
«Дәлелді медицина қағидаларына 

негізделген мейірбикелік үрдіс» 

Мамандық: «Мейірбике ісі» 3 курс  

Дайындалу бағыты: Мейірбике менеджер 

2 кредит (90 сағат) 

«Денсаулық сақтау саясаты және басқару» 

кафедрасы 

 



•Неге ДМ?  
 



Медициналық  әдебиет орманға сай Ол тез өседі, 

көп өлі ағаштарға толы, бірақ ішінде көп 

құндылықтар бар және өрмекшілер  мен 

жыландар да  кездесуі мүмкін. 

               Peter Morgan, Scientific Editor, 

               Canadian Medical Association 



Заманауи болу үшін: 

 «…дәрігерге  бір айда 10 журнал –200 басылым –

70 редакцияланған басылым оқу керек» 

Sackett D.L., Boston 1985 

 

 … маған жылдың 365 күніңде15 басылым оқуым 

керек! 

   Douglas Charles McCrory, 2002 
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… бірақ ешкім 

жасамайды! 



Жана және әр түрлі ескі 

шешімдердің 

айырмашылығы қандай? 
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Improvement of Medical Education 



ДӘСТҮРЛІ АҚПАРАТ КӨЗДЕРІ 

Аныктамалар жэне қол 

жазбалар 

  «Ересектердің» 

 және «тәржибиеленген» 
әріптестердің пікірлері 

Орыс тілді медициналық 

журналдар 
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 * Заманауи  ақпарат іздеу 

 * Толыққанды іздеу 

 * Уақыт бойынша үнемдеу  

Ақпаратті іздеудің жана 

қағидалары 
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Элективті пәннің өзектілігі 

Пән мақсаты:  

 Студенттерде дәлелді медицина негізін қалыптастыру, оны 
орындай білудің дағдыларын пайдаланудың тәсілдерін, әрбір 
медициналық жаңалықтарды сын көзбен бағалаумен болашақ 
тәжірибеде пайдалануды оқыту. 

 

Оқыту тапсырмасы: 

 ДМ негізгі терминдері туралы студенттерге түсінік беру; 

 Студенттерге негізгі клиникалық зерттеу түрлерін ажырата 
білу; 

 ДМ негізгі мәліметтер базасын қолдану дағдысын 
қалыптастыру; 

  ДМ сүзгісі арқылы  бар мәліметтерді сынай бағалау 

 

 



Пәннің қысқаша сипаттамасы  

 Соңғы он жылдықта денсаулық сақтау саласында «дәлелді 
медицина» бағыты зор  орын алуда.  

 «Дәлелді медицина» -  бұл жаңа ілім емес. “Evidence-bazed  
Medicine”, немесе “Дәлелді негізі бар медицина,”  (дәлелді 
медицина) түсінігін білдіреді немесе « ғылыми негізделген 
медициналық тәжірибе» немесе « ғылыми дәлелденген медицина». 
Ғылыми дәлелденген медицина – бұл жаңа қадам, технологиялық 
жинақтардың жаңа барысы, талдамасы ғылыми ақпараттардың 
интерпритациясы. Бұл ең жоғарғы дәрежелі  клиникалық тәжірибесі 
бар дәрігерлердің  және пациенттердің нақты клиникалық 
зерттеулердің нәтижелері бойынша емдік үрдісін жүргізу 
интеграциясы.  

 Осыған байланысты қазіргі заманғы дәрігер жаңа  технологияларды 
меңгеріп, өз тәжірибесінде ақиқатқа негізделген, ғылыми 
дәлелденген мәліметтерді қолдануы керек.  



Пре- және постреквизиттері 

Пререквизиттері:  

Информатика, меірбикелік іс негізі 

 

Постреквизиттері: 

Әлеуметтік медицина, денсаулық сақтауды 

ұымдастыру және  и денсаулық сақтаудағы 

заңдылық негіздері, медициналық статистика, 

ЕПМ инфекциялық бақылау 

 

 


