денсаулық сақтау ұйымдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық
талаптардың нормаларын сақтау
1.7.
Денсаулық
сақтау Әлеуметтік,
емдеу- ҚР Конституциясы.
ұйымдарына қойылатынпрофилактикалық,
«Халық денсаулығы және

санитариялықбалалар,
емдәм
жәнеденсаулық
сақтау
жүйесі
эпидемиологиялық
қоғамдық
туралы» ҚР Кодексі.
талаптардың нормаларынтамақтандыруды
«Сыбайлас жемқорлыққа
сақтау қабілеті.
ұйымдастыруға
қарсы күрес туралы» ҚР
Дербестігі: денсаулыққойылатын санитариялық-Заңы.
сақтау
ұйымдарынаэпидемиологиялық
Денсаулық
сақтау
қойылатын санитариялық-талаптарды сақтау.
саласындағы
нормативтік
эпидемиологиялық
Биологиялық
жәнеқұқықтық актілер.
талаптардың нормаларынхимиялық
заттармен, Еңбекке
уақытша
жүйелі
бақыланатынулармен,
биологиялықжарамсыздықты
сараптау
сақтау.
және микробиологиялықжәне
медициналықЖауапкершілігі:
организмамдермен жәнеәлеуметтік
сараптама
денсаулық
сақтауолардың
токсиндеріменнегіздері.
ұйымдарына қойылатынжұмыс істеу шарттарына Бейін
бойынша
санитариялыққойылатын санитариялық-қызметтерді
эпидемиологиялық
эпидемиологиялық
ұйымдастырудың
жалпы
талаптарды сақтау сапасыталаптарды сақтау.
мәселелері.
үшін.
Халықты гигиеналық Азаматтық кодекс.
Күрделілігі:
тәрбиелеуге және оқытуға
денсаулық
сақтауқойылатын санитариялықұйымдарына қойылатынэпидемиологиялық
санитариялықталаптарды сақтау.
эпидемиологиялық
Радиациялық,
талаптарды сақтау үшінхимиялық,
жауапкершілік
деңгейінмикробиологиялық,
ескергенде, жоғары
токсикологиялық,
паразитологиялық
қауіпсіздікке
қойылатын
санитариялықэпидемиологиялық
талаптарды сақтау.
Медициналық
мақсаттағы бұйымдарды
стерильдеуді
және
дезнифекциялауды
жүргізу
шарттарына
қойылатын санитариялықэпидемиологиялық
талаптарды сақтау.
Санитариялықэпидемияға
қарсы
(профилактикалық)
ісшараларды
ұйымдастыруға
және
жүргізуге
қойылатын
санитариялықэпидемиологиялық
талаптарды сақтау
1.8. Қоғамдық денсаулықты қорғауды жүзеге асыру нормаларын сақтау
1.8.
Қоғамдық
Аурулар
ҚР Конституциясы.
денсаулықты
қорғаудыпрофилактикасының
«Халық денсаулығы және
жүзеге асыру нормаларынмақсаттары мен түрлерінденсаулық
сақтау
жүйесі

сақтау қабілеті.
айқындау.
туралы» ҚР Кодексі.
Дербестігі: қоғамдық Қоғамның саламатты «Сыбайлас жемқорлыққа
денсаулықты
қорғаудыөмір
салтынқарсы күрес туралы» ҚР
жүзеге асыру нормаларынқалыптастыруын
Заңы.
жүйелі
бақыланатынқамтамасыз ету.
Денсаулық
сақтау
сақтау.
Профилактикалық
саласындағы
нормативтік
Жауапкершілігі:
медициналық
құқықтық актілер.
қоғамдық
денсаулықтытексерулерді
жүргізуді Еңбекке
уақытша
қорғауды жүзеге асыруқамтамасыз ету.
жарамсыздықты
сараптау
нормаларын сақтау сапасы
Профилактикалық
және
медициналықүшін.
егуді
жүргізудіәлеуметтік
сараптама
Күрделілігі: қоғамдыққамтамасыз ету.
негіздері.
денсаулықты
қорғауды
Инфекциялық
емес, Бейін
бойынша
жүзеге асыру нормаларыноның
ішінде
кәсіптікқызметтерді
сақтау
үшінаурулардың
жәнеұйымдастырудың
жалпы
жауапкершілік
деңгейінжарақаттанудың
мәселелері.
ескергенде, жоғары
профилактикасын
Азаматтық кодекс
қамтамасыз ету.
Психоактивті заттарға
тәуелділіктің
профилактикасын
қамтамасыз ету.
Темекі
шегу
мен
алкоголизмнің
профилактикасын
және
шектеуді қамтамасыз ету.
Темір тапшы және йод
тапшы
жағдайлардың
профилактикасын
қамтамасыз ету
1.9. ҚР еңбек заңнамасының нормаларын сақтау
1.9.
ҚР
еңбек Медицина
және ҚР Конституциясы.
заңнамасының
фармацевтика
«Халық денсаулығы және
нормаларын
сақтауқызметкерлерінің
денсаулық
сақтау
жүйесі
қабілеті.
құқықтары
ментуралы» ҚР Кодексі.
Дербестігі: ҚР еңбекміндеттерін сақтау.
«Сыбайлас жемқорлыққа
заңнамасының
Денсаулық
сақтауқарсы күрес туралы» ҚР
нормаларын
жүйеліұйымдары
Заңы.
бақыланатын сақтау;
қызметкерлерінің
еңбек Денсаулық
сақтау
Жауапкершілігі:
ҚРқатынастары нормаларынсаласындағы
нормативтік
еңбек
заңнамасыныңсақтауы.
құқықтық актілер.
нормаларын
сақтаудың
Лауазымдық
Еңбекке
уақытша
сапасы үшін.
нұсқаулықтарды сақтау жарамсыздықты
сараптау
Күрделілігі: ҚР еңбек
және
медициналықзаңнамасының
әлеуметтік
сараптама
нормаларын сақтау үшін
негіздері.
жауапкершілік
деңгейін
Бейін
бойынша
ескергенде, жоғары
қызметтерді
ұйымдастырудың
жалпы
мәселелері.
Еңбек кодексі
1.10. ҚР медицина және фармацевтика қызметкерлерінің ар-намыс кодексін сақтау

ҚР медицина және
ҚР медицина және ҚР Конституциясы.
фармацевтика
фармацевтика
«Халық денсаулығы және
қызметкерлерінің
ар-қызметкерлерінің
ар-денсаулық
сақтау
жүйесі
намыс кодексін сақтаунамыс кодексін сақтаутуралы» ҚР Кодексі.
қабілеті.
(бұдан әрі – Ар-намыс «Сыбайлас жемқорлыққа
Дербестігі:
ҚРкодексі).
қарсы күрес туралы» ҚР
медицина
және
Медицина
жәнеЗаңы.
фармацевтика
фармацевтика
Денсаулық
сақтау
қызметкерлерінің
ар-қызметкерлерінің
өзсаласындағы
нормативтік
намыс кодексін жүйеліқызметі үшін азаматтарқұқықтық актілер.
бақыланатын сақтау.
мен
тұтас
қоғам Еңбекке
уақытша
Жауапкершілігі:
ҚРалдындағы
моральдықжарамсыздықты
сараптау
медицина
жәнежауапкершілігін
және
медициналықфармацевтика
қамтамасыз ету
әлеуметтік
сараптама
қызметкерлерінің
арнегіздері.
намыс кодексін сақтаудың
Бейін
бойынша
сапасы үшін.
қызметтерді
Күрделілігі:
ҚР
ұйымдастырудың
жалпы
медицина
және
мәселелері.
фармацевтика
Еңбек кодексі
қызметкерлерінің
арнамыс кодексін сақтау
үшін
жауапкершілік
деңгейін
ескергенде,
жоғары
2. Этика, деонтология және субординация қағидаларын сақтау
2.1. Ішкі мінез-құлық мәдениеті қағидаттарын сақтау
2.1.
Ішкі
мінез-құлық Адал
еңбек
ету Медициналық этика.
мәдениеті қағидаттарынкөзқарасын сақтау.
Деонтология.
сақтау қабілеті.
Тәртіп сақтау.
Тиімді қатынас жасау
Дербестігі: ішкі мінезЕңбек
заттарынашеберлігі.
құлық
мәдениетіұқыпты қарау.
Қарым-қатынас
қағидаттарын
жүйелі Пациенттермен,
деңгейлері.
бақыланатын сақтау.
олардың
заңды Қарым-қатынас
Жауапкершілігі:
ішкіөкілдерімен
жәнеқұралдары.
мінез-құлық
мәдениетітуыстарымен ықыласпен Қарым-қатынас
қағидаттарын
сақтауқатынас жасау.
стильдері.
сапасы үшін.
Әріптестермен қарым- Қарым-қатынасқа ықпал
Күрделілігі:
ішкіқатынас
жасағанда,ететін факторлар.
мінез-құлық
мәдениетіалқалылықты қамтамасыз Қарым-қатынасқа кедергі
қағидаттарын сақтау үшінету
келтіретін факторлар.
жауапкершілік
деңгейін
Қарым-қатынас
ескергенде, жоғары
тиімділігінің критерийлері
2.2. Сыртқы мінез-құлық мәдениеті қағидаттарын сақтау
2.2.
Сыртқы мінез-құлық Әдептілік
Медициналық этика.
мәдениеті қағидаттарынқағидаларын сақтау.
Деонтология.
сақтау қабілеті.
Жақсы
мінез Тиімді қатынас жасау
Дербестігі:
сыртқықағидаларын сақтау.
шеберлігі.
мінез-құлық
мәдениеті Сөйлеу
мәдениетін Қарым-қатынас
қағидаттарын
жүйелісақтау.
деңгейлері.
бақыланатын сақтау.
Тиісті
сыртқы Қарым-қатынас
Жауапкершілігі:
келбетін сақтау
құралдары.
1.10.

сыртқы
мінез-құлық
мәдениеті қағидаттарын
сақтау сапасы үшін.
Күрделілігі:
сыртқы
мінез-құлық
мәдениеті
қағидаттарын сақтау үшін
жауапкершілік
деңгейін
ескергенде, жоғары

Қарым-қатынас
стильдері.
Қарым-қатынасқа ықпал
ететін факторлар.
Қарым-қатынасқа кедергі
келтіретін факторлар.
Қарым-қатынас
тиімділігінің критерийлері

2.3. Медициналық этика және деонтология қағидаттарын сақтау
2.3.
Медициналық этика Ізгілік,
мейірімділік Медициналық этика.
және
деонтологияжәне
қамқорлық Деонтология.
қағидаттарын
сақтауқағидаттарын сақтау.
Тиімді қатынас жасау
қабілеті.
Рақымдылық
шеберлігі.
Дербестігі:
қағидаттарын сақтау.
Қарым-қатынас
медициналық этика және
Тілектестік
деңгейлері.
деонтология қағидаттарынқағидаттарын сақтау.
Қарым-қатынас
жүйелі
бақыланатын
Риясыздық
құралдары.
сақтау.
қағидаттарын сақтау.
Қарым-қатынас
Жауапкершілігі:
Еңбексүйгіштік
стильдері.
медициналық этика жәнеқағидаттарын сақтау.
Қарым-қатынасқа ықпал
деонтология қағидаттарын
Хабардар етіп келісудіететін факторлар.
сақтау сапасы үшін;
сақтау
Қарым-қатынасқа кедергі
Күрделілігі.
келтіретін факторлар.
медициналық этика және
Қарым-қатынас
деонтология қағидаттарын
тиімділігінің критерийлері
сақтау
үшін
жауапкершілік
деңгейін
ескергенде, жоғары
2.4. Субординацияны сақтау
2.4.
Субординацияны
Иерархияға
және Медициналық этика.
сақтау қабілеті.
бағыныстылыққа қатысты Деонтология.
Дербестігі:
қызметтік
қатынастар Тиімді қатынас жасау
субординацияны жүйеліжүйесін сақтау.
шеберлігі.
бақыланатын сақтау.
Жалпыға
бірдей Қарым-қатынас
Жауапкершілігі:
қабылданған моральдық-деңгейлері.
субординацияны
сақтауэтикалық
нормаларды Қарым-қатынас
сапасы үшін.
сақтау,
әріптестерінеқұралдары.
Күрделілігі:
қатысты сыпайылық пен Қарым-қатынас
субординацияны
сақтауәдептілік.
стильдері.
үшін
жауапкершілік Пациент мүддесінде Қарым-қатынасқа ықпал
деңгейін
ескергенде,талап
етілетін
болса,ететін факторлар.
жоғары
әріптестеріне
риясыз Қарым-қатынасқа кедергі
көмек
көрсетудікелтіретін факторлар.
қамтамасыз ету.
Қарым-қатынас
Пациент мүддесіндетиімділігінің критерийлері
талап
етілетін
болса,
әріптестерінен
риясыз
көмек сұрау.
Басқа медицина және
фармацевтика
қызметкерінің
кәсіптік

