ЖОБА
Денсаулық сақтау саласындағы
КӘСІПТІК СТАНДАРТ
кәсіптік қызметтің саласы: Дәрігерлік практика
кәсіптік қызметтің кіші саласы: мамандандырылған дәрігерлік практикасы
«Неонатология»
1. Жалпы ережелер
1. Осы кәсіптік стандартта «денсаулық сақтау жүйесі» саласы «медициналық
қызмет» кіші саласы «дәрігерлік практика» қызмет саласы «Неонатология» кіші қызмет
саласындағы қызметтің біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, мазмұнына, сапасы мен еңбек
жағдайларына қойылатын талаптар айқындалады.
2. Кәсіптік стандарт ҚР Ұлттық біліктілік жүйесінің аса маңызды бөлігі болып
табылады, оның негізінде білім беру бағдарламалары, сертификаттау жүйесіндегі
стандарттар, лауазымдық нұсқаулықтар, қызметтің осы кіші саласының қызметкерлеріне
арналған көтермелеу және ынталандыру жүйесі әзірленеді/жетілдіріледі.
Кәсіптік стандарт Ұлттық біліктілік шеңберінің (бұдан әрі – ҰБШ), Денсаулық
сақтау жүйесіндегі салалық біліктілік шеңберінің (бұдан әрі – СБН) талаптары негізінде
әзірленген, медициналық жаңа технологиялардың пайда болуын, медициналық
көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасының жетілдірілуін, медициналық
көрсетілетін қызметтер нарығының «Неонатология» мамандығы шеңберіндегі жаңа
құзыреттерге мұқтаждықтарын ескере отырып ұдайы жаңартып тұру мүмкіндігі бар.
Осы кәсіптік стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1) Ұлттық біліктілік шеңбері – еңбек нарығында танылатын біліктілік деңгейлерін
құрылымдық жағынан сипаттау;
2) Салалық біліктілік негіздемесі – салада танылатын біліктілік деңгейлерін
құрылымдық жағынан сипаттау;
3) Кәсіптік стандарт – кәсіптік қызметтің нақты саласында біліктілік деңгейіне
және құзыреттілікке, еңбек мазмұнына, сапасына және жағдайларына қойылатын
талаптарды айқындайтын стандарт;
4) Сала – шығарылатын өнімнің, өндіріс технологиясының, негізгі қорлар мен
жұмыс істейтіндердің кәсіптік дағдысының ортақтығы тән кәсіпорындар мен ұйымдардың
жиынтығы;
5) Кәсіптік қызмет саласы – біріккен ортақ негізі (ұқсас немесе жуық мақсаты,
объектілері, технологиялары, оның ішінде еңбек құралдары) бар және оларды орындау
үшін ұқсас құзыреттер жинағы бар сала қызметі түрлерінің жиынтығы негізгі және
қосалқы функцияларды іске асыруды көздейтін сала қызметінің бір бөлігі;
6) Еңбек қызметінің түрі – кәсіптік қызмет саласының еңбек функцияларының
тұтас жинағымен және оларды орындау үшін қажетті құзыреттіліктермен
қалыптастырылған құрамдас бөлігі;
7) Еңбек функциясы – еңбек процесінің бір немесе бірнеше міндеттерін шешуге
бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы;
8) Міндет – нақты бір еңбек мәндері мен құралдарын пайдалана отырып еңбек
функциясын іске асырумен байланысты іс-қимыл жиынтығы;
9) Еңбек нысанасы – белгілі бір еңбек құралдарының көмегімен өнім жасау
мақсатында қызметкердің іс-қимылы бағытталатын нысана;
10) Еңбек құралдары – қызметкердің еңбек нысанасын бастапқы күйден өнімге
айналдыру үшін пайдаланатын құралдары;
11) Құзырет – еңбек қызметінде білімін, дағдысы мен тәжірибесін қолдану қабілеті;

