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Фармацнвтикалық  саладағы  Мемлекеттің  негізгі  саясатының  бағыты  

Қазақстан Республикасын сапалы , қол жетімді дәрілік заттармен қамтамасыз 

ету болып табылады. . Зерттеу мен емдеудің әдістерінің бірі гомеопатия.  

Гомеопатияға деген сұраныстың көбеюінің себебі ол ертеден өзінің ауруларды 

емдеумен  эффективтілігің дәлелдеген.  Бұл адамдардың күшті әсер ететін  

синтетикалық дәрілік заттардың қабылдағаннан болатын жанама әсерлердің 

көбеюімен де байланыстаы. 2006 жылы гомепатиялық заттарға сұраныс40%  

көтерілген, бұл көрсеткіш  кәдімгі медицинамен салыстырғанда екі есе 

көбейген. 

Көптеген  әр елде жасалынған гомеопатиялық заттарды қазіргі кезде 

дәріханалардан  табу  оңай және бағасы да қол жетімді, әсіресе ресей 

өндірушілерінікі.    

Фармацевтикалық гомеопатия  фармацияның бір бөлігі ретінде  өзіне талап 

қояды.  



 Гомеопатияның қазіргі медицинадағы орны

 Гомеопатиялық өндірісте қолданылатын негізгі объектілер,

 Гомеопатиялық заттарды өндірістік және дәріханалық

жағдайда дайындайтын негізгі әдістері.;

 Гомеопатияның негізгі принциптері.

 Амбулаториялық және стационарлық ауруларға дәрілік

заттарды таңдау.

 Гомеопатиялық өндірістегі қолданылатын негізгі

технологиялық құралдар.

 Гомеопатиялық үрдістерді бақылау және басқару әдістері.

 Стандарттайтын әдістер;

 Қаптау, таңбалау және сақтау



 -теориялық білімді белгілі бір нысанға келтіру (когнитивті компонент);

 - негізгі терминдерді үйрену және фармацевтикалық гомопатия кезіндегі

аппараттармен процестер түсінігін , дұрыс дайындалуын,сақталуын,

гомопатиялық дәрілік заттардың өндіріс жағдайында сапасына баға беруін

және босатылуын білу және де фармацевтикалық құрал жабдықтармен

жұмыс жасай білу қажет (операционалды компонент);

 - студенттің коммуникативті дағдыларын айқындау (кезекти аргументті оз

ойын жеткізе білу, мәтінді құрылымды жеткізуді, оз ойын дәлелдей

білуге, дискуссия жургізуді және т.б.);

 - өндірістік дәрілік заттарды регламенттеуші нормативті құжаттармен

танысу (ҚР МФ , Нормативті құжаттар жинағының акті және т.б.);

 -оқушыларды үздіксіз жетілдіруге дайындау, яғни олардың жеке

қасиеттерін дамыту, берілген тақырыпқа озиндік және қайталанбас ой

қосу қабілеттін жетілдіру болып табылады.



Фармацевтикалық  гомеопатия – фармация  бөлімі, негізгі нысаны 

гомопатиялық дәрілік заттар болып келетин , гомопатиялық технология арқылы 

алынған және қолданылуы денсаулық сақтау саласында гомопатиялық әдіспен емдеу 

принциптеріне сәйкес келеді. Ескеру керек , гомопатиялық дәрілік заттар дұрыс 

қолданған жағдайда жанама әсер бермейді,ағзаның ерекшелігіне ыңғайласа отырып, 

қорғаныс қызметін кушейтеді, жүйелі қызмет атқарады –яғни тек бір ғана ағзаға емес 

барлығына әсер етеді, уакытылы және ұзақ қолданылады.Дәрілік заттың оң әсері 

дәрілік заттың мына заңдармен дайндалуына байланысты, кезекті бөлу аркылы 

дайындау , дайындау кезінде потенциясын көтеруі келеді. Гомопатиялық дәрілік 

заттарды  дұрыс дайындау үшин  гомопатиялық заттарды дайындаудың негізгі 
принциптері қолданылады.












