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6М110300 – Мейірбике ісі мамандығы бойынша магистратураға 2013-2014 оқу
жылдарына оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.
Қазіргі уақытта дүние жүзінде кӛптеген жаңа білімдер, жаңа технологиялар, жаңа
салалар, жаңа құндылықтар пайда болуда. Дүние жүзі бір жүз жылдықта феодальдыбуржуазиялық мемлекеттен цивилизациялық қоғамға айналды, атом энергиясын тойтара
отырып басқа планеталарға және космостық кеңістік жүйсіне ракеталарды жіберу, ӛте
жіңішке жоғарытехнолиялық ӛндірістерді қолайлы меңгерді.
Қоғамдық құрылғыларда кӛзге кӛрнекті ӛзгерді. Демократия, айқындылық,
адамгершілік құндықтар артықшылықтар, заманауй қоғамның негізін ағартушылығын
құрастырады.
Адам құндылықтарының әлеуметтік қатарында халыққа медициналық кӛмек
кӛрсетуді ұйымдастыру болып табылады. Егерде осы жоғары деңгейдегі медициналық
кӛмек кӛрсету біріншілік елдерде болса, онда планетамыздың 2/3 халқына қолжеткіліксіз.
Осы жағдайда жақсы біле отырып Біріккен Ұлттар Ұйымы, сонымен қатар Дүниежүзілік
Денсаулық сақтау Ұйымы, дүниежүзіндегі денсаулық сақтау жүйесін біркелкі дамытуға
ӛте үлкен кӛңіл бӛліп отыр.
Денсаулық сақтау жүйесінде жаңа ұйымдарды қалыптастыру қажеттілігінің
эволюция түсінігі қажет. Қоғамның жаңа ӛзгерістері АҚТБ/ЖҚБ арақ-шарап ішімдігі,
шылым шегу сектораралық деңгейдегі жаңа ыңғай, жаңа шешім қабылдау жолдарын іздеу
деңгейінде тұр.Біріншілік-медициналық кӛмек кӛрсетудің қолжеткіліксіздігі, әлеуметтікшартты аурулар және (туберкулез, анемия, ашаршылық және т.б.) жағдайлары осы
мәселелерді шиеленістіреді.
Мемлекетіміздің Басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығы бойынша, денсаулықты
қорғау-салауатты ӛмір сүру салтын қалыптастыру және ауруды алдын-алу ең алғаш рет
Казахстанда, оның постәлеуметтік кеңістігінде жаңа саясат ісінің барысында іске асуда.
Денсаулық сақтау жүйесінде жаңа ұйымдар мен мекемелер орнын анықтау, осы
мәселелерді шешуге жаңа ыңғайлар мен қадамдар, келешекте даму жолдарын іздеуде
мағыналы шешім қабылдауды талап етеді.
«Денсаулық сақтау жүйесі барлық іс әрекеттерді алғанда, оның ішінде басты
мақсаты болып денсаулықты нығайту, оған ықпал ету және тұрақтандыруды жүзеге
асыруды айқындайды. Денсаулық сақтау жүйесі жеке және жалпы кӛмек кӛрсетуді ұсыну
мен байланысты қызмет орындаумен қатар, денсаулық сақтау сферасына қажетті кадрлық
және физикалық ресурстармен қамтамасыз ету, оны қолжеткілікті ету белгілі бір кӛмек
кӛрсету түрлеріне жинақталған немесе біріктірілген амалын қамтамасыз ету, сонымен қатар
ресурстарға қатысты жалпы мәлімдемелер түрінде қадам жасай отырып, мүмкіншіліктер
және үміттену, осларға артылады» - осындай анықтама денсаулық сақтау жүйесінде
беріледі - «2000ж. Дүние жүзіндегі денсаулық сақтаудың жағдай баяндмасында».
«Денсаулық сақтау жүесі- мемлекеттік органдар мен денсаулық сақтау субъектісі
жиынтығы қызметтерінің азаматтардың құқұғын қамтамасыз ету және денсаулықты
қорғау мен медициналық кӛмек алуға бағытталған»- осындай анықтама Қазақстан
Республикасының Заңында «Денсаулық сақтау жүйесі туралы».
Кӛптеген мемлекеттердің денсаулықты қорғау «Денсаулық барлықтары үшін XXI
ғасырда» саясаты бойынша ДДҰ қабылдаған әдістемесінде, халық денсаулығын
қалыптастыру.негізгі құрамдас бӛлігі болып: материальды-техникалық базаларды нығайту,
салаларды бекіту, біріншілік медико-санитарлық кӛмекті халықтың кең қабаттарына жеткізу.