12) Кәсіп – арнайы теориялық білім мен арнайы даярлықтың, жұмыс тәжірибесінің
нәтижесінде алынған практикалық дағдылар кешенін білуді талап ететін еңбек қызметінің
түрі;
13) Лауазым – ұйымның ұйымдық-әкімшілік сатысындағы функционалдық орын;
14) Функционалдық карта – кәсіптік қызметтің белгілі бір саласының шеңберінде
белгілі бір қызмет қызметкері орындайтын еңбек функциялары
мен міндеттердің
құрылымданған сипаттамасы;
15) Кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің осы түрі үшін тұтас, аяқталған,
қатысты түрде дербес және маңызды болып табылатын нақты еңбек функциясының толық
сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі;
16) Біліктілік – қызметкердің белгілі бір қызмет түрі шеңберінде нақты
функцияларды сапалы орындауға әзірлігі;
17) Біліктілік деңгейі – күрделілігі, еңбек әрекетінің стандарттан тыс болуы,
жауапкершілігі және дербестігі бойынша сараланатын қызметкерлер құзыреттілігіне
қатысты талаптар жиынтығы;
18) Дескриптор – СБШ тиісті біліктілік деңгейіндегі қызметкердің құзыретіне,
дағдысы мен білімінің сипатына қойылатын талаптар жиынтығының қорытылған сипаты .
Құзыреттілікке қойылатын талаптар параметрлер бойынша саралануға тиіс. Мысалы,
кәсіптік қызметтегі дербестік, жауапкершілік және орындалатын міндеттердің күрделілігі.
1)
Аномалия Хегглина – тұқым қуалайтын аутосомндық-доминанттыное
қалыпты тромбоцитопениясы және микроциркуляторты түрдегі геморрагиялық синдромы
бар ауру.
2)
Виллебранда ауруы – тұқым қуалайтын псевдогемофилия
3)
Гиршпрунга ауруы – аганглионарлы сегмент перистальтикасының
төмендеуімен тоқ ішектің төменгі бөлімдерінің бұзылуы
4)
Менкеса ауруы –мед метаболизмінің ақауы (бұйра немесе қатты шаштан
ауруы)
5)
Нижний дистальный паралич Дежерин-Клюмпке - С7-Т1 немесе орта және
төмен араласу жарақаты кезінде пайда болатын жарақат.
6)
Парездер және параличи Дюшена-Эрба - С4-С6 немесе иық қиылысы
деңгейінде сүйек кемігі зақымданғанда дамиды.
7)
Сафар үш тағанды тәсілі – басты артқа қарай шалқайтудан, астыңғы жақты
алға жылжытудан және ауызды ашудан тұратын жоғарғы тыныс алу жолдарын еркін
өткізгіштігін қалпына келтірудің негізгі тәсілі.
8)
Синдром Алажиля – бүйрек ішілік ақаулардың синдромальды нысаны,
артериобүйректі дисплазия
9)
Синдром Блоха-Сульцберга- эктодермальді және мезодермальді тері
қабаттарының зақымдануы (пигментті ұстамау синдромы)
10)
Синдром Вискота-Олдрича - генетикалық шартты аутосомды-рецессивті
ауру
11)
Казаюаха-Мерритт
синдромдары
–
тромбоцитопениямен
және
гемолитикалық анемиямен гигант гемангиона түрінде туа біткен даму ақауы
12)
Синдром Криглера-Наджара – ядролық сарыаурумен туа біткен
негемолитическаягипербилирубинемия
13)
Эритродермия Лейнера – терінің зақымдануымен генерализденген дермотоз,
диспептикалық стулмен және анемиямен.
4. Құзыреттілікке қойылатын талаптар параметрлер бойынша саралануға тиіс.
Мысалы, кәсіптік қызметтегі дербестік, жауапкершілік және орындалатын міндеттердің
күрделілігі.
5. Осы кәсіптік стандартты әзірлеу мақсаты еңбек функцияларын, оларды іске
асыру жөніндегі міндеттерді, «Неонатология» кіші қызмет саласындағы қызметкерлердің

