
 

Мамандық  -  «Қоғамдық денсаулық 

сақтау», «Жалпы медицина»                                                                     

 

Оқу сағаттарының көлемі: 

 

Барлығы - 90 сағат,  2 кредит    

                                                   

Тәжірибелік сабақтар: 30 сағат 

  

СОӨЖ: 30 сағат 

 

СӨЖ: 30 сағат 

                  

Бақылау формасы: емтихан 

 

Дайындаған: аға оқыт. Максутова Г.С. 

 

Оқытушылар: кафедраның ПОҚ     

 



 

Мәселе өзектілігі   

Медициналық дамудың қазіргі кезіңдегі ауруханаішілік 

инфекциялар (АІИ) мәселесі медицина мен әлеуметтік- 

экономикалық мәселелерінің ең өзекті мәселелерінің бірі ретінде 

қарастырылады, ол Қазақстан мен әлем елдері денсаулық сақтау 

ісінде басым бағытқа ие. АІИ өзектілігі олардың әртүрлі 

профильді медицина мекемелерінде кең таралуымен және халық 

денсаулығына тигізетін ауқымды зиянымен анықталды. АІИ емдеу 

ұзақтығы мен қымбаттылығын артырады, бірқатар жағдайда 

өліммен аяқталатын асқыныстар тудырады. АІИ мәселесін 

шешудің маңыздылығы, жеке бір аймақта  және бүкіл ел бойынша 

ЕПМ-де алдын алу және эпидемияға қарсы шаралардың нақты 

кешендерінің қажеттілігін негіздейді.  

 



Әр түрлі операциялар үшін операциялық аймақты ыңғайлы және тиімді шектейтін 

арнайы төсеніштер мен жиынтықтар дайындалған. Олар операциялық жараға 

жақын орналасқан аймақтан бөлінетін заттарды максимальды сіңіруін және оларға 

қосымша беріктілікті қамтамасыз етеді.  Клейлі технологиялар төсенішті 

пациенттің денесінде  сенімді фиксациясын қамтамасыз етеді.  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.(ДАҒДЫЛАР) Компьютерлік технологияларды қолдана  отырып, АІИ 

бойынша  тіркеу-есеп беру құжаттарын жүргізу; АІИ эпидқадағалауға 

және  бақылау жүргізу; АІИ ошақтарына эпидемиологиялық тексеру 

жүргізу; әр түрлі профильдегі ЕПМ-гі АІИ-дың бұрқ етпесіне тексеру 

жүргізу; АІИ сырқаттанушылығы бойынша қауырт және ретроспективтік 

эпидемиологиялық талдау жүргізу, АІИ кезінде алдын алу және 

эпидемияға қарсы шаралардың жоспарын құру, алға қойған АІИ 

сұрақтарын шешу үшін регламенттейтін нормативтік-әдістемелік және 

заңнамалық құжаттарды қолдану. 

 



3.(КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАР) ЕПМ, МСЭҚД қызметкерлері, 
әріптестермен, науқаспен қатынас кезінде,  медициналық этика мен 

деонтологияның қағидаларын сақтай отырып коммуникативтік 
дағдыларын қолдану, ара қатынастардың негізгі модельдерін игеру; 
бастапқы өзара түсінушілік пен сенімділік  қалыптастыратын қатынас 

жасау, тиімді ара қатынас жасау үшін сәйкес  коммуникативтік  
қатынастың моделін таңдап қолдана білу. 



4.(ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР) Госпитальды инфекцияларды алдын алу 

бойынша нормативтік және нұсқаулық құжаттар. 

 

1. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

работы и медицинского обеспечения при проведении инфекционного 

контроля за ВБИ в медицинских организациях РК»; 

2. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к  сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению отходов медицинских организаций»; 

3. СанПиН «Санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

требования к устройству, оборудованию и эксплуатации 

стоматологических организаций»; 

4. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения»; 

5. СанПиН «Требования к устройству и содержанию больничных 

организаций и организаций охраны материнства и детства»; 

6. Методические рекомендации «Эпидемиологический надзор за гриппом 

и другими острыми респираторными инфекциями, лечение больных и 

профилактика внутрибольничного заражения»и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.(ӨЗДІГІНЕН ОҚУ) Оқу және ғылыми әдебиеттерді, АІИ эпидемиологиясы 

бойынша нормативтік құжаттарды өздігінен оқу, электронды ақпарат 

құралдарымен жұмыс істеу, ғаламтордағы мәліметтерді пайдалану, тестік 

тапсырмаларды өздігімен шешу, рефераттарды дайындау, өздігімен 

дайындалатын тақырыптар бойынша оқутышыдан кеңес алу.   

  

 

 

 

Кафедра ғылым және тәжірибенің жетістіктерін, жоғарғы мектептің 

қазіргі кездегі  талаптарын есепке ала отырып оқытудың түрі мен 

әдістерін жетілдіру жұмыстарын жүргізеді. Жасалып басылып шықты: 

«Жалпы эпидемиология» (2002) оқулығы,  «Стандарты и алгоритмы 

мероприятий при инфекционных и паразитарных болезнях» тәжірибелік 

нұсқаулығы, 1,2 том, С.А. Амиреевтің редакциясымен (2008 гг.) және 

т.б.;  

 льного изучения. 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенттің денесін орайтын   
жабысқыш кесілетін антисептикалық   
хирургиялық пленкалар жасалған. 
Бұл әдіс бүгінгі күнде операциялық 
аймақты асептикалаудың ең жоғарға 

деңгейін қамтамасыз етеді. 
Кесілетін пленкалар толық 
стерильділікті, бу және газ 

алмасуының еркіндігін, сонымен 
бірге тілік аймағындағы 

хирургиялық төсеніштердің толық 
бекітілуін қамтамасыз етеді  .  

  

 



АІИ парентеральды беріліс жолы 



АІИ парентеральды беріліс жолы 













Қабырғалы рециркулятор-сәулелендіргіш ЕПМ-ің бөлмелерінің 

ауасын залалсыздандыруға арналған.   

 Ауадағы барлық ауру тұғызатын бактерияларды 100% жояды, 

сонымен қатар ауаны заласыздандыру технологиясы бөлмедегі 

адамдар мен жануарлар үшін абсолютті қауіпсіз.     