біліктілігі
туралы
көпшілік алдында күмән
білдіруге тыйым салу
2.5. Денсаулық сақтау ұйымдары беделінің сақталуын қамтамасыз ету
2.5.
Денсаулық
сақтау Денсаулық
сақтау Медициналық этика.
ұйымдары
беделініңұйымы
бөлімшесінің Деонтология.
сақталуын қамтамасыз етубеделіне ұқыпты қарау.
Тиімді қатынас жасау
қабілеті.
Медицина ұйымыныңшеберлігі.
Дербестігі: денсаулықбеделіне ұқыпты қарау.
Қарым-қатынас
сақтау
ұйымдары
Денсаулық
сақтаудеңгейлері.
беделінің
сақталуынсаласы қызметкерлерінің Қарым-қатынас
жүйелі
бақыланатынбеделіне ұқыпты қарау құралдары.
қамтамасыз ету.
Қарым-қатынас
Жауапкершілігі:
стильдері.
денсаулық
сақтау
Қарым-қатынасқа ықпал
ұйымдарының
беделін
ететін факторлар.
сақтау сапасы үшін.
Қарым-қатынасқа кедергі
Күрделілігі:
келтіретін факторлар.
денсаулық
сақтау
Қарым-қатынас
ұйымдарының
беделін
тиімділігінің критерийлері
сақтау
үшін
жауапкершілік
деңгейін
ескергенде, жоғары
3. Денсаулық сақтауды ұйымдарының санитариялық-гигиеналық режим
нормаларының сақталуын және қоршаған ортаның эпидемиологиялық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
3.1. Қорғаныш киімді пайдалану қағидаларын сақтау
3.1.
Қорғаныш
киімді Сыртқы
келбетіне Медициналық қорғаныш
пайдалану
қағидаларынқойылатын
негізгікиімді пайдалану қағидалары
сақтау қабілеті.
талаптарды сақтау.
Дербестігі: қорғаныш Арнайы медициналық
киімді
пайдаланукиімді, аяқ киімді және
қағидаларын
жүйелібас киімдерді пайдалану.
бақыланатын сақтау.
Маскаларды,
Жауапкершілігі:
қорғаныш көзілдіріктерін,
қорғаныш
киімдіқалқаншаларды
пайдалану
қағидаларынпайдалану.
сақтау сапасы үшін.
Медициналық
Күрделілігі: қорғанышқолғаптарды пайдалану
киімді
пайдалану
қағидаларын сақтау үшін
жауапкершілік
деңгейін
ескергенде, жоғары
3.2. Қолды өңдеу: әлеуметтік деңгей
3.2.
Қолды
өңдеудің
Қолдың
терісінен Қолды
өңдеудің
әлеуметтік
деңгейінекірді
және
ішінараәлеуметтік
деңгейінің
қабілеті.
транзиторлы
мақсаты.
Дербестігі:
қолдымикрофлораны
Қолды
өңдеудің
әлеуметтік деңгейде үнемімеханикалық
әдіспенәлеуметтік
деңгейінің
бақыланатын өңдеу.
кетіру
көрсеткіштері.
Жауапкершілігі:
Қолды
өңдеудің
қолды
өңдеудің
әлеуметтік
деңгейін

әлеуметтік
деңгейінің
сапасы үшін;
Күрделілігі: төмен

жарақтандыру.
Қолды
әлеуметтік
міндетті шарты

өңдеудің
деңгейінің

3.3. Қолды өңдеу: гигиеналық деңгей
3.3.
Қолды
өңдеудің
Ішінара транзиторлы Қолды
өңдеудің
гигиеналық
деңгейінемикрофлораны
кетіругигиеналық
деңгейінің
қабілеті.
(антисептикалық
мақсаты.
Дербестігі:
қолдысабынмен)
немесе Қолды
өңдеудің
гигиеналық
деңгейдетранзиторлы
гигиеналық
деңгейінің
үнемі бақыланатын өңдеу. микрофлораны түгел жоюкөрсеткіштері.
Жауапкершілігі:
(антисептикпен қосымша Қолды
өңдеудің
қолды
өңдеудіңөңдеу арқылы)
гигиеналық
деңгейін
гигиеналық
деңгейінің
жарақтандыру.
сапасы үшін;
Қолды
өңдеудің
Күрделілігі: төмен
гигиеналық
деңгейінің
міндетті шарты
3.4. Қолды өңдеу: хирургиялық деңгей
3.4.
Қолды
өңдеудің
Қолдың
стерильді Қолды
өңдеудің
хирургиялық
деңгейінеболуы
хирургиялық
деңгейінің
қабілеті.
мақсаты.
Дербестігі:
қолды
Қолды
өңдеудің
хирургиялық
деңгейде
хирургиялық
деңгейінің
үнемі бақыланатын өңдеу.
көрсеткіштері.
Жауапкершілігі:
Қолды
өңдеудің
қолды
өңдеудің
хирургиялық
деңгейін
хирургиялық
деңгейінің
жарақтандыру.
сапасы үшін;
Қолды
өңдеудің
Күрделілігі: төмен
хирургиялық
деңгейінің
міндетті шарты
3.5. Жұмыста санитариялық-гигиеналық нормаларды сақтау
3.5 .
Ерекше
стерильді Стерильді халат кию;
Ерекше
стерильді
аймақтарда жұмыс істеу Стерильді қолғап кию;аймақтарда
жұмыс
істеу
сақтау қабілеті.
Стерильді
үстелқағидалары
Дербестігі:
ерекшедайындау;
стерильді
аймақтарда
Стерильді
үстелмен
жұмыс істеу нормаларынжұмыс
істеу
үшін
жүйелі
бақыланатынстерильді
науаны
сақтау.
жұмысқа дайындау
Жауапкершілігі:
ерекше
стерильді
аймақтарда жұмыс істеу
нормаларын сақтау сапасы
үшін.
Күрделілігі: жоғары
4. Денсаулық сақтау ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі нормаларын қамтамасыз
ету
4.1. Денсаулыққа әлеуетті қауіп төндіретін жабдықтармен және заттармен жұмыс
істеген кезде қауіпсіздік нормаларын сақтау
4.1.
Денсаулыққа әлеуетті Электр жабдығымен Электр
жабдығымен
қауіп
төндіретінжұмыс
істеген
кездежұмыс
істеген
кездегі
жабдықтармен
жәнеқауіпсіздік
техникасықауіпсіздік техникасы.

заттармен жұмыс істегенқағидаларын сақтау.
Медициналық
кезде
қауіпсіздік Медициналық
техникамен жұмыс істеген
нормаларын
сақтаутехникамен жұмыс істегенкездегі қауіпсіздік техникасы.
қабілеті.
кезде
қауіпсіздік Түйрейтін-кесетін
Дербестігі:
техникасы
қағидаларынмедициналық
құралдармен
денсаулыққа
әлеуеттісақтау.
жұмыс
істеген
кездегі
қауіп
төндіретін
Түйрейтін-кесетін
қауіпсіздік техникасы.
жабдықтармен
жәнемедициналық
Радиоактивті
сәуле
заттармен жұмыс істегенқұралдармен
жұмысшығаратын
жабдықтармен
кезде
қауіпсіздікістеген кезде қауіпсіздікжұмыс
істеген
кездегі
нормаларын
жүйелітехникасы
қағидаларынқауіпсіздік техникасы.
бақыланатын сақтау.
сақтау.
Денсаулыққа
әлеуетті
Жауапкершілігі:
Радиоактивті
сәулеқауіп төндіретін заттармен
денсаулыққа
әлеуеттішығаратын жабдықтарменжұмыс
істеген
кездегі
қауіп
төндіретінжұмыс
істеген
кездеқауіпсіздік техникасы
жабдықтармен
жәнеқауіпсіздік
техникасы
заттармен жұмыс істегенқағидаларын сақтау.
кезде
қауіпсіздік Денсаулыққа әлеуетті
нормаларын сақтау сапасықауіп төндіретін заттармен
үшін.
жұмыс
істеген
кезде
Күрделілігі: жоғары қауіпсіздік
техникасы
қағидаларын сақтау.
4.2. Өртке қарсы қауіпсіздік нормаларын сақтау
4.2.
Өртке
қарсы
Өртке
қарсы Өртке қарсы қауіпсіздік
қауіпсіздік
нормаларынқауіпсіздік
қағидаларынқағидалары
сақтау қабілеті.
сақтау
Дербестігі:
өртке
қарсы
қауіпсіздік
нормаларын
жүйелі
бақыланатын сақтау.
Жауапкершілігі: өртке
қарсы
қауіпсіздік
нормаларын сақтау сапасы
үшін.
Күрделілігі: жоғары
5. Өз қызметін ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау және ұдайы жетілдіру
5.1. Қызметті жоспарлау
5.1.
Өз
қызметін
Қызмет мақсаттарын Қызмет туралы ереже.
жоспарлау қабілеті;
айқындау.
Лауазымдық
Дербестігі:
өз Міндеттерді
нұсқаулықтар.
қызметін
жүйеліайқындау.
Операциялық
рәсімдер
бақыланатын жоспарлау;
Қызмет
міндеттерінстандарттары.
Жауапкершілігі:
оңтайлы шешуге ықпал Нормативтер.
қызметін
жоспарлауететін
іс-шараларды Қызметті
сапалы
сапасы үшін;
айқындау.
орындаудың
алгоритмдері
Күрделілігі: жоғары
Іс-шараларды
мен нұсқаулықтары
орындау
мерзімдерін
айқындау.
Қызмет мақсаттарына
қол жеткізілуін көрсететін
түйінді
тиімділік
көрсеткіштерін айқындау

5.2 Жеке әлеуетті жоғарылату
5.2
Кәсіптік
қызмет
Кәсіптік
қызмет Кәсіптік
қызмет
процесінде жеке әлеуеттіпроцесінде өздігінен оқупроцесінде өздігінен оқу және
жоғарылату қабілеті.
және
дағдысы
менжеке әлеуетін жоғарылату
Дербестігі:
кәсіптікмашықтарын нығайту.
технологиясы.
қызмет процесінде жеке
Оқу-әдістемелік
Кәсіптік оқу-әдістемелік
әлеуетті
өз
бетіншеәдебиет бойынша ұдайыақпарат көздері.
жоғарылату.
өздігінен оқу.
Ақпаратты
игеру
Жауапкершілігі:
Кәсіптік оқыту іс-тәсілдері.
кәсіптік
қызметшараларына үнемі қатысу
Кәсіптік
біліктілікті
процесінде жеке әлеуетті Кәсіптік
ақпаратжоғарылату
саласындағы
сапалы жоғарылату үшін. алмасу
іс-шараларынаНҚА мен регламенттеуші
Күрделілігі: жоғары қатысу
құжаттар
5.3 Жұмыстарды жүзеге асырған кезде стандарттарды, нұсқаулықтарды, алгоритмдер
мен хаттамаларды сақтау
5.3.
Жұмыстарды жүзеге
Стандарттарды,
Қызмет туралы ереже.
асырған
кезденұсқаулықтарды,
Лауазымдық
стандарттарды,
алгоритмдерді,
нұсқаулықтар.
нұсқаулықтарды,
хаттамаларды
Операциялық
рәсімдер
алгоритмдер
менбасшылыққа алу
стандарттары.
хаттамаларды
сақтау
Нормативтер.
қабілеті.
Қызметті
сапалы
Дербестігі:
орындаудың
алгоритмдері
жұмыстарды
жүзеге
мен нұсқаулықтары
асырған
кезде
стандарттарды,
нұсқаулықтарды,
алгоритмдер
мен
хаттамаларды
жүйелі
бақыланатын сақтау.
Жауапкершілігі:
жұмыстарды
жүзеге
асырған
кезде
стандарттарды,
нұсқаулықтарды,
алгоритмдер
мен
хаттамаларды
сақтау
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
5.4 Жұмыс нәтижелерін талдау
5.4.
Жұмыс нәтижелерін
Жұмыстардың
Қызметтің нәтижелілігі.
талдау қабілеті.
нәтижелілігі,
сапасы, Жұмыстардың сапасы.
Дербестігі: жұмыстытиімділігі
көрсеткіштерін Қызметтің тиімділігі.
жүйелі
бақыланатынталдау
Медициналық
талдау.
статистика.
Жауапкершілігі:
Экономикалық тиімділік.
жұмысты талдау сапасы
Медициналық тиімділік.
үшін.
Әлеуметтік тиімділік
Күрделілігі: жоғары
5.5 Қызмет нәтижелерін жетілдіретін іс-шараларды әзірлеу
5.5.
Қызмет нәтижелерін
Қызметтің
Нәтижелілік
жетілдіретін іс-шаралардынәтижелілігін
шектейтінкөрсеткіштері.