біліміне, дағдысы мен құзыретіне қойылатын тиісті талаптарды жүйелі әрі
құрылымдалған түрде сипаттау болып табылады.
6. Осы кәсіптік стандарт мыналарға арналған:
өзінің кәсіптік қызметін таңдап жатқан абитуриенттеріне;
одан әрі кәсіптік дамыту үшін бағдар ретінде Гастроэнтерология (ересектер,
балалар) мамандығы бойынша денсаулық сақтау жүйесінің жұмысшыларына;
білім беру бағдарламаларын жетілдіру үшін бағдар ретінде медициналық білім
беру саласының жұмысшыларына;
денсаулық сақтау ұйымдарының кадрлық қызметтеріне;
адами ресурстарды басқаруды жетілдіру үшін;
денсаулық сақтау ұйымдарының және Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау
министрлігінің басшыларына;
ұтымды кадр саясатын жүзеге асыр және жеке ұйымдардың, сондай-ақ жалпы
саланың адами ресурстарын дамытуды жоспарлау үшін;
7. Осы кәсіптік стандартта мынадай қысқартулар қолданылады:
АҚ
ВГ
ЖЖ
АИТВ
ТДА
ҚГВ
ҚР МЖ
ГЭРА
ЕСҚ
ДТС
ӨЖЖ
ИФА
КТГ
ҚНЖ
КТ
НСГ
МРТ
АХЖ
СБШ
ОРИТН
ӨЖДС
ІК
ПТР
ҚТП
УДЗ
УДДГ
ФЭГДС
ЦМВ
ЖЖЖ
ЭКГ
ЭНМТ
ЭКО
ЭхоКГ
ЭПУ

Артериаллық қысым
Вирусты гепатит
Жоғары жиілікті
Адам иммунитеті тапшылығының вирусы
Туа біткен даму ақаулары
Қарапайым герпес вирусы
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеуіші
Гастроэзофагеальнорефлюксті ауру
Емшек сүтімен қоректендіру
Диссеминирленген тамырішілік ұю синдромы
Өкпені жасанды желдету
Иммуноферментті анализ
Ұрықтың кардиотокографиясы
Қышқылды-негізгі жай-күй
Компьютерлік томография
Нейросонография
Магнитті-резонансты томография
Аурулардың халықаралық жіктемесі
Салалық біліктілік шеңбері
Жаңа туған нәрестелердің реанимация және қарқынды терапия
бөлімшесі
Өте жоғары дене салмағы (1000-1500 грамм)
Іш көлемі
Полимеразды-тізбекті реакция
Қарқынды терапия палатасы
Ультрадыбыстық зерттеу
Ультрадыбыстық доплерография
Фиброэзофагогастродуоденоскопия
Цитомегаловирус
Жүрек жиырылуының жиілігі
Электрокардиограмма
Экстремальді жоғары дене салмағы (менее 1000 грамм)
Экстракорпоралді ұрықтандыру
Эхокардиография
Тиімді перинаталді күтім

