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Мейірбике ісінің денсаулық сақтау жүйесіндегі жаңғыруы және заманауи
ғылым негізі
Кутыбаева Бакытжан Саматкызы, ассистент кафедры «Сестринское дело»
г.Нур-Султан

Kutybayeva Bakytzhan Samatkyzy, assistant of the department «Nursing»
Nur-Sultan city
Қазақстан Республикасында мейірбикелік істі
2020 жылға дейін дамытудың кешенді жоспары
 «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» ҚР Кодексі;
 ҚР премьер-министрінің 2013 жылғы 20
желтоқсандағы №190 өкімімен бекітілген ҚР-ның
денсаулық сақтау саласының кадрлық ресурстарын
дамытудың 2013-2016 жылдарға арналған кешенді
жоспар.
 Денсаулық сақтау саласын дамытудың 20112015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан»
мемлекеттік бағдарламасы
Мақсаты:
Мейірбике ісін реформалау жолымен және қоғамның
қазіргі кездегі талап-тілектері мен халықаралық
талаптарға сәйкес жаңа формацияның мейірбике ісі
маманын қалыптастыру, ҚР денсаулық сақтау жүйесі
қызметінің тиімділігін арттыру.
Міндеттері
•
Денсаулық сақтау жүйесіне мейірбике ісі
мамандарының жаңа құзыреттері мен рөлдерін енгізу.
•
Мейірбике ісі реформасының қажеттіліктеріне
сәйкес медициналық колледждер мен университеттердің
институттық дамуы.
•
Мейірбикелік білім беру мен мейірбике ісі
жүйесін дамыту үшін ғылыми негіз жасау.
•
Мейірбикенің жаңа мамандығына жағымды
бейне қалыптастыру үшін, маркетинг жасау және
мейірбике ісі реформасы туралы хабардарлықты
арттыру.
•
Республикада мейірбике ісі реформасын
үйлестіру механизмдерін әзірлеу және енгізу.
Мәселелер:

Дүниежүзінде мейірбике ісі дамуының қазіргі
деңгейі жоғары дәрежеге дейін өсті, тіпті жоғары және
ЖОО-нан кейіінгі білімі бар мейірбикелер қазіргі таңда
Қазақстандағы дәрігерлер орындап жүрген функцияның
бір бөлігін өзіне алған.

Қазіргі кезде мейірбике емдеу процессінде жете
бағаламау

мейірбике
қызметін
байыпты
кәсіби
дайындықты талап етпейтін көбінесе техникалық
жұмыстарды орындауға алып келіп отыр.
Мейірбике ісі оқытушыларының компетенциясы:
1. Оқу жоспарын жасау және орындау
2. Мейірбикелік практика
3. Зерттеулі және дәлелді
4. Коммуникация,
ынтымақтастық
және
серіктестік
5. Этикалық, заңды принциптер және кәсібилік
6. Бақылау және бағалау
7. Басқару, көсбасшылық және насихаттау

8. Ересектерді
оқытудың
теориясы
мен
принциптері
Компетенциялар:
 Мейірбике ісі оқытушысы қазіргі заманғы білім
беруді, оқу жоспарының принциптері мен моделдерін,
ересектерді оқытудың құндылықтарын білу керек;
 Денсаулық сақтау саласындағы оқытудың
теориялық
және
концептуалды
принциптеріне
байланысты және ересектерді оқытудағы білімі;
 Домендерді талдауды (когнитивтік, эмоциялық
және психомоторлық) және оларды әр түрлі
академиялық контексттерде қолдану;
 Білім беру теориясын, принциптері және
модельдерін, оқу жоспарын құрастыру барысында
қолдану.
2020 жылға таман мейірбике ісін жетілдіру
нәтижесінде біздің күтетініміз:
-Мейірбикелік білім беру жүйесінің, ғылымы мен
практикасының Еуропалық нұсқауларға сәйкес жұмыс
істеуіне қол жеткізу;
-Еңбек нарығында бәсекеге құзыретті мейірбике ісі
мамандарын даярлау үшін, мейірбике ісі бойынша білім
беру жүйесін халықаралық талаптарға сай ұйымдастыру;
-Денсаулық сақтау жүйесінің қажеттіліктеріне сәйкес
мансаптың әр түрлі дәрежелерін траекториясын
қолдайтын мейірбике ісі бойынша білім берудің икемді
жүйесін қамтамасыз ету;
-Медициналық колледждер мен ЖОО-ның адами
және институттық әлеуетін күшейту;
Қазақстан үшін мейірбикелік білім беру жүйесінің
дамуы барлық беру деңгейлерінде оның дамуын
халықаралық стандарттар деңгейінде білім беру сапасын
бақылауды білім деңгеіне сәйкес әр түрлі лауазымдық
жұмыс шеңберіне ие мейірбике ісі мамандарының
институтын енгізуді білдіреді.Мейірбикелік білім беруді
реформалаумен қатар тең құқықты дәрігерлік және
мейірбикелік ұйымдық құрылымдардың жұмыс істеуінің
жаңа
механизмдерін
енгізу,
мейірбикелік
іс
мамандарының және мейірбикелік құжаттаманың
тіркелімін
енгізу,
инновациялық
мейірбикелік
технологияларды ендіру, қазіргі заманға мейірбикелік
дәлелді практикаларды іргелі және қолданбалы
мейірбикелік ғылымды дамыту.
Қорытынды:
ҚР-да мейірбике ісін 2020 жылға дейін дамытудың
кешенді жоспарын іске асыру мейірбике ісі қызметінің
және Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау
жүйесінің тұтас алғанда тиімділігінің едәуір артуына қол
жеткізуге, ҚР-сы Денсаулық сақтау министрлігінің 20142018жылдарға арналған стратегиялық жоспарында
қойылған мақсатта міндеттерді іске асыруға мүмкіндік
береді.
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