әзірлеу қабілеті.
проблемаларды анықтау.
Сапа менеджменті.
Дербестігі:
қызмет
Қызмет нәтижелерін Енгізуді ұйымдастыру.
нәтижелерін жетілдіретінжетілдіретін іс-шараларды Жұмыс бейіні бойынша
іс-шараларды
жүйеліжоспарлау.
заманауи ғылым жетістіктері
бақыланатын әзірлеу.
Қызмет нәтижелерін
Жауапкершілігі:
жетілдіретін іс-шараларды
қызмет
нәтижелерінжүзеге асыру.
жетілдіретін іс-шараларды
Қызмет нәтижелерін
әзірлеу сапасы үшін.
жетілдіретін іс-шараларды
Күрделілігі: жоғары талдау
5.6 Төменгі сатыдағы медицина персоналының жұмысын ұйымдастыруға қатысу
5.6.
Төменгі
сатыдағы
Төменгі
сатыдағы Төменгі
сатыдағы
медицина персоналыныңперсоналға
жұмыстағыперсонал
жұмысының
жұмысын
ұйымдастырукемшіліктерін
немесемақсаты.
қабілеті.
жұмыс
тиімділігінің Төменгі
сатыдағы
Дербестігі:
төменгіжеткіліксіздігін көрсету. персоналдың міндеттері.
сатыдағы
медицина
Төменгі
сатыдағы Төменгі
сатыдағы
персоналының жұмысынперсоналмен
біргеперсоналдың
лауазымдық
жүйелі
бақыланатынжұмыстағы кемшіліктердіфункциялары.
ұйымдастыру.
жою және мінсіз әрі Төменгі
сатыдағы
Жауапкершілігі:
тиімділігі
жоғары
іс-персоналдың
жұмысын
төменгі
сатыдағықимыл
алгоритмдерініңрегламенттецтін стандарттар
медицина персоналыныңнемесе
мен НҚА.
жұмысын
ұйымдастырунұсқаулықтарының
Персоналды басқару.
сапасы үшін.
тиімділігін
арттыру Сапа менеджменті
Күрделілігі: жоғары тетіктерін әзірлеу.
Операциялық
Мінсіз әрі тиімділігіменеджмент
жоғары іс-қимылды өзі
үлгі болып көрсету.
Төменгі
сатыдағы
персоналдың алгоритмдер
мен
нұсқаулықтарды
орындауын бақылау
5.7 Медициналық қызмет нәтижелерінің түйінді көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу
5.7.
Медициналық қызмет
Өз
қызметі Нәтижелілік
нәтижелерінің
түйіндітиімділігінің
түйіндікөрсеткіштері.
көрсеткіштеріне
көрсеткіштерін айқындау.
Сапа менеджменті.
мониторинг
жүргізу Қызмет нәтижелерінің Енгізуді ұйымдастыру.
қабілеті.
ай сайынғы мониторингін Жұмыс бейіні бойынша
Дербестігі:
жүргізу.
заманауи ғылым жетістіктері
медициналық
қызмет
Тиісті құрылымдарға
нәтижелерінің
түйіндіақпарат беру
көрсеткіштеріне
жүйелі
бақыланатын мониторинг.
Жауапкершілігі:
медициналық
қызмет
нәтижелерінің
түйінді
көрсеткіштерінің
мониторингі сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
5.8 Жаңа әдістемелерді практикаға енгізу
5.8.
Жаңа
әдістемелерді Қызмет
бейіні Қызмет
саласындағы

практикаға енгізу қабілеті. бойынша
халықаралықзаманауи жетістіктер.
Дербестігі:
жаңатәжірибені зерделеу.
Қызмет
саласындағы
әдістемелерді практикаға
Қызмет саласындағыхалықаралық тәжірибе.
жүйелі
бақыланатынжаңа
ғылыми Енгізу
процесін
енгізу.
жетістіктерді зерделеу
регламенттейтін НҚА
Жауапкершілігі: жаңа
Жаңа
әдістемелерді
әдістемелерді практикағапрактикаға енгізу
енгізу.
Жаңа
әдістемелерді
Күрделілігі: жоғары практикаға енгізу
нәтижелерін талдау
6 Алғашқы көмек көрсетуді талап ететін шұғыл жағдайларды айқындау
6.3 Зардап шеккен адамның ақыл-есінің бар-жоғын айқындау
6.1.
Зардап
шеккен
Зардап
шеккен Ақыл-есінің
анық
адамның ақыл-есінің бар-адамның
сыртқыболуының сипаттамасы.
жоғын бағалау қабілеті. тітіркендіргіштерге
Есеңгіреп қалған жайДербестігі:
зардапреакциясын айқындау
күйдің сипаттамасы.
шеккен адамның ақылБей-жай
күйдің
есінің
бар-жоғын
өз
сипаттамасы.
бетінше бағалау.
Команың және оның
Жауапкершілігі:
дәрежесінің сипаттамасы
зардап шеккен адамның
ақыл-есінің
бар-жоғын
бағалау сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
6.4 Зардап шеккен адамның тіршілік белгілерін және клиникалық өлімді айқындау
6.2.
Зардап
шеккен
Жүрек
соғысын Тіршілік белгілері.
адамның
тіршілікайқындау.
Клиникалық
өлім
белгілерін
және
Пульсін айқындау.
белгілері.
клиникалық
өлімді Тыныс
алуын Биологиялық
өлім
айқындау қабілеті.
айқындау.
белгілері
Дербестігі:
зардап
Көз қарашықтарының
шеккен адамның тіршілікжарыққа
реакциясын
белгілерін
жәнеайқындау
клиникалық
өлімді өз
бетінше айқындау.
Жауапкершілігі:
зардап шеккен адамның
тіршілік белгілерін және
клиникалық
өлімді
айқындау сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
6.5 Зардап шеккен адамды шолып қарау
6.3.
Зардап
шеккен
Өмірге
қауіп Клиникалық
өлім
адамды шолып қараудытөндіретін, бірнеше минутбелгілері.
жүзеге асыру қабілеті.
ішінде өлімге әкелетін Кома белгілері.
Дербестігі:
зардапжағдайлардың белгілерін Сыртқы
қан
кету
шеккен адамды өз бетіншеайқындау.
белгілері.
шолып қарау.
Көмек көрсету қажет Мойын
мен
кеуде
Жауапкершілігі:
болмайтын биологиялыққуысының
ішіне
кірген
зардап шеккен адамдыөлім белгілерін айқындау жаралану белгілері.
шолып қарау сапасы үшін.
Өмір сүруге мүмкіндік
Күрделілігі: жоғары
бермейтін
зақымдану

белгілері.
Биологиялық
белгілері

өлім

6.6 Зардап шеккен адамды мұқият қарау
6.4.
Зардап
шеккен
Зардап шеккен адамға Сүйектің сыну белгілері.
адамды мұқият қараудысұрақ қою.
ішіне кірген жаралану
жүзеге асыру қабілеті.
Зардап
шеккенбелгілері.
Дербестігі:
зардападамды "басынан аяғына Күйіп қалу мен үсіп кету
шеккен адамды өз бетіншедейін" қарау.
белгілері.
мұқият қарау.
Сүйектің
(қол- Қан кету (сыртқы және
Жауапкершілігі:
аяғының,
жамбасының,ішкі) белгілері.
зардап шеккен адамдыомыртқасының,
кеуде Улану белгілері.
мұқият қарау сапасы үшін.қуысының)
зақымдану Тұншығу белгілері.
Күрделілігі: жоғары ықтималдығын айқындау.
Электрден
жарақаттану
ішіне кірген жараланубелгілері
ықтималдығын айқындау.
Жаралар
мен
жырылып кеткен жерлерді
айқындау.
Күйіп қалған жерлер
мен үсіп кеткен жерлерді
айқындау.
Ауызынан
шығатын
иісті айқындау
6.7 Шұғыл көмек көрсетуді талап ететін синдромды/ ауруды айқындау
6.5.
Шұғыл
көмек Жіті
жүрек-қан Жіті жүрек-қан тамыры
көрсетуді талап ететінтамыры
жеткіліксіздігінжеткіліксіздігінің
синдромды/
аурудыайқындау.
симптомдары.
айқындау қабілеті.
Жіті
тыныс
алу Жіті
тыныс
алу
Дербестігі:
шұғылжеткіліксіздігін айқындау.жеткіліксіздігінің
көмек көрсетуді талап
Жіті
аллергиялықсимптомдары.
ететін синдромды/ аурудыреакцияны айқындау.
Жіті
аллергиялық
өз бетінше айқындау.
"Іш
теспесін"реакция симптомдары.
Жауапкершілігі:
айқындау.
"Іш
теспесінің"
шұғыл көмек көрсетуді Жіті
уланудысипмтомдары.
талап ететін синдромды/айқындау (эндогенді және Жіті улану симптомдары
ауруды айқындау сапасыэкзогенді).
(эндогенді және экзогенді).
үшін.
Мидың
қан Мидың
қан
Күрделілігі: жоғары айналымының
жітіайналымының жіті бұзылу
бұзылуын айқындау
симптомдары
7 Шұғыл жағдайларда алғашқы көмек көрсету
7.1 Медициналық алғашқы көмек көрсету үшін қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ету
7.1.
Медициналық
Оқиға орын алған/ Адамдардың өмірі мен
алғашқы көмек көрсетузардап
шеккен
адамденсаулығына
қауіп
үшін
қауіпсізанықталған жерді қараптөндіретін орта факторлары.
жағдайларды қамтамасызшығу.
Зардап шеккен адамды
ету қабілеті.
Қоршаған
ортаныңжеткізу тәсілдері.
Дербестігі:
қауіпсіздік
деңгейін Шұғыл
жағдайларда
медициналық
алғашқыбағалау.
алғашқы
көмек көрсетуге
көмек
көрсету
үшін
Зардап
шеккенарналған
қауіпсіз
аймақ
қауіпсіз
жағдайлардыадамды қоршаған ортаныңшарттары.
қамтамасыз ету жөніндегіқауіпсіз аймағына жеткізу.
Зардап шеккен адамға

өз
бетінше
немесе
Зардап шеккен адамғазиянды факторларды тоқтату
бірлескен әрекет.
зиянды
факторлардыңтәсілдері
Жауапкершілігі:
әсерін тоқтату
медициналық
алғашқы
көмек
көрсету
үшін
қауіпсіз
жағдайларды
қамтамасыз ету сапасы
үшін.
Күрделілігі: жоғары
7.2. Ургенттік жағдай бейініне сәйкес білікті медициналық көмекті қамтамасыз ету
үшін пациентті шұғыл жеткізу немесе мамандарды шақыру
7.2.
Ургенттік
жағдай
Пациентті
ЕПҰ Зардап шеккен адамды
бейініне сәйкес біліктіжеткізу және жолда оныңжеткізу тәсілдері.
медициналық
көмектіжағдайын
Пациент
жағдайын
қамтамасыз
ету
үшінмониторингілеу.
мониторингілеудің
негізгі
пациентті шұғыл жеткізуді Ургенттік
жағдайкөрсеткіштері.
немесе
мамандардыбейінін айқындау.
Бейініне
байланысты
шақыруды қамтамасыз ету Пациентке
біліктіургенттік
жағдайлардың
қабілеті.
көмегі
талап
етілетінсипаттамалары.
Дербестігі:
ургенттікмамандарды шақыру.
Медициналық қызметтер
жағдай бейініне сәйкес
Пациент
туралыкөрсету
бейініне
сәйкес
білікті
медициналықақпаратты
біліктібілікті
медицина
көмекті қамтамасыз етумамандарға беру
қызметкерлерінің
үшін пациентті шұғыл
функциялары
жеткізуді
немесе
мамандарды
шақыруды
қамтамасыз ету жөніндегі
өз
бетінше
немесе
бірлескен әрекет.
Жауапкершілігі:
ургенттік жағдай бейініне
сәйкес
білікті
медициналық
көмекті
қамтамасыз
ету
үшін
пациентті шұғыл жеткізуді
немесе
мамандарды
шақыруды қамтамасыз ету
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
7.3. Тыныс жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіру және қолдау жөніндегі ісшаралар
7.3.
Тыныс жолдарының
Басты
артқа Тыныс
жолдары
өткізгіштігін
қалпынашалқайтуды,
астыңғыобтурациясының себептері;
келтіру
және
қолдаужақты жылжытуды және Тыныс
жолдары
қабілеті ;
ауызды ашуды жүзегеобтурациясының белгілері;
Дербестігі:
тынысасыру (Сафар үштағанды Сафар үштағанды тәсілін
жолдарының өткізгіштігінтәсілі);
жүргізу техникасы;
өз
бетінше
қалпына
Тыныс
жолдарын Тыныс жолдарын бөгде
келтіру және қолдау;
бөгде заттардан тазарту; заттардан тазарту техникасы;
Жауапкершілігі:
Тыныс
жолдарын Тыныс
жолдарының
шұғыл көмек көрсетудібөгде заттардан
жәнеөткізгіштігін
қолдау
талап ететін синдромды/сұйықтықтардан тазартутехникасы