ТЖТҚҚ
KPI

Тыныс алу жолдарындағы тұрақты қалыпты қысым
Тиімділіктің басты көрсеткіштері

2. Кәсіптік стандарт паспорты
8. Кәсіптік стандартта ұсынылған экономикалық қызмет түрлерінің
номенклатурасына сәйкес экономикалық қызмет түрлері:
86.10.1 Бейіні кең ауруханалардың және мамандандырылған ауруханалардың
қызметі (стационарлық науқастарды емдеу);
86.21.1 Арнайы дәрігерлік практика (маман дәрігерлер ұсынатын медициналық
консультация және емдеу)
9. Кәсіптік қызметтің негізгі мақсаты: «Неонатология» мамандығы бойынша
мамандандырылған және жоғары мамандандырылған медициналық көмекті ұсыну.
10. Кәсіптік стандарт кәсіптік стандарттың кіші саласында ұстауға, сапаға, еңбек
жағдайына, жұмысшының біліктілігі мен құзыретіне қойылатын талаптарды айқындайды.
Стандарттың талаптары қызмет түрлеріне және аталған саланың мынадай кәсіптеріне
жатады: «Неонатология») мамандығы бойынша ординатор дәрігер (бейінді маман),
«Неонатология» мамандығы бойынша сарапшы - дәрігер
2.1. Қызмет, кәсіп түрлері, біліктілік деңгейлері
р/с
№

Қызмет түрінің
атауы

1

Арнайы
дәрігерлік
практика

2

Сараптама
арнайы дәрігерлік
практика

Еңбек нарығының
тенденциясын ескере
отырып кәсіптердің
атауы
«Неонатология»
мамандығы бойынша
ординатор-дәрігер
(бейінді маман)

01-2005 ҚР ГК
сәйкес кәсіптердің
атауы

СБШ біліктілік
деңгейі

2221
Дәрігер-маман

7.1
7.2
7.3
7.4

«Неонатология»
мамандығы бойынша
сарапшы-дәрігер

2221
Дәрігер-маман

7.3
7.4
8

3. Еңбек қызметі түрлерінің карточкасы:
3.1. Кәсіп атауы неонатолог дәрігер
3.2. «Неонатология» мамандығы бойынша ординатор-дәрігердің (бейінді
маман) еңбек жағдайына, біліміне және жұмыс өтіліне қойылатын талаптар

Мамандығы бойынша
жұмыс істеуі мүмкін
орындар (кәсіпорын,
ұйым)
Зиянды және қауіпті
еңбек жағдайлары

Амбулаториялық-емханалық көмек, консультациялық диагностикалық көмек, стационарлық көмек, стационарды
алмастыратын
көмек,
жедел
медициналық көмек,
санитарлық
авиация,
төтенше
жағдайлар
кезінде
медициналық көмек, қалпына келтіріп емдеу және
медициналық оңалту, паллиативті көмек және мейіргер
күтімін көрсететін ұйымдар
Науқастармен
және
биологиялық
сұйықтықтармен
байланысқан кезде жұқтыру қаупі. Госпитальдікй инфекция
қаупі

Психоэмоциялық және физикалық жүктемелер
Жұмысқа жіберудің
ерекше жағдайлары
СБШ біліктілік
деңгейі
7.1.В

7.2.В

7.3.В

7.4.В

Жеке медициналық кітапшаның болуы
АИТВ-жұқтыру, сифилис, туберкулез микобактериясы, В, С
гепатитіне зерттеп-қарау
Кәсіби білім беру және оқыту деңгейі

Жоғары медициналық білім, "педиатрия"
даярлау бағыты бойынша интернатура
1 жыл "педиатрия" мамандығы бойынша
жоғары медициналық білім, интернатура,
2 жыл "педиатрия" даярлау бағыты
бойынша клиникалық ординатура, немесе
2 жыл «Неонатология» мамандығы
бойынша резидентура, кемінде 216 сағат
көлемінде біліктілікті арттыру
1 жыл "педиатрия" мамандығы бойынша
жоғары медициналық білім, интернатура,
клиникалық ординатура немесе 2 жыл
«Педиатрия» даярлау бағыты бойынша,
немесе "неонатология" мамандығы
бойынша резидентура, кемінде 216 сағат
көлемінде біліктілікті арттыру, соңғы 5
жылда мамандығы бойынша қайта
даярлау, «Неонатология» мамандығы
бойынша маман сертификатының болуы
1 жыл "педиатрия" мамандығы бойынша
жоғары медициналық білім, интернатура,
2 жыл «Педиатрия» даярлау бағыты
бойынша интернатура, немесе
"неонатология" мамандығы бойынша
клиникалық ординатура немесе
резидентура, кемінде 216 сағат көлемінде
біліктілікті арттыру, соңғы 5 жылда
мамандығы бойынша қайта даярлау,
«Неонатология» мамандығы бойынша
маман сертификатының болуы