Осындай жүйелердің бір мақсатының қорытындысы, ол жүмыс берушілердің ауруға
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шалдыққан кезде сақтандыру фондтарда жалданған адамдар арқылы, жүмыс беруші міндетті
түрде тӛлену негізінде жеке тәжірибеленуші ретінде немесе қоғамдық қызметтерден қажетті
кӛмекпен қамтамасыз ету болып табылады. Әлеуметтік сақтандырудың осы жүйесі шағын
негізгізінің ең алғашқы мысалы ретінде, ең бірінші ерікті ассоциациялар, ал ең кеш
варианттар қоғамдық қозғалыстар негізінде пайда бола бастады. Басқа модельдер
ортақталынған жоспарлану және қаржыландыру, ең алдымен салық салуға және қоғамдық
фондтарға қарастырыла отырып жасалынады. Ресурстар бюджетті бӛлу дәстүрі бойынша, кей
кезде қызмет кӛрсету немесе денсаулық сақтаудың жұмысшылары және халықтың бекітілген
қатынасы негізінде қарастырылады. Үшінші моделінде мемлекеттің қатысуы шектеулі болып
келеді, бірақ жеткілікті маңызды, кей кезде халықтың нақты топтарын қамтуды қамтамасыз
етеді, сонда да, қалған халыққа қызмет етуге мүмкіншілік бере отырып, қаржылындыруды
негізінен жеке амалдар есебіне қарай. Салыстырмалы «таза», осыған мысал ретінде бір
немесе екінші моделі, қызмет етудің немесе ресурстардың негізгі массасына қамтамасыз
етуде ӛздеріне жауапкершілікті алу негізінен, бай елдерде қалыптасқандықтан,
денсаулық сақтау жүйесін орта деңгейлі елдерде және ерекше байқалатын Латын
Америкада аралас- екі немесе үш түрін кӛрсетеді. Денсаулық сақтау қызметі әдістерінің
басқадан жақсы жаққа айырмашылығының бірі болып келетін сұрақ бойынша, кӛптеген
додалар жүргізілді, бірақ, барлық жалпы құрылымдық жүйелер бойынша қағидалы мағынасы
бар, ол, ӛзінің бірінші маңызды қызметін қаншалықты қамтамасыз етуі.
Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі перспективасы еліміздің саясаты және
жалпы мемлекеттік жүйе бӛлімі ретінде сипатталады.
Денсаулық сақтау жүйесінің заманауй жетілдірілуі кадрлік потенциалдарды күшейту
жолдарымен Қазақстан Республикасының конкуренттік тұрақтылығын нығайту
денсаулық сақтаудың қозғалысында кілттік аспектілердің бірі болып табылады.
1. Оқуға түсу емтиханының мақсаты:

Денсаулық сақтау жүйесінде басқару, денсаулық сақтау жүйесіндегі менеджментте
орта звено мамандарының ролі және міндеттері, қоғамдық денсаулық сақтауда және
медицинадағы ғылыми зерттеулер сұрақтары бойынша білімдерін анықтау.
2. Оқуға түсу емтиханының міндеттері:

КР денсаулық сақтау жүйесін құрастырушы халқының денсаулығын сақтау жүйесінде
саясаттың қалыптасу негізін білу.


ҚР және әлемнің әр түрлі елінде денсаулық сақтау жүйесінің модельдерін білу;

Қоғамдық денсаулық сақтауда және медицинада ғылыми зерттеулерді қолдану
және әдістерін білу;


Қоғамдық денсаулық сақтаудың гылым ретінде қалануы, негізгі бағыттары, актуальды
мәселелер,шешім қабылдаудың заманауи әдістері