ауруды айқындау сапасыкезінде
сорғышты
үшін;
пайдалану;
Күрделілігі: жоғары
Тыныс жолдарының
өткізгіштігін қолдау
7.4. Жүрек-өкпені ренимациялауды жүргізу жөніндегі іс-шаралар
7.4.
Жүрек-өкпені
Өкпеге жасанды түрде Өкпеге жасанды түрде
ренимациялауды жүргізуауа
жіберуді
жүргізуауа жіберу техникасы.
жөніндегі
іс-шараларды(ауызбен
мұрнына, Жүректі тікелей емес
жүзеге асыру қабілеті.
ауызбен аузына).
уқалауды жүргізу техникасы
Дербестігі:
жүрекЖүректі тікелей емес
өкпені
ренимациялаудыжабық уқалауды жүргізу
жүргізу
жөніндегі
ісшараларды өз бетінше
немесе екеулеп жүзеге
асыру.
Жауапкершілігі:
жүрек-өкпені
ренимациялауды жүргізу
жөніндегі
іс-шараларды
жүзеге асыру сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
7.5. Сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату жөніндегі іс-шаралар
7.5.
Сыртқы қан кетуді Қанап
тұрған Қанап тұрған тамырды
уақытша
тоқтатутамырды қысу арқылы қанқысу арқылы қан кетуді
жөніндегі
іс-шаралардыкетуді уақытша тоқтату. уақытша тоқтату техникасы.
жүзеге асыру қабілеті.
Қысып таңу арқылы Қысып таңу арқылы қан
Дербестігі:
сыртқықан
кетуді
уақытшакетуді
уақытша
тоқтату
қан
кетуді
уақытшатоқтату.
техникасы.
тоқтату
жөніндегі
ісТампонада
арқылы Тампонада арқылы қан
шараларды өз бетіншеқан
кетуді
уақытшакетуді
уақытша
тоқтату
немесе екеулеп жүзегетоқтату.
техникасы.
асыру.
Қан
тоқтататын Қан тоқтататын жгутпен
Жауапкершілігі:
жгутпен байлау арқылыбайлау арқылы қан кетуді
сыртқы
қан
кетудіқан
кетуді
уақытшауақытша тоқтату техникасы
уақытша
тоқтатутоқтату
жөніндегі
іс-шараларды
жүзеге асыру сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
7.6. Дененің әр жері жарақаттанған кезде таңу, оның ішінде кеуде қуысы жараланған
кезде бітеп (герметикалап) таңу
7.6.
Дененің
әр
жері Әр жерде орналасқан Асептикалық
таңу
жарақаттанған кезде таңу,жараларды
асептикалықтехникасы.
оның ішінде кеуде қуысытаңу.
Іштің тесілген жарасын
жараланған кезде бітеп
Іштің
тесілгенжәне ішек-қарын қуысының
(герметикалап)
таңужарасын және ішек-қарынмүшелері шығып кеткенде
қабілеті.
қуысының
мүшелеріасептикалық таңу техникасы.
Дербестігі: дененің әршығып
кеткенде Кеуде қуысы ішке өтіп
жері жарақаттанған кездеасептикалық таңу.
жараланған
кезде
бітеп
таңу, оның ішінде кеуде Кеуде қуысы ішке(герметикалап)
таңу
қуысы жараланған кездеөтіп жараланған кездетехникасы.
өз
бетінше
бітепбітеп (герметикалап) таңу.
Күйіп қалғанда таңу және
(герметикалап) таңу.
Күйіп қалғанда таңусалқындату техникасы.

Жауапкершілігі:
және салқындату.
Десмургия негіздері
дененің
әр
жері Зақымданған жердің
жарақаттанған кезде таңу,айналасын дәкелеу
оның ішінде кеуде қуысы
жараланған кезде бітеп
(герметикалап)
таңу
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
7.7. Иммобилизация жүргізу
7.7.
Зақымданған
аяқАрнайы шиналар салу Арнайы шиналар салу
қолды
жолымен
зақымданғанжолымен зақымданған аяқиммобилизациялауды
аяқ-қолды
қолды
иммобилизациялау
жүзеге асыру қабілеті.
иммобилизациялауды
техникасы.
Дербестігі:
жүзеге асыру.
Аяқ-қолды қолда бар
зақымданған аяқ-қолды өз Аяқ-қолды қолда барқұралдармен
бетінше
құралдармен
иммобилизациялау
иммобилизациялау.
иммобилизациялауды
техникасы.
Жауапкершілігі:
жүзеге асыру.
Сау аяққа немесе қолды
зақымданған
аяқ-қолды
Сау
аяққа
немеседенеге дәкелеп таңу тәсілімен
иммобилизациялау сапасықолды денеге дәкелеп таңуиммобилизациялау
үшін.
тәсілімен
техникасы.
Күрделілігі: жоғары иммобилизациялау.
Ашық
сынықтарды
Ашық
сынықтардыиммобилизациялау техникасы
иммобилизациялау
7.8. Зардап шеккен адамға қауіпті химиялық заттардың әсерін тоқтату жөніндегі ісшаралар
7.8.
Зардап шеккен адамға
Асқазанды шаю.
Асқазанды
шаю
қауіпті
химиялық Зақымданған жердіңтехникасы.
заттардың әсерін тоқтатузақымдаушы агенттерінен Зақымданған
жердің
жөніндегі
іс-шаралардытазарту.
зақымдаушы
агенттерінен
жүзеге асыру қабілеті.
Антидот жіберу
тазарту техникасы.
Дербестігі:
зардап
Антидоттардың
әрекет
шеккен
адамға қауіпті
ету механизмі
химиялық
заттардың
әсерін тоқтату жөніндегі
іс-шараларды өз бетінше
жүзеге асыру.
Жауапкершілігі:
зардап
шеккен адамға
қауіпті
химиялық
заттардың әсерін тоқтату
жөніндегі
іс-шараларды
жүзеге асыру сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
7.9. Күйіп қалғанда және үсіп кеткенде алғашқы көмек іс-шаралары
7.9.
Күйіп қалғанда және
Күйікпен зақымданған Күйіп қалғанда және үсіп
үсіп кеткенде алғашқыжерді киімнен босату.
кеткенде алғашқы көмек
көмек
іс-шараларын
Күйіп қалған жерді
жүзеге асыру қабілеті.
асептикалық таңу.
Дербестігі:
күйіп
Күйікпен зақымданған
қалғанда
және
үсіпжерді
салқындатуды
кеткенде алғашқы көмекқамтамасыз ету.

іс-шараларын өз бетінше
Үсіп қалған кезде орау
жүзеге асыру.
және біртіндеп жылыту.
Жауапкершілігі: күйіп
Зардап
шеккен
қалғанда
және
үсіпадамның көп су ішуін
кеткенде алғашқы көмекқамтамасыз ету
іс-шараларын
жүзеге
асыру сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
7.10. Өмірлік маңызы бар негізгі көрсеткіштерді мониторингілеу және психологиялық
қолдау көрсету
7.10.
Өмірлік маңызы бар
Артериялық
Артериялық
қысымды
негізгі
көрсеткіштердіқысымның мониторингінөлшеу техникасы.
мониторингілеуді
жәнежүзеге асыру.
Жүректің
жиырылу
психологиялық
қолдау Жүректің
жиырылужиілігін
немесе
бір
көрсетуді жүзеге асыружиілігінің
немесе
бірминуттағы пульс соғысының
қабілеті.
минуттағы пульс соғысысанын есептеу техникасы.
Дербестігі:
өмірліксанының
мониторингін Тыныс алу әрекетінің
маңызы
бар
негізгіжүзеге асыру.
жиілігін есептеу техникасы.
көрсеткіштерді
Тыныс алу әрекеті Термометрия техникасы.
мониторингілеуді
жәнежиілігінің
мониторингін Науқастың
ақыл-есі
психологиялық
қолдаужүзеге асыру.
мониторингінің техникасы
көрсетуді
өз
бетінше
Термометрия
жүзеге асыру.
мониторингін
жүзеге
Жауапкершілігі:
асыру.
өмірлік маңызы бар негізгі Науқастың
ақылкөрсеткіштерді
есінің
мониторингін
мониторингілеуді
жәнежүзеге асыру
психологиялық
қолдау
көрсетуді жүзеге асыру
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
8 Тәлімгерлік ету және пациенттер мен әріптестерін консультативтікақпараттық қолдау
8.1. Пациенттерге консультация беру
8.1.
Пациенттерге
Науқасты тыңдау.
Тиімді қатынас жасау
консультация
беру Алынған мәліметтердіқағидалары.
қабілеті.
талдау.
Медициналық этика және
Дербестігі:
Ұсынымдар беру.
деонтология.
пациенттерге
Өз құзыреті шегінде Өз
құзыреті
шегінде
консультация беруді өзпациенттерді
пациенттерге
бетінше жүзеге асыру.
қызықтыратын
сұрақтармамандандырылған
бейінді
Жауапкершілігі:
бойынша жауап беру
ұсынымдар беру
пациенттерге
консультация беру сапасы
үшін.
Күрделілігі: жоғары
8.2. Пациентке немесе оның заңды өкіліне профилактика, тексерілу, емделу әдістері
мен тәсілдерін таңдау мүмкіндігі туралы ақпарат беру
8.2.
Пациентке
немесе
Пациентке
немесе Профилактиканың,
оның
заңды
өкілінеоның заңды өкіліне тегінтексерілу
мен
емделудің
профилактика, тексерілу,медициналық
көмектіңбелгілі бір әдістері мен
емделу
әдістері
менкепілдік берілген көлемітәсілдерін таңдау кезіндегі

тәсілдерін
таңдаутуралы ақпарат беру.
айғақтар, қарсы айғақтар,
мүмкіндігі
туралы
Пациентке
немесеықтимал
тәуекелдер
мен
ақпарат беру қабілеті.
оның
заңды
өкілінеасқынулар
Дербестігі: пациенткепрофилактика
әдістері
немесе
оның
заңдымен
тәсілдерін таңдау
өкіліне
профилактика,мүмкіндігі
туралы
тексерілу, емделу әдістеріақпарат беру.
мен
тәсілдерін таңдау Пациентке
немесе
мүмкіндігі
туралы
өзоның
заңды
өкіліне
бетінше ақпарат беру.
тексерілу әдістері мен
Жауапкершілігі:
тәсілдерін
таңдау
пациентке немесе оныңмүмкіндігі
туралы
заңды
өкілінеақпарат беру.
профилактика, тексерілу,
Пациентке
немесе
емделу
әдістері
меноның
заңды
өкіліне
тәсілдерін
таңдауемделу
әдістері
мен
мүмкіндігі
туралытәсілдерін
таңдау
ақпарат беру сапасы үшін.мүмкіндігі
туралы
Күрделілігі: жоғары ақпарат беру.
Профилактиканың,
тексерілу мен емделудің
белгілі бір әдістері мен
тәсілдерін
орындауға
ақпараттық келісім алу
8.3. Инфекциялық ауру анықталған немесе күдік тудырған науқастар туралы шұғыл
хабарлау
8.3.
Инфекциялық
ауру Аса
қауіпті Аса қауіпті инфекцияға
анықталған немесе күдікинфекцияға күдік туғаныкүдік
туғаны
немесе
тудырған
науқастарнемесе
шалдыққанышалдыққаны туралы шұғыл
туралы шұғыл хабарлаудытуралы
шұғылхабарлаудың үлгі схемасы.
жүзеге асыру қабілеті.
хабарлаудың
үлгі Аса қауіпті инфекциялар
Дербестігі:
схемасына
сәйкес
іс-анықталған кездегі іс-қимыл
инфекциялық
аурушараларды жүзеге асыру. алгоритмі
анықталған немесе күдік Аса
қауіпті
тудырған
науқастаринфекцияларды оқшаулау
туралы шұғыл хабарлаудыжәне таратпау жөніндегі
өз бетінше орындау.
іс-шараларды жүргізу
Жауапкершілігі:
инфекциялық
ауру
анықталған немесе күдік
тудырған
науқастар
туралы шұғыл хабарлауды
орындау сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
8.4. Медициналық көмек көрсетудің барлық сатыларында сабақтастықты қамтамасыз
ету
8.4.
Медициналық көмек Жүгінгенге
«дейін» Тиімді қатынас жасау
көрсетудің
барлықпациентке медициналыққағидалары.
сатыларында
көмек көрсеткен медицина Медициналық этика және
сабақтастықты
қызметкерлерімен қажеттідеонтология.
қамтамасыз ету қабілеті. ақпарат алмасу.
Өз
құзыреті
шегінде
Дербестігі:
Жүгінгеннен «кейін»әріптестеріне

8.5.
8.5.

