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Тақыпыптаманың өзектілігі

Дәрілік шөптердің қорын жүргізу— әр түрлі ғылыми-

тәжірибиелік мамандардың ауқымды да маңызды бөлімі болып

табылады. Қор жүргізудің зерттеу жұмыстары дүние жүзінде әр

елдің сипаттары мен бағыттарына байланысты ерекше жүргізілуде.

Бұл ерекшеліктер елдің экономикасы, демографиялық сипаттарына,

дәрілік қорлардың байлылығына, қол жетімділігіне, территорияның

ауқымдылығына және меңгерілуіне байланысты.

Қор жүргізу аясының көптүрлілігі екі негізгі аспектілермен

қалыптасады: бір-бірімен тығыз байланысты теориялық және

тәжірбиелік.



Тақыпыптаманың өзектілігі

• Қазіргі таңда дәрілік заттардың қымбаттылығы мен
жетіспеушілігіне байланысты фармацевтика саласының
білікті мамандары көтерме-бөлшек саудада қол жетімді,
арзан және де міндетті түрде сапалы- эффектівті
жергілікті қолдануға арналған дәрі шикізаттары
ұсынылды. Сондықтан да Қазақстан Республикасының
дәрілік шөптерінің жалпы сипаттамаларын білу және де
таныс болу қазіргі таңда маңызды мәселелердің бірі
болып тұр.

• Дәрілік заттардың қорын жүргізудің мақсаты
медицинаға қажет дәрілік заттармен жан-жақты
мобилизация мен қамтамасыз ету. Дәрілік қорды
жүргізу объекті шикізат ретінде қолданылатын
белгілі түрлері болып табылады.



Компетенцияны қалыптастыру
• Тоериялық білімдерді қалыптастыру

(когнитивті компонент) қор жүргізу болып
табылады

• Қорды жүргізуді талдау бойынша тәжірибиелік
білімдерді икемдену

• Студенттерге қорды жүргізу бойынша
коммуникативті және де т.б. дағдыларды
икемдену

• Қорды жүргізу бойынша талдау әдістемелерін
құқықтық компетенциясын меңгеру

• Қорды жүргізу бойынша студенттерді үздіксіз
білім алуға, дамуға, өзіндік және
шығармашылық қабілеттерін ынталандыру



Күтілетін нәтижелер
• Қорды жүргізу бойынша кәсіби білім алу

• Компетенцияның 5 құрылымдары бойынша дағдылану

• ДШЗ жұмысының мәселелері шешімін табуда

икемдену

• Коммуникативті түраралық қатынастар бойынша

икемдену

• Қазақстан Республикасының ДШЗ қолданылуын

икемдену



Дсциплинаның қысқаша мазмұны

Дисциплина табиғи өсімдік заттары мен дәрілік

шикізаттардың қорын қолданылуын зерттеумен

айналысады. Дәрілік заттардың түрлік құрамын

зерттеумен, ареалы мен экологиялы-фитоцинетикалық өсу

жағдайын зерттеумен айналысады. Дәрілік шикізаттың

мол өнімділігін анықтау. Дәрілік шикізаттың көлемі мен

эксплуатационды қорын орналастыру мен анықтау.

Дәрілік шөптердің химиялық талдауын және биологиялық

активті заттардың максималды түрде фенофазын

жиналуын анықтау болып табылады.



• Постреквизиттер – фармакология, 

фармацевтикалық химия, токсикологиялық

химия, фармакогнозия, дәрілік заттардың

технологиясы, фармацевтикалық істің

экономикасы мен  ұйымдастырылуы.

• Пререквизиттер - мемлекеттік, орыс және латын

тілдері, ботаника.



Назарларыңызға рахмет!