Мейірбике ісі менеджментінің технологиясы және модельдері және оның қоғамдық
денсаулық сақтауда орны, механизмдерхін білу.
6М110300 – Мейірбике ісі мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының сұрақтар
тізімі.
1. Халықтың денсаулығын қорғау аймағында мемлекет саясатының негізгі қағидалары.
2. Қоғамдық денсаулық сақтау ғылым ретінде. Даму тарихы, әдістері, негізгі бӛлімдері.
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3. Денсаулық сақтауды басқару. Басқару қағидалары, үрдісті басқару, басқару циклы.
4. Медициналық кӛмекке адамдардың құқығы («Денсаулық сақтау жүйесі және халық
денсаулығы туралы» кодексі.
5. Денсаулық сақтаудағы кадрлық ресурстарды басқару.
6. Статистикалық топтардың типтері, олардың статистикалық зерттеуде маңыздылығы .
7. Денсаулық сақтауда басқару органдары, олардың міндеттері, қызметі және құрылымы.
8. Ӛмір сүру салтының медико-әлеуметтік аспектілері. Қауіп қатер факторы.Тұрғындардың
медициналық белсенділігі. Салауатты ӛмір сүру салтының концепциясы
9. Демографиялық кӛрсеткіштер.
10. Медициналық тексеру түрлері. Оларды жүргізу кӛрсеткіштері мен ұйымдастыру
11. Статистикада іріктеп бақылау әдістері, маңыздылығы және қолдануы.
12. Статистикалық біріктіру, оның топтық ерекшеліктері және түрлері.
13. Медициналық статистика туралы түсінік. Әлеуметтік-гигиеналық зерттеулерде
статистиканың маңызы мен қолданылуы және денсаулық сақтау ұйымдарының қызметін
бағалау.
14. Статистикалық біріктірудегі репрезентативтік кӛрсеткіштері. Медицинада және
денсааулық сақтаудағы репрезентативтіліктің критериилерін қолдану.
15. Статистикалық кестелердің түрлері, оларды құру ережесі және
статистикалық
зерттеулерде қолдану .
16. Графикалық бейнелеу. Диаграммалардың түрлері, оларды құрастыру ережесі және
статистикалық зерттеуде қолдану.
17. Статистикада саластырмалы кӛлемдер, оның маңызы және қолдануы. Салыстырмалы
кӛлемдерді дұрыс емес қолдануда жіберілетін қателер.
18. Динамический қатар,оның кӛрсеткіштері. Статистикалық зерттеулер кӛрсеткіштері,
қолдану кӛрсеткіштері.
19. Вариациялық қатар, оны құрастыру. Меридиананы құрастыру, орта арифметикалық
қарапайым, ӛлшемді.
20. Есеп, ауыруға байланысты уақытша жұмысқа жарамсыздық, анализ және есеп беру. УЖЖ
негізгі кӛрсеткіштері.
21. Денсаулық сақтауда есеп беру құжаттары. Қалалық ауруханаларда жылдық есеп беру,
негізгі бӛлімдері және құрамы.
22. Денсаулық сақтау жүйесінде SWOT-талдауын қолдану.
23. Ұйымның статистикалық зерттеулерде статистикалық бақылауды жоспарлаудың негізгі
сұрақтары.
24. ҚР медициналық кӛмек кӛрсету түрлері
25. Статистикалық біріктіру, бақылау бірлігі, есепт кӛрсеткіштері
26. Орта кӛлемдер, халық жағдайын зерттеуде қолдану. Орта кӛлемдерді бағалау дәлелдігі.
27. Салыстырмалы зерттеулердің нәтижесін статистикалық бағалауда дәлелділік
айырмашылығы.
28. Шет елдерде денсаулық сақтау жүйесінің модельдері.
29. Халықтың ӛлімшілдігі, зерттеу әдістемесі. Қазақстан және басқа елдер бойынша
статистикалық мәліметтер. Халық ӛлімінің негізгі себептері.
30. Нарқтық қарым-қатнас жағдайындағы денсаулық сақтауды жоспарлау. Жоспарлау
әдістері.
31. ҚР денсаулық сақтау жүйесінде реформалаудың алғы шарттары.
32. ҚР денсаулық сақтау жүйесін реформалаудың негізгі бағыттары
33. Мейірбике қызметкерінің денсаулық сақтау жүйесінде орны мен ролі.
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34. Мейірбике ісі: оның миссиясы, қызметі, мақсаты, міндеттері.
35. Мейірбикелік үрдіс: маңызы және негізгі этаптары.
36. Поликлиникада мейірбикелік істі ұйымдастыру. Поликлиникадағы мейірбикелердің
атқаратын қызметтік міндеттері.
37. Стационарда мейірбикелік істі ұйымдастыру. Стационарлық емдеу мекемелеріндегі