8.6.
8.6

8.7.
8.7.

медициналық
көмекпациентке медициналықмамандандырылған
бейінді
көрсетудің
барлықкөмек көрсеткен медицинаұсынымдар беру
сатыларында
қызметкерлерімен қажетті
сабақтастықты өз бетіншеақпарат алмасу
қамтамасыз ету.
Жауапкершілігі:
медициналық
көмек
көрсетудің
барлық
сатыларында
сабақтастықты.
Күрделілігі: жоғары
Бөлімше әлеуетін арттыруға қатысу
Бөлімше
әлеуетін
Бөлімшені
жетілдіру Бөлімше
қызметінің
арттыруға қатысу қабілеті. стратегиясын
мақсаттары,
міндеттері,
Дербестігі:
бөлімшеқалыптастыруға қатысу. функциялары
мен
әлеуетін
арттыруға өз
Тәжірибесі
аздаунәтижелері.
бетінше қатысу.
әріптестеріне
қатысты Дәрігерлік
Жауапкершілігі:
тәлімгерлік ету.
консилиумдарды
өткізу
бөлімше
әлеуетін
Орта
медицинамақсаттары.
арттыруға қатысу.
персоналына
қатысты Консилиум
Күрделілігі: жоғары тәлімгерлік ету.
қорытындысын
ресімдеу
Кіші
медицинақағидалары.
персоналына
қатысты Тиімді қатынас жасау
тәлімгерлік ету
қағидалары.
Медициналық этика және
деонтология.
Өз
құзыреті
шегінде
әріптестеріне
мамандандырылған
бейінді
ұсынымдар беру
Кәсіптік баспа және электрондық мерзімді басылымдарда жариялау
Кәсіптік баспа және
Жариялау
үшін Ғылыми және ғылымиэлектрондық
мерзімдіматериал іріктеу.
практикалық баспа немесе
басылымдарына кәсіптік Жариялау
үшінэлектронды
басылымдарға
тақырыпқа мақала жазуматериалды
мақала жазу қағидалары
қабілеті.
статистикалық
және
Дербестігі:
кәсіптікталдамалық өңдеу.
баспа және электрондық Жарияланым мәтінін
мерзімді басылымдарынажазу.
кәсіптік тақырыпқа өз
Жарияланымға
бетінше
немесетүйіндеме жазу
әріптестерімен
бірге
мақала жазу.
Жауапкершілігі:
авторлық
жарияланымдардағы
ақпараттың шынайылығы
мен сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
Тәжірибесі аздау әріптестеріне қатысты тәлімгерлік ету
Тәжірибесі
аздау Бөлімшенің
жаңа Нормативтік-құқықтық
әріптестеріне
қатыстықызметкерлерінің
актілердің,
әдістемелік

тәлімгерлікті
жүргізуәлеуметтік-психологиялықнұсқаулардың
және
қабілеті.
бейімделуін қолдау.
әдістемелік нұсқаулықтардың
Дербестігі:
Денсаулық
сақтауталаптары,
клиникалық
тәжірибесі
аздауұйымдарының
жаңахаттамалар
(клиникалық
әріптестеріне
қатыстықызметкерлерінің
жәнебасшылықтар) стандарттары
тәлімгерлікті өз бетіншетәжірибесі
аздаужәне
лауазымдық
жүргізу жауапкершілігі: әріптестерінің
кәсіптікнұсқаулықтар.
тәжірибесі
аздаубейімделуін қолдау.
Медициналық этика және
әріптестеріне
қатысты
Кәсіптік
дағдыдеонтология.
тәлімгерлікті
сапалыбойынша
жеке Әріптестерімен
және
жүргізу үшін.
әңгімелесіп,
пациенттермен
қарымКүрделілігі: жоғары консультациялар
қатынас
жасаудың
жүргізудің
педагогикалық
және
коммуникативтік
психологиялық элементтері.
дағдысы.
Кәсіптік
қызметпен
Жаңа
шектес
арнайы
білім.
қызметкерлердің
жәнеКоммуникативтік
және
тәжірибесі
аздаупедагогикалық дағды
әріптестерінің білімі мен
дағдысы
бойынша
емтихан
өткізу
және
сынақ мерзімін уақытынан
бұрын
аяқтау
кезінде
кәсіптік
бейімдеу
қағидаттарын сақтау
8.8 Орта медицина персоналына қатысты тәлімгерлік ету
8.8
Орта
медицина
Орта
медицина Нормативтік-құқықтық
персоналына
қатыстыперсоналын лауазымдықактілердің,
әдістемелік
тәлімгерлік ету қабілеті. нұсқаулықтармен, қызметнұсқаулардың
және
Дербестігі:
материалдарымен,
әдістемелік нұсқаулықтардың
орта
медицинанұсқаулық-әдістемелік
талаптары,
клиникалық
персоналына қатысты өзматериалдармен
жәнехаттамалар
(клиникалық
бетінше тәлімгерлік ету. жұмыс істеу үшін қажеттібасшылықтар) стандарттары
Жауапкершілігі:
нормативтік құжаттарменжәне
лауазымдық
орта
медицинатаныстыру.
нұсқаулықтар.
персоналына
қатысты
Кәсіптік
дағды Медициналық этика және
тәлімгерлікті
сапалыбойынша
жекедеонтология.
жүргізу үшін.
әңгімелесіп,
Әріптестерімен
және
Күрделілігі: жоғары консультациялар өткізу. пациенттермен
қарымЖұмыстағы этика менқатынас
жасаудың
деонтология
негіздерінепедагогикалық
және
оқыту
психологиялық элементтері.
Кәсіптік
қызметпен
шектес
арнайы
білім.
Коммуникативтік
және
педагогикалық дағды
9 Медициналық қызметтер көрсету процестерін құжаттандыруды (оның ішінде
электрондық) қамтамасыз ету
9.1 Медициналық құжаттаманың стандартты нысандарын жүргізу
9.1.
Медициналық
Медициналық
Медициналық
құжат
құжаттаманың стандарттықұжаттаманың стандарттыайналымын
регламенттеу
нысандарын
жүргізунысандарын жүргізу.
жөніндегі НҚА.

қабілеті.
Қажетті жазбалардың Медициналық есепке алуДербестігі:
бәрін дұрыс ресімдеу.
есеп беру құжаттамасының
медициналық
Жазбалар мен олардыстандартты нысандары
құжаттаманың стандарттыжазу
уақыты
туралы
нысандарын өз бетіншебелгілердің
түсінікті
жүргізу.
болуын қамтамасыз ету.
Жауапкершілігі:
Медициналық
медициналық
құжаттаманың стандартты
құжаттаманың стандарттынысандарының сақталуын
нысандарын
сапалықамтамасыз ету.
жүргізу
және
онда
Медициналық
қамтылған
ақпараттыңқұжаттаманы
тіркеу
дұрыстығы үшін.
орнына және денсаулық
Күрделілігі: жоғары сақтау
ұйымының
мұрағатына уақтылы беру
9.2 Электронды медициналық құжаттаманы жүргізу
9.2.
Электронды
Дербес компьютерді Дербес
компьютермен
медициналық
пайдалану.
жұмыс істеу туралы негізгі
құжаттаманы
жүргізу Электронды
мәліметтер.
қабілеті.
медициналық
Негізгі
компьютерлік
Дербестігі:
құжаттаманың стандарттыбағдарламаларды қолдану.
электронды медициналықнысандарын жүргізу.
Денсаулық
сақтауды
құжаттаманы өз бетінше
Ақпаратты
ақпараттандыру негіздері.
жүргізу.
электрондық
дерекқорға Ақпараттық қауіпсіздікті
Жауапкершілігі:
дұрыс
және
уақтылықамтамасыз ету негіздері.
электронды медициналықенгізу.
Электрондық
және
құжаттаманың стандартты
Ақпараттық
медициналық
құжат
нысандарын
сапалықауіпсіздікті
сақтаудыайналымын
регламенттеу
жүргізу
және
ондақамтамасыз ету.
жөніндегі НҚА.
қамтылған
ақпараттың
Электрондық
Электрондық
дұрыстығы үшін.
медициналық
медициналық есепке алу-есеп
Күрделілігі: жоғары құжаттаманың сақталуынберу
құжаттамасының
қамтамасыз ету
стандартты нысандары
10 Әдістемелік және зерттеушілік медициналық қызмет .
10.1 Пациенттерге арналған мектептерді ұйымдастыру
10.1
Жүкті әйелдер мен
Жүкті әйелдер мен Жүкті әйелдер мен жас
жас аналарға арналғанжас аналарға арналғананаларға
арналған
мектептердің
жұмысынмектептердің
жұмысынмектептердің
мақсаттары,
ұйымдастыру қабілеті;
жоспарлау;
міндеттері, функциялары;
Дербестігі:
жүкті Жүкті әйелдер мен Оқу-әдістемелік
қызмет
әйелдер мен жас аналарғажас аналарға арналғаннегіздері;
арналған
мектептердіңмектептер
үшін Тиімді қатынас жасау
жұмысын
өз
бетіншеәдістемелік
материалдарқағидалары;
ұйымдастыру;
әзірлеу;
Медициналық этика және
Жауапкершілігі: жүкті Жүкті
әйелдермендеонтология;
әйелдер мен жас аналарғажәне жас аналармена Өз
құзыреті
шегінде
арналған
мектептердіңсабақтар өткізу;
пациенттерге
жұмысын
сапалы
Нәтижелерді
талдаумамандандырылған
бейінді
ұйымдастыру үшін;
және
мектептердіңұсынымдар
Күрделілігі: жоғары жұмысын жетілдіру.
10.2 Кәсіптік тренингтер, мастер-кластар өткізу
10.2.
Кәсіптік тренингтер,
Кәсіптік тренингтер, Кәсіптік тренингтер мен

мастер-кластар
өткізумастер-кластар
өткізудімастер-кластардың
қабілеті;
жоспарлау;
мақсаттары,
міндеттері,
Дербестігі:
кәсіптік Кәсіптік тренингтер,функциялары;
тренингтер мен мастер-мастер-кластар
үшін Оқу-әдістемелік
қызмет
кластарды
өз бетіншеәдістемелік
материалдарнегіздері;
өткізу;
әзірлеу;
Тиімді қатынас жасау
Жауапкершілігі:
Теориялық
сабақтарқағидалары;
кәсіптік тренингтер менөткізу;
Практикалық
дағдыны
мастер-кластарды сапалы
Қолданбалы материалтиімді үйрету техникасы;
өткізу үшін;
дайындау;
Медициналық этика және
Күрделілігі: жоғары
Тренингтің
немеседеонтология;
мастер-кластың
Өз
құзыреті
шегінде
практикалық
құрамдасәріптестеріне
бөлігін көрсету;
мамандандырылған
бейінді
Тренингтің
немесеұсынымдар
мастер-кластың
практикалық
құрамдас
бөлігін
тыңдаушының
орындауын бақылау;
Тыңдаушының
теориялық
немесе
практикалық материалды
игеру дәрежесін айқындай
отырып, қорытындылау
11. Акушерияда дәрігерге дейінгі шұғыл көмек көрсету
11.1 Акушериялық қан кету, геморрагиядан кейінгі шок кезінде дәрігерге дейінгі шұғыл
көмек көрсету
11.1
Акушериялық
қан Дәрігерді шақыру Бос Клиника,
диагностика,
кету,
геморрагияданперсоналды жұмылдыру.акушериялық-геникологиялық
кейінгі
шок
кезіндеДененің
қалыптықан кетулер, геморрагиядан
дәрігерге дейінгі шұғылжағдайда
жатқызукейінгі шок кезінде шұғыл
көмек көрсету бойынша іс-қажеттілігі.
көмек көрсету алгоритмі.
шараларды жүзеге асыруПерифериялық
НҚА,
әдістемелік
қабілеті;
тамырларды
катетрлеу.нұсқаулардың
және
Дербестігі:
дәрігергеДәрі-дәрмекті вена ішінеәдістемелік нұсқаулықтардың
дейінгі шұғыл көмекті өзенгізу. Қан кетуді тоқтатуталаптары,
клиникалық
бетінше жүзеге асыру;
(физикалық,
дәрі-хаттамалар
(клиникалық
Жауапкершілігі:
іс-дәрмектік әдіс); Шокқанұсқаулар) стандарттары;
шараны
жүзеге
асыруқарсы іс-шаралар жүргізу.
сапасы үшін.
Пациенттің жағдайын
Күрделілігі: жоғары бағалау және бақылау.
Артериялық
қысым
мен пульстің деңгейін
мониторингілеу.
11.2 Преэклампсия, эклампсия кезінде дәрігерге дейінгі шұғыл көмек көрсету
11.2
Преэклампсия,
Дәрігерді шақыру Бос
Клиника,
диагностика,
эклампсия
кезіндеперсоналды жұмылдыру.преэклампсия,
эклампсия
дәрігерге дейінгі шұғылДененің
қалыптыкезінде шұғыл көмек көрсету
көмек көрсету бойынша іс-жағдайда
жатқызуалгоритмі.
шараларды жүзеге асыруқажеттілігі.
НҚА,
әдістемелік
қабілеті;
Перифериялық
нұсқаулардың
және
Дербестігі:
дәрігергетамырларды
катетрлеу.әдістемелік нұсқаулықтардың

дейінгі шұғыл көмекті өзДәрі-дәрмекті вена ішінеталаптары,
клиникалық
бетінше жүзеге асыру;
енгізу.
хаттамалар
(клиникалық
Жауапкершілігі:
Тыныс
алунұсқаулар) стандарттары;
дәрігерге дейінгі шұғылжолдарының
еркін
көмек көрсету кезіндегі іс-өткізгіштігін
қамтамасыз
шараны
жүзеге асыруету. Оттегі терапиясын
сапасы үшін.
жасау;
Пациенттің
Күрделілігі: жоғары жағдайын бағалау және
бақылау.
Несеп
жолын
каттерлеу;
11.3 Шұғыл босандыру, жаңа туған нәрестені алғаш өңдеу
11.3
Шұғыл
босандыру,
1, 2, 3
босану
жаңа
туған
нәрестенікезеңдерін
қадағалапалғаш өңдеу бойынша іс-қарау.
Шұғыл босандыру, жаңа
шараларды жүзеге асыруЖүкті/боасанатын/босанға
туған нәрестені алғаш өңдеу
қабілеті;
н әйелдің, ұрықтың жайәдістемесі. НҚА, әдістемелік
Дербестігі:
дәрігергекүйінің мониторингісі.
нұсқаулардың
және
дейінгі шұғыл көмекті өз
Жаңа туған нәрестені
әдістемелік нұсқаулықтардың
бетінше жүзеге асыру;
алғаш өңдеу.
талаптары,
клиникалық
Жауапкершілігі:
Жаңа туған нәрестенің
хаттамалар
(клиникалық
дәрігерге дейінгі шұғылжағдайын Апгр шаклкасы
нұсқаулар) стандарттары;
көмек көрсету кезіндегі іс-бойынша бағалау
шараны
жүзеге асыру
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
11.4 Анафилактикалық шок кезінде дәрігерге дейінгі шұғыл көмек көрсету
11.4
Анафилактикалық
Дәрі-дәрмектерді
НҚА,
әдістемелік
шок
кезінде
дәрігергеперенералды
қадағалап-нұсқаулардың
және
дейінгі
шұғыл
көмекқарау.
әдістемелік нұсқаулықтардың
көрсету
іс-шараларды
Артериялық
қысымталаптары,
клиникалық
жүзеге асыру қабілеті;
мен
пульс
деңгейінхаттамалар
(клиникалық
Дербестігі:
мониторингілеу
нұсқаулар) стандарттары.
анафилактикалық
шок
Клиника,
диагностика,
кезінде дәрігерге дейінгі
анафилактикалық шок кезінде
шұғыл көмек көрсету ісшұғыл
көмек
көрсету
шараларын өз бетінше
алгоритмі.
жүзеге
асыру;
Жауапкершілігі: дәрігерге
дейінгі шұғыл көмектің
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
11.5 Шұғыл жағдайлар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсету.
11.5
Гинекологиялық
Жыныс
мүшелері НҚА,
әдістемелік
науқастардың шұғылзақымданған, аналық безнұсқаулардың және әдістемелік
жағдайлары
кезіндежыртылған кезде, ісік жәненұсқаулықтардың
талаптары,
дәрігерге
дейінгіісік
тәріздес
өсінділер,клиникалық
хаттамалар
көмек
көрсетужатырдан қан кету кезіндегі(клиникалық
нұсқаулар)
қабілеті.
асқынған
жағдайларжа,стандарттары.
Дербестігі:
операциядан
кейін
Гинекологиялық
Гинекологиялық
асқынулар кезінде дәрігергепрактикадағы шұғыл жағдай:
науқастардың шұғылдейінгі көмек көрсету.
ісік өсінділері, аналық без

жағдайлары
кезінде
жыртылған, жыныс мүшелері
дәрігерге
дейінгі
зақымданған, жатырдан қан
көмекті өз бетінше
кету,
операциядан
кейін
жүзеге асыру.
асқынулар кезіндегі асқынған
Жауапкершілігі:
жағдайлар.
Гинекологиялық
Гинекология
науқастардың шұғыл
практикасындағы
шұғыл
жағдайлары
кезінде
жағдайлары кезінде дәрігерге
дейінгі
көмектің
дейінгі көмек.
сапасы үшін.
Күрделілігі:
жоғары
12. Емдеу-диагностикалық іс-шараларды жүргізуді қамтамасыз ету
12.1 Зертханалық зерттеулер үшін материалдарды жинауды жүзеге асыру
12.1
Зертханалық
Зертханалық зерттеулер
Пациентті зерттеп-қарауға
зерттеулер
үшінүшін
материалдардыдайындау қағидасы.
материалдарды
(зерттеудің барлық түрлері Зертханалық зерттеулерге
жинауды
жүзегеүшін
(гистологиялық,материалдарды
жинау
асыру қабілеті.
бактериологиялық)
қан,қағидасы.
Дербестігі:
несеп, сүртінді) жинау.
зертханалық
зерттеулер
үшін
материалдарды
жинауды өз бетінше
жүзеге асыру.
Жауапкершілігі:
зерттеулер
үшін
материалдарды
жинауды
жүзеге
асырғаны үшін.
Күрделілігі:
жоғары
12.2. Дәрі-дәрмектерді және медициналық шығыс материалдарын алу және оларды
сақтауды қамтамасыз ету.
12.2
Дәрі-дәрмектерді
Дәрі-дәрмектерді және
НҚА,
әдістемелік
және
медициналықмедициналық
шығыснұсқаулардың және әдістемелік
шығыс
материалдарын алу Дәрі-нұсқаулықтардың талаптары.
материалдарын
алу,дәрмектерді
және
Дәрілік
заттарды
және
беру, есеп жүргізуімедициналық
шығысмедициналық
шығыс
және
сақтаудыматериалдарын
сақтаудыматериалдарын
беру,
есеп
қамтамасыз
етуқамтамасыз
ету.жүргізуі және сақтау қағидасы
қабілеті.
Обеспечение
хранения
Дербестігі: Дәрі-медикаментов и расходных
дәрмектерді
жәнематериалов Дәрілік заттарды
медициналық шығысжәне медициналық шығыс
материалдарын
өзматериалдарын
сақтау
бетінше алу, беру,қағидасын сақтау Дәрілік
есеп жүргізуі жәнезаттарды есепке алу және
сақтауды қамтамасызесептен шығару қағидасын
ету Жауапкершілігі: сақтау
Дәрілік заттарды
және
медициналық

шығыс
материалдарын есепке
алу
және
сақтау
қағидасын
сақтау
үшін за Күрделілігі:
жоғары
12.3 Медициналық аппаратураны және жабдықты пайдалану
12.3
Медициналық
Медициналық
Медициналық техниканы
аппаратураны
жәнеаппаратураны
жәнепайдалануға беру қағидасы.
жабдықты пайдаланужабдықты гинекологиялықҚаіпсізідік техникасы қағидасы.
қабілеті.
ауруларды, жүкті әйелдіңМедициналық
аппратураны
Дербестігі:
және
жатыр
ішіндегіпайдалануға айғақ.
медициналық
ұрықтың
жағдайын
аппаратураны
жәнедиагностикалау және емдеу
жабдықты өз бетіншеүшін
пайдалану
пайдалану
Медициналық аппаратураны
Жауапкершілігі: шұғыл медициналық көмек
медициналық
көрсету үшін пайдалану.
аппаратураны
және
Медициналық
жабдықты пайдалануаппаратуранығ жұмыс күйін
үшін
Күрделілігі:тексеру.
жоғары
13. Емдеу-диагностикалық көмекті жүзеге асыру
13.1 Акушер-гинеколог дәрігердің емдеу диагностикалық қызмет үшін жұмыс орны мен
пациентті дайындау.
13.1
Акушер-гинеколог
Зарарсыздандырылған
Гинекологиялық зерттепдәрігердің
емдеуматериалды
дайындау.қарау және гинекологиялық
диагностикалық
қызметАкушериялық
жәнеауруларды
диагностикалау
үшін жұмыс орны менгинекологиялық аспаптыәдістері. Есеп беру-есепке алу
пациентті
дайындаудайындау.
Есеп беру-құжаттамасын
жүргізу
қабілеті.
Дербестігі:есепке алу құжаттамасынқағидасы.
акушер-гинеколог
дайындау.
Пациентті
дәрігердің
емдеугинекологиялық тексеріпдиагностикалық
қызметқарауға
дайындау
үшін жұмыс орны менбойынша нұсқаулық беру.
пациентті
өз
бетінше
дайындау Жауапкершілігі:
акушер-гинеколог
дәрігердің
емдеу
диагностикалық
қызмет
үшін жұмыс орны мен
пациентті дайындау үшін.
Күрделілігі: жоғары
13.2 Тіршілік анемнезін жинау
13.2
Тіршілік
анемнезін
Босану
тарихының Тіршілік
анемнезін
жинау қабілеті. Дербестігі:немесе
сырқатнаманыңжинау.
тіршілік
анемнезін
өзбіріншіт бетін толтыру.
Бекітілген медициналық
бетінше жинау
Тіршілік
анамнезін,есепке алу – есеп беру
Жауапкершілігі:
отбасылық
анамнезді,құжаттамасын
жүргізу
тіршілік анемнезін сапалыаллергологиялық
жәнеқағидасы
жинау үшін
эпидемиологиялық
Күрделілігі: жоғары анамнезді жинау.

13.3 Гинекологиялық, акушериялық анамнезді жинау
13.3
Гинекологиялық,
Бастан
өткерген Гинекологиялық анамнез.
акушериялық
анамнездігинекологиялық
Акушериялық анамнез.
жинау қабілеті.
ауруларды және әйелдің Гинекологиялық,
Дербестігі:
жыныстық
мүшесінеакушериялық
анамнезді
гинекологиялық,
жасалған операцияларды,жинау қағидасы.
акушериялық анамнезді өзесетеккір циклын, оның
бетінше жинау
ерекшеліктері,
аурудың
Жауапкершілігі:
кезеңділігін
айқындау.
гинекологиялық,
Ерте жүктілікті. Оның
акушериялық
анамнездіағымын,
босандыруды
сапалы
жинау
үшінайқындау.
Босанудағы
Күрделілігі: жоғары
асқынулар.
Жыныстың
салмағы.
13.4 Пациент жай-күйін бағалау, жетекші симптомдарды айқындау
13.4
Пациент
жай-күйін
Объективті тексеріп- НҚА,
әдістемелік
бағалау,
жетекшіқарауды жүргізу.
нұсқаулардың
және
симптомдарды айқындау Тексеріп-қараудың
әдістемелік нұсқаулықтардың
қабілеті;
объективті
әдістерінталаптары,
клиникалық
Дербестігі:
пациентқолдану. Мүшелер менхаттамалар
(клиникалық
жай-күйін
бағалау,жүйелердің жалпы жәненұсқаулар) стандарттары.
жетекші симптомдарды өзерекше
белгілерін Адамның
анатомиясы,
бетінше
айқындауайқындау.
Пациенттіңфизиологиясы,
әйел
Жауапкершілігі: пациентжалпы жағдайын бағалау. ағзасының
өзіндік
жай-күйін
бағалау,
ерекшеліктері.
жетекші
симптомдарды
Гинекологиялық аурулар.
сапалы айқындау үшін
Күрделілігі: жоғары
13.5 Гинекологиялық науқастарға емдеу-диагностикалық іс-шаралар жүргізу
13.5
Гинекологиялық
Пациентті
тексеріп- Гинекологиялық зерттепнауқастарға
емдеу-қарауға дайындау туралықарау және гинекологиялық
диагностикалық
іс-(ішекті
және
қуықтыауруларды
диагностикалау
шаралар жүргізу қабілеті босату) хабардар ету.
әдістері.
Гинекологиялық
Дербестігі:
Пациенттерді
емдік шараларды орындау
гинекологиялық
диагностикалық
іс-кезеңділігі.
науқастарға
емдеу-шараларға дайындау.
диагностикалық
ісЕмдеу
шараларын
шараларды өз бетіншеорындау (бүрку, қынапты
жүргізу
Жауапкершілігі:тампондау,
отыратын
гинекологиялық
бұлауды қамтамасыз ету,
науқастарға
емдеу-қыздыру емшарасы, мұзды
диагностикалық
іс-пайдалану)
шараларды
сапалы
жүргізу үшін
Күрделілігі: жоғары
13.6 Дәрігердің тағайындамасын орындау. Медициналық манипуляцияларды жүргізу.
Емдік және операциялық манипуляциялар жасау кезінде дәрігерге ассистент болу.
13.6
Дәрігердің
Пациенттен
Инъекция жасау, қан құю
тағайындамасын орындау,манипуляцияны
техникасы.
медициналық
орындауға келісімін алу. Операциялық мейіргердің
манипуляцияларды
Пациенттерді
(кіші операция бөлімінде)
жүргізу,
емдік
жәнеемшараларға дайындау. жұмыс істеуі.