мейірбикелердің атқаратын қызметтік міндеттері.
38. Менеджменттің пайда болуы. Ғылыми басқару мектебі
39. Менеджменттің пайда болуы. Ғылыми басқару мектебі.
40. Менеджмент теориясындағы «адам қатынастары» мектебі.
41. Бүгінгі менеджмент: мәні мен сипаттамалық белгілері.
42. Менеджменттің типтері мен түрлері.
43. Менеджменттің негізгі қағидалары.
44. Менеджменттің әдістері
45. Менеджменнтің атқаратын негізгі қызмттері.
46. Жоспарлаудың мәні және түрлері.
47. Стратегиялық жоспарлау: мәні, мақсаттары және кезеңдері.
48. Мотивация менеджменттің қызметі ретінде
49. Бақылаудың мәні, түрі және кезеңдері.
50. Ұйым және оның ішкі ортасы.
51. Сыртқы орта және оның ұйымға әсері.
52. Басқарушылық шешімдердің мазмұны және оның мәні.
53. Басқарушылық шешімдерді қабылдаудың кезеңдері.
54. Стратегиялық және тактикалық шешімдер, олардың ерекшеліктері мен ӛзара
байланыстылығы
55. Басқарушылық шешімдерді қабылдау үрдісінде, басшының шешім қабылдау әсерлігін
бағалау.
56. Жетекшінің басқаруда шешім кабылдау үрдісінде жауапкершілік түрлерінің жіктелуі.
57. Басқарушылық шешім қабылдауды бақылау әдістері және маңыздылығы.Басқарушылық
шешімдердің типологиясы және оған қойылатын талаптар. Басқарушылық шешім
қабылдау түрлері.
58. Ұйымдарға әлеуметтік жүйе ретінде мінездемесі.
59. Менеджменттегі «топ басшысы», «басқарушы» және «билік» жӛніндегі түсініктер.
60. Жанжалдарды шешу жолдарын басқару. Ұйымдағы жанжалдың мәні, себептері және түрлері.
61. Коммуникациялардың менеджментте алатын орны.Ұйымның коммуникацияларының мәні
және түрлері.
62. Үрдістік, жағдайлық, жүйелік ыңғайлар денсаулық сақтау жүйесін басқаруда.
63. «Клиникалық менеджмент» және «мейірбикелік істегі менеджмент» жӛніндегі түсінік.
64. Мейірбике қызметінің кӛмек кӛрсетуде медициналық қызмет кӛрсету түрлері.
65. медициналық мекеме менеджмент объектісі ретінде Емдеу- профилактикалық мекемелік
үйым ретінде негізгі сипаттамалары.
66. Денсаулық сақтаудағы стандартизация.
67. Денсаулық сақтаудағы медициналық кӛмек кӛрсету сапасын басқару қағидалары.
68. Медициналық ұйымдар аккредитациясы: мақсаты, міндеті , қағидалары..
69. Ұйым қызметкерлерін басқару жүйсінде заманауй концепция.
70. Кадр ресурстарын қалыптастыру: қызметкерлерді таңдау, персоналдың жұмысын бағалау
және олардың кәсіпкерлігін кӛтеру.
71. Ұйымның ақпараттық жүйесі.
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72. Ұйым менеджменттің қызметі ретінде.
73. Денсаулық сақтаудың миссия және мақсаты. Денсаулық сақтауды мақсаттық басқару.
74. Делегирлеу, менеджментте ӛкілттілік және жауапкершілік
75. Медициналық кӛмек кӛрсету сапасының түсінігі.
76. Денсаулық сақтауда менеджменттің басқару шешімдерін қабылдауда ӛзіндік
ерекшеліктері.
77. Денсаулық сақтау ұйымдарының ішкі және сыртқы ортасының ерекшеліктері.
78. Іскерлік қарым-қатынастың этикасы.
79. Ұжым және оның құрылымы. Ұжымды басқарудың бүгінгі мәселелері
80. Менеджмент теориясындағы Г.Эмерсон мен А.Файолдың қағидалары және олардың
атқаратын мәні.
81. Менеджментте уәждеме (мотивация) теориясы.
82. Денсаулық сақтау қағидаларын іске асыруда ұйымдастырушы-мейірбикенің ролі.
83. Мейірбикелік істі стандартизациялау.
84. Денсаулық сақтау ұйымдарының жұмыстарын стратегиялық және жедел жоспарлау.
85. Ұйымдастырушы-мейірбике жұмысының психологиялық жақтары.
86. Мейірбикелік кӛмекті сапалы ұйымдастыруды бақылау
87. ҚР мейірбикелік істің дамуының жетістіктері
88. Орта медициналық қызметкерлердің еңбегін мӛлшерлеу.
89. Мейірбике ісіндегі профилактика
90. Мейірбике үрдісін жұргізудің технологиясы.
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