операциялық
Дәрігердің
Акушериялықманипуляциялар
жасаутағайындамасы бойыншагинекологиялық практикада
кезінде
дәрігергемедициналық
қолданылатын
дәрілік
ассистент болу қабілеті.манипуляцияларды
заттардың
дозасы.
Дербестігі:
дәрігердіңжүргізу.
КішіМедициналық этика және
тағайындамасын
өзакушериялық
жәнедентология.
бетінше
орындау,гинекологиялық
медициналық
операциялар
кезінде
манипуляцияларды
ассистент болу.
жүргізу.
Жауапкершілігі:
дәрігердің
тағайындамасын сапалы
орындау,
медициналық
манипуляцияларды
жүргізу үшін Күрделілігі:
жоғары
14 . Жүкті әйелдерді қадағалап-қарау
14.1 Жүкті әйелді диспансерлік есепке алу
14.1
Жүктілікті
белгілеу Сауалнама, тексеріп- Жүктілікті
және
жүкті
әйелдіқарау дүргізу. Сыртқыдиагностикалау.
диспансерлік есепке алу,акушериялық зерттеулер:Медициналық есепке алуқауіп
тобы
бойыншаОЖ және ВСДМ;
есеп беру құжаттамасы.
саралау қабілеті.
ұрықтың
жүрек
Дербестігі:
жүктілігіқағысы;
бойынша есепке алу іспельвиометрия.
шараларын өз бетінше
Жүктілікті
жүргізу.
диагностикалау
және
Жауапкершілігі:
жүктілік
мерзімін
жүктілігі бойынша есепкеайқындау,
қауіп
тобы
алу
іс-шараларын
өзбойынша саралау.
бетінше
жүргізу үшін.
жүкті
әйелді
Күрделілігі: жоғары
диспансерлік есепке алу.
Алматсытру картасын
толтыру.
Жүкті
әйелді
қадағалап-қарау картасын
айқындау.
14.2 Жүкті әйелдерді қазіргі заманғы зерттеп-қарауды ұйымдастыру
14.2
Жүкті
әйелдерді Объективті зерттеп- НҚА,
әдістемелік
қазіргі заманғы зерттеп-қарауды
ұйымдастыру.нұсқаулардың
және
қарауды
уақтылыАрнайы
акушериялықәдістемелік нұсқаулықтардың
ұйымдастыру қабілеті.
зерттеп-қарауды
талаптары.
Дербестігі:
жүктіұйымдастыру. Дәрігердің Сыртқы
акушериялық
әйелдерді қазіргі заманғытағайындамасы бойыншазерттеулер. Жүкті әйелдерді
зерттеп-қарауды
өззерттеудің
қосымшазерттеудің қосымша әдістері.
бетінше
ұйымдастыруәдістерін ұйымдастыру.
Жауапкершілігі: зерттепқарауды
уақтылы
ұйымдастыру
үшін,
Күрделілігі: жоғары
14.3 Жүктілік ағымын динамикалық бақылау.

Жүктілік
ағымын
Жүкті
әйелдердегі Жүктіліктің асқынуы.
динамикалық
бақылауерте
және
кеш Допплер
–
ұрық
қабілеті.
токсикозын,
жүктілікжүрегінің
жұмыс
істеуін
Дербестігі:
уақытындғы қан кетуді,зерттеу;
жүктіліктің асқынуын өзкөп
ұрықтылықты, Ұрық жүрегінің жұмыс
бетінше айқындау.
ұрықтың дұрыс жатпауын,істеуін
кардиомониторлық
Жауапкершілігі:
жүктіліктің
асқынуынбақылау. Жалпы-клиникалық
жүктілік
ағымынайқындау.
зерттеу.
динамикалық
бақылау
үшін. Күрделілігі: жоғары
14.4 Басқа мамандарға консультация ұйымдастыру
14.4.
Басқа
мамандарға
Дәрігердің
уақтылы Жүктіліктің асқынуы.
консультация
тексеріп-қарауы
үшін Экстрагениталды
ұйымдастыру қабілеті;
жүктіліктің
асқынуынпатология.
Дербестігі:
Басқаайқындау.
мамандарға өз бетінше
Басқа
мамандарға
консультация
жоспарлы
консультация
ұйымдастыру
ұйымдастыру.
Жауапкершілігі:
Басқа
мамандарға консультация
ұйымдастыру
үшін.
Күрделілігі: жоғары
14.5 Жүкті әйелдердің босануға профилактикалық дайындығын жасау.
14. 5
Жүкті
әйелдердің
Босану кезінде дұрыс Әйелдерді
босануға
босануға
мінез-құлыққа
жәнепрофилактикалық дайындау:
профилактикалық
ауырсыну
әсерлерінбосанатын әйелдің ұтымды
дайындығын
жасаутөмендетуге, эмоциялыққалпы, дұрыс тыныс алуы.
қабілеті.
жүктемелерді
Дербестігі:
Жүктіболдырмауға ықпал ететін
әйелдердің
босануғабелгілі
бір
тәсілдерді
профилактикалық
орындауға оқыту.
дайындығын өз бетінше
жасау
Жауапкершілігі:
Жүкті
әйелдердің
босануға
профилактикалық
дайындығын жасау үшін.
Күрделілігі: жоғары
15. Босану және ерте босанғаннан кейінгі кезеңде медициналық көмек көрсету
15.1 Әйелдерді бөлімшедегі ішкі тәртіп қағидаларымен таныстыру және оларды
орындауын бағалау.
15.1.
Әйелдерді
Жүкті,
босанатын Бөлімшедегі ішкі тәртіп
бөлімшедегі ішкі тәртіпжәне босанған әйелдерді,қағидалары.
қағидаларымен таныстыругинекологиялық
Медициналық есепке алужәне оларды орындауыннауқастарды қабылдаудыесеп беру құжаттамасы.
бағалау қабілеті.
есепке алу журналына
Дербестігі: әйелдердітіркеу.
Әйелдерді
бөлімшедегі ішкі тәртіпбөлімшедегі ішкі тәртіп
қағидаларымен өз бетіншеқағидаларымен таныстыру
таныстыру және олардыБөлімшедегі ішкі тәртіп
орындауын
бағалауқағидаларының
Жауапкершілігі: әйелдердіорындауын бағалау
14.3.

бөлімшедегі ішкі тәртіп
қағидаларымен таныстыру
және оларды орындауын
бағалау үшін. Күрделілігі:
жоғары
15.2 Физиологиялық босануларды қадағалап –қарау
15.2.
Физиологиялық
Босандыруға
ҚР ДСМ клиникалық
босануларды қадағалап –дайындық.
хаттамаларына
сәйкес
қарау қабілеті.
Толғақтарды есептеу. физиологиялық
Дербестігі:
Физиологиялық
босандырулар және оларды
физиологиялық
босануларды қадағалап –қадағалап-қарау.
босануларды өз бетіншеқарау
АкушериялықАкушериялық құралдар мен
қадағалап –қарау.
құралдар
меноперацияларды жасау әдістері
Жауапкершілігі:
операцияларды
жасаумен техникасы:
физиологиялық
техникасы.
босануларды қадағалап –
Босанатын
әйелдің
қарау үшін.
және ұрықтың жағдайын
Күрделілігі: жоғары мониторингілеу.
Асфиксияда
туған
балаларды
тірілту
тәсілдері. Бала жолдасын
текеріп-қарау.
Босану
тарихының
бірінші бетін толтыру.
15.3 Босанған әйелді босанғаннан кейінгі кезеңде қадағалап –қарау
15.3.
Босанған
әйелді Босанғаннан
кейінгі Ерте босанғаннан кйеінгі
босанғаннан
кейінгікезеңде ағымды бақылау.кезеңдегі
физиологиялық
кезеңде қадағалап –қарауОперация
жасалғанжәне патологиялық ағымы.
қабілеті.
Дербестігі:(кесарь тілігі) босанған ҚР ДСМ клиникалық
босанған
әйелдіәйелді және босанғаннанхаттамаларына
сәйкес
босанғаннан
кейінгікейінгі кезеңде асқынғанбосанғаннан кйеінгі кезеңдегі
кезеңде
өз
бетіншеағым кезінде босанғанкөмек көрсету кезеңділігі.
қадағалап –қарау
науқас әйелдерді күтіпЖауапкершілігі:
қарау.
босанған
әйелді Сртқы
жыныс
босанғаннан
кейінгімүшелерінің дәретханасы.
кезеңде қадағалап –қарау
үшін.
Күрделілігі: жоғары
15.4 Жаңа туған нәрестені күтіп-қарауды жүзеге асыру.
15.4.
Жаңа туған нәрестені Жаңа туған нәрестеге Айы күні жетіп туған
күтіп-қарау қабілеті.
дәретхана жасау. Жаңажәне шала туған балаларды
Дербестігі: жаңа туғантуған
нәрестеніңкүтіп-қарау
және
емізу
нәрестені
өз
бетіншеантропометриясы.
қағидасы.
күтіп-қарау
Айы күні жетіп туған Жаңа туған нәрестелік
Жауапкершілігі:
жаңажәне
шала
туғанкезеңнің
физиологиялық
туған нәрестені күтіп-балаларды
күтіп-қарауағымының ауытқуы. Жаңа
қарау үшін.
және емізу қағидасынтуған науқас нәрестелерді
Күрделілігі: жоғары сақтау. Дәрігерді уақтылыкүтіп-қарау қағидасы.
хабардар ету үшін жаңа Емшек
сүтімен
туған
нәрестеніңқоректендіру.
физиологиялық ағымынан

ақауды айқындау. Емшек
сүтімен
қоректендіру
бойынша
консульация
беру.
16. Профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру
16.1 Гинекологиялық ауруларды айқындау мақсатында әйелдерді (дәрігерлермен бірге
немесе өз бетіше) профилактикалық тексеріп-қарау
16.1.
Әйелдерді
профилактикалық
Гинекологиялық
тексеріп-қарау қабілеті. аурулары бар әйелдердің
Халықты
негізгі
Дербестігі: әйелдердіқауіп
топтарын
диспансерлеу. Акушериялықөз
бетінше(гинекологиялық
гинекологиялық аурулардың
профилактикалық
венерологиялық
және
клиникасы,
диагностикасы,
тексеріп-қарау
обыр алды аурулары бар
жасөспірімжәне
балалық
Жауапкершілігі:
науқастарды
ерте
шақтағы
гинекологиялық
жүргізілетін
айқындау үшін) айқындай
аурулардың ерекшеліктері.
профилактикалық
отырып профилактикалық
тексеріп-қараулар үшін. тексеріп-қарау
Күрделілігі: жоғары
16.2 Жүкті, босанатын әйелдердің, гинекологиялық науқастардың ұйымдастырушылық
және емдік іс-шараларды орындай отырып үйдегі патронажы
16.2.
Жүкті,
босанатын
Жүкті
әйелдердің Ағзаны
босануға
әйелдерге,
тұрмыстық
жағдайындайындау. Босану кезінде
гинекологиялық
зерделеу.
дұрыс тыныс алу, мінезнауқастарғаұйымдастыру
Жүкті,
босанатынқұлық. Жаңа туған науқас
шылық және емдік іс-әйелдерге,
нәрестелерді
күтіп-қарау
шараларды
орындайгинекологиялық
Емшек сүтімен қоректендіру.
отырып үйде патронажнауқастарғаұйымдастыру
жүргізу қабілеті.
шылық және емдік ісДербестігі:
жүкті,шараларды
орындай
босанатын
әйелдерге,отырып үйде патронажды
гинекологиялық
жүзеге асыру.
науқастарғаұйымдастыру
шылық және емдік ісшараларды
орындай
отырып өз бетінше үйде
патронаж
жүргізу
Жауапкершілігі:
жүкті,
босанатын
әйелдерге,
гинекологиялық
науқастарғаұйымдастыру
шылық және емдік ісшараларды
орындай
отырып үйде патронаж
жүргізу үшін.
Күрделілігі: жоғары
16.3 Ұтымды қоректендіруді насихаттау
16.3.
Емшек
сүтімен
Емшек
сүтімен Енсаулық
сақтау
қоектендіру
бойыншақоектендіру
техникасысаласындағы НҚА, Қызметті
түсіндірме
жүргізубойынша ұсыныстар.
сапалы орындау алгоритмдері
қабілеті
Емшек
сүтіменмен нұсқаулықтары
Дербестігі:
емшекқоректену
жасындағы

сүтімен
қоектендіруемшек
сүтімен
техникасын өз бетіншеқоектендірудің
түсіндіру.
маңыздылығын түсіндіру.
Жауапкершілігі:
Ұтымды
емшек
сүтіменқоректендіруді
қоектендіру
бойыншанасихаттау.
түсіндірме жүргізу үшін.
Күрделілігі: жоғары
16.4 Қалауыз жүктіліктің алдын алу және түсік жасатумен күрес мәселелері бойынша
санитариялық-ағартушылық жұмыс жүргізу
16.4.
Қалауыз
жүктіліктің
Ауңызша әңгімелесу Жүктілікті
жасанды
алдын алу және түсікжүргізу.
тоқтату
әдістері.
Түсіктің
жасатумен
күрес
Контрацепцияның кеңсалдары.
Контрацепция
мәселелері
бойыншатаралған
әдістерінәдістері.
санитариялықжүргізу.
Әйелдердің Санитариялықағартушылық
жұмысрепродуктивті
ағартушылық жұмыстардың
жүргізу қабілеті.
денсаулығын
сақтаудытүрлері.
Дербестігі:
Қалауызнасихаттау.
жүктіліктің
алдын алу Әйелдердің
еңбек
және түсік жасатуменжәне
тұрмыстық
күрес мәселелері бойыншажағдайларын зерделеу.
санитариялықағартушылық жұмысты өз
бетінше
жүргізу
Жауапкершілігі:
санитариялықағартушылық
жұмыс
жүргізу үшін.
Күрделілігі: жоғары
16.5 Медициналық білімді, гигменалық тәрбиені насихаттау және әйелдерді саламатты
өмір салтына оқыту.
16.5
Медициналық білімді
Халық
денсаулығының
насихаттау, гингиеналық Кешенді
негізгі
көрсеткіштері.
ағартушылық,
оқыту
және
тәрибе
жүргізу
және
Денсаулық қаупінің негізгі
қызметінфакторлары.
әйелдерді СӨС мәселелерітәрибелеу
Медициналық Халықты
бойынша оқыту қабілеті. жүргізу.
гигиеналық
білімді
насихаттау,тәрбиелеу мен саламатты
Дербестігі:
тәрибеөмір
Медициналық
білімдігингиеналық
салтын
насихаттау
насихаттау, гингиеналықжүргізу және әйелдердібойынша
жұмыстарды
тәрибе
жүргізу
жәнеСӨС мәселелері бойыншаұйымдастыру және әдістері.
әйелдерді СӨС мәселелеріоқыту.
Жағымсыз
әдеттерді
бойынша
өз
бетінше
профилактикалау
және
оған
Халықтың
оқыту Жауапкершілігі: санитариялық-гигиеналыққарсы
күрес
жөніндегіісМедициналық білімдімәдениетін
шаралар.
Бекітілген
арттыру.
насихаттау, гингиеналықСанитариялық-гигиеналықәйелдердің
медициналықтәрибе
жүргізу
жәнедағдларын
әлеуметтік
сипаттамасы
.
тәрбиелеу.
әйелдерді СӨС мәселелеріАуңызша
әңгімелесу
бойынша оқыту үшін.
жүргізу.
Күрделілігі: жоғары
БАҚ жариялау.
Көрнекілік насихаттау
әдістерін пайдалану
наглядной агитации

3.2.3 Күрделіліктің базалық деңгейіндегі функцияларды жүзеге асыру үшін СБШ
5.1 деңгейінде «Акушериялық іс (акушер, жалпы практика акушері» мамандығы
бойынша акушер кәсібінің құзыретіне қойылатын талаптар
Жеке
және
кәсіптік Дағдысы мен машығы
Білімі
құзыреті
Дербестігі:
бөлімше жұмыс
орнын -Акушерия
және
басшылығының
тарапынанұйымдастыру
гинекология
ұдайы бақылауды қажет етеді;
жұмыс
орнында -Акушериялық
істің
Жауапкершілігі:
қауіпсіздік техникасын сақтау философиясы, даму тарихы
Өзінің
функционалдық - этика және дентология -Акушериялық
процесті
міндеттерін дұрыс орындамағанқағидасын сақтау
ұйымдастыру негізі
кездегі
қауіпті
ескергенде, медициналық –
Паллиативтік
көмек
жоғары;
манипуляцияларды
орындаунегіздері
Күрделілігі:
алгоритмдерін білу
Медициналық
жұмыс
тәжірибесінің, акушериялық
күтіп-ұйымдардың
типтері және
пациенттің
субъектілілігін,қарауды жүзеге асыру
акушер
жұмысының
психоэмоционалдық
- саламатты өмір салтынқағидаттары
жүктемесінің
жоқ
екенінұстану
- ЕПҰ-ғы емдеу-сақтау
ескергенде, жоғары.
- пациентті зерттеудіңұйымының қағидасы
зертханалық-аспаптық
Емдік
қоректену
әдістеріне дайындау
ұйымының қағидасы
қарапайым -Пациенттерді зерттеудің
физиотерапиялық
зертханалық-аспаптық
емшараларды орындау
әдістеріне
дайындау
- ұйымның инфекциялыққағидалары
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
- Саламатты өмір салтын
қалыптастыру негіздері
Медициналық
қызметтердің қауіпсіздігі мен
сапасының негіздері
- Медициналық этика және
дентология
Әртүрлі
аурулардың
профилактикасы
Қоғамдық денсаулық
сақтау негіздері
Қазіргі
заманғы
ақпараттық технологиялардың
(компьютер,
оқыту
мен
басқарудың
автоматтандырылған жүйелері)
негіздері
- «Халық денсаулығы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы» ҚР Кодексі
- ҚР Конститутциясының
негізгі ережелері
-Денсаулық сақтау туралы
заңнама негіздері және
денсаулық
сақтау

органдары мен ұйымдарының
қызметін
айқындайтын
дерективалық құжаттар;
3.2.4. Күрделіліктің екінші деңгейіндегі функцияларды жүзеге асыру үшін СБШ 5.2
деңгейінде «Акушериялық іс (акушер, жалпы практика акушері» мамандығы бойынша
акушер кәсібінің құзыретіне қойылатын талаптар
Жеке
және
кәсіптік
Дағдысы мен машығы
Білімі
құзыреті
Дербестігі:
денсаулық 5.1. құзыретке толықтыру:
5.1. құзыреттің біліміне
сақтау
жүйесінде
дәрігерге - пациентті, оның жекетолықтыру:
дейінгі медициналық көмекті өзқажеттіліктері
мен
-Медициналық
бетінше сапалы жүргізу.
проблемаларын ескере отырыппсихология
Жауапкершілігі: денсаулықбілікті күтіп-қарауды жүзеге асур
-Жүрек-өкпе
сақтау жүйесінде көрсетілген - клиникалық өлу кезіндереанимациясы
дәрігерге дейінгі медициналықреанимациялық
іс-шаралар
-Диспансерлік бақылау
көмектің сапасы, өз әрекетініңжүргізу
қауіпсіздігі мен әдептілігі үшін.
- пациентті күтіп-қарау және
Күрделілігі:
пациенттіңоның
отбасымен
әңгімелесу
субъектілілігін,
оныңкезінде
комуникативтік
іспсихологиялық
жағдайыныңшаралар өткізу.
барабар болмайтынын немесе Емдікқоректендіруді
интеллектінің төмен болуынұйымдастыру
және
әртүрлі
ескергенде,
дәрігерге дейінгіаурулар
кезінде
пациентті
медициналық көмек көрсетудіңтамақтандыруды жүзеге асыру
деңгейі жоғары.
-диспансерлеуді жүргізу
мероприятия при
3.2.5. Күрделіліктің бірінші деңгейіндегі функцияларды жүзеге асыру үшін СБШ 5.3
деңгейінде «Акушериялық іс (акушер, жалпы практика акушері» мамандығы бойынша
акушер кәсібінің құзыретіне қойылатын талаптар
Жеке және кәсіптік құзыреті
Дағдысы мен машығы
Білімі
Дербестігі: тәжірибесі аздау
5.2. құзыретке толықтыру:
әріптестеріне дәрігерге дейінгі
клиникалық
медициналық
көмек
көрсету
симптомдарды айқындау;
немесе
денсаулық
сақтау
5.2
құзыреттердің
- акушериялық процестерді
жүйесіндегі
жоғары
тереңдетілген және үздіксіз
ұйымдастыру;
технологиялық
қызметтерді
жетілдіріліп
отыратын
- жоғары технологиялық
(өнмді) көрсету бойынша өз
білімі мен дағдысы.
қызметтерді орындау;
бетінше сапалы жүргізу және
Непрерывно
әдістемелік
және
нұсқаулық беру.
совершенствуемые знания и
зерттеушілік
медициналық
Жауапкершілігі: денсаулық
навыки компетенции 5.2
қызмет;
сақтау саласындағы көрсетілген
Акушериялық
- KPI индикаторларының
дәрігерге дейінгі
медициналық
процестерді ұйымдастыру.
негізінде
тәжірибесі
аздау
көмектің сапасы үшін, өз іс- Денсаулық сақтаудағы
әріптестерге, орта және кіші
қимылдарының қауіпсіздігі мен
ғылыми
зерттеулердің
медициналық персоналдарға
әдебі
үшін.
Күрделілігі:
статистикасы мен дизайны;
қатысты
міндетті бақылай
дәрігерге дейінгі
медициналық
отырып тәлімгерлік жүргізу.
көмектің
және
жүргізілетін
выявление клинических.
жоғары
технологиялық

қызметтердің
жоғары деңгейі,
әрбір пациенттің қауіпсіздігі мен
саламаттылығын
айқындайтын
сапа деңгейі.
3.2.6. Күрделіліктің жоғары деңгейіндегі функцияларды жүзеге асыру үшін СБШ
5.4 деңгейінде «Акушериялық іс (акушер, жалпы практика акушері» мамандығы
бойынша акушер кәсібінің құзыретіне қойылатын талаптар
Жеке және кәсіптік құзыреті
Дағдысы мен машығы
Білімі
Дербестігі:
тәжірибесі аздау 5.1; 5.2; 5.3 құзыретке 5.3, 5.2, 5.1,
әріптестеріне
дәрігерге
дейінгітолықтыру::
құзыреттердің
медициналық көмек көрсету немесе
-оқушыларды
жәнеүздіксіз
жетілдіріліп
денсаулық сақтау жүйесіндегі жоғарытәжірибесі аздау әріптестердіотыратын
білімі мен
технологиялық қызметтерді (өнмді)оқыту
және
нұсқаулықдағдысы. Операциялық
көрсету бойынша өз бетінше сапалыжүргізу
шаралардың
жүргізу және нұсқаулық беру.
хаттамаларын,
Жауапкершілігі:
денсаулық
алгоритмдерін,
сақтау
саласындағы
көрсетілген
стандарттарын
әзірлеу
дәрігерге дейінгі
медициналық
әдістері
көмектің
сапасы
үшін,
өз ісқимылдарының қауіпсіздігі мен әдебі
үшін. Күрделілігі: дәрігерге дейінгі
медициналық
көмектің
және
жүргізілетін жоғары технологиялық
қызметтердің жоғары деңгейі, әрбір
пациенттің
қауіпсіздігі
мен
саламаттылығын айқындайтын сапа
деңгейі.