Талап етілетін еңбек
өтілі
Еңбек өтілі талап
етілмейді
7.1.В біліктілігімен
кемінде 3 жыл
неонатолог
лауазымында еңбек
өтілінің болуы
7.2.В біліктілігімен
кемінде 5 жыл
неонатолог
лауазымында еңбек
өтілінің болуы

7.3В біліктілігімен
кемінде 3 жыл
неонатолог
лауазымында еңбек
өтілінің болуы

3.2. «Неонатология» (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша сарапшыдәрігердің еңбек жағдайларына, білімі мен жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар
Аудандық, қалалық, облыстық және республикалық
деңгейдегі денсаулық сақтау ұйымдары.
Медициналық сақтандыру компаниялары.
Мамандығы бойынша жұмыс
Медициналық және фармацевтикалық қызметті
істеуі мүмкін орындар
бақылау комитеті.
(кәсіпорын, ұйым)
Медициналық қызметке ақы төлеу комитеті.
Денсаулық
сақтау
басқармасының
уәкілетті
мемлекеттік органдары.
Зиянды және қауіпті еңбек Психоэмоционалдық жүктемелер.
жағдайлары

Жұмысқа жіберудің ерекше
жағдайлары
СБШ
біліктілік
деңгейі

7.3.В

7.4.В

8.

«Неонатология» мамандығы бойынша бірінші және
жоғары біліктілік санаты сертификатының болуы
Сарапшы сертификатының болуы
Жеке медициналық кітапшаның болуы

Кәсіби білім беру және оқыту деңгейі
1 жыл "Педиатрия" мамандығы бойынша
жоғары медициналық білім, интернатура,
немесе 2 жыл «Педиатрия» даярлау бағыты
бойынша интернатура, клиникалық
ординатура немесе "неонатология"
мамандығы бойынша резидентура, кемінде
216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру,
соңғы 5 жылда мамандығы бойынша қайта
даярлау, «Неонатология» мамандығы
бойынша маман сертификатының болуы
1 жыл "Педиатрия" мамандығы бойынша
жоғары медициналық білім, интернатура,
соңғы 5 жылда мамандығы бойынша кемінде
216 сағат көлемінде біліктілікті арттыру,
повышение квалификации в объеме не менее,
соңғы 5 жылда медициналық қызметтердің
сапасын сараптау бойынша кемінде 216 сағат
көлемінде біліктілікті арттыру.
«Педиатрия» мамандығы бойынша жоғары
медициналық білім, интернатура,
доктарантура, соңғы 5 жылда мамандығы
бойынша кемінде 216 сағат көлемінде
біліктілікті арттыру, соңғы 5 жылда
медициналық қызметтердің сапасын сараптау
бойынша кемінде 216 сағат көлемінде
біліктілікті арттыру, магистратура (ғылымипедагогикалық), іскери әкімшілендіру
магистрі (МВА) и докторантура (PhD) ,
медицина ғылымының кандидаты немесе
докторы

Талап етілетін еңбек
өтілі
7.2.В біліктілігімен
кемінде 5 жыл
неонатолог
лауазымында еңбек
өтілінің болуы

7.3.В. біліктілігімен
кемінде 3 жыл
неонатолог
лауазымында еңбек
өтілінің болуы

7.4.В біліктілігімен
кемінде 3 жыл
неонатолог
лауазымында еңбек
өтілінің болуы

3.3. «Неонатология» (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша ординатордәрігердің (бейінді маманның) еңбек функцияларының тізбесі
Еңбек
функциясы
ның
№
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5

Еңбек функцияларының атауы
Құқықтық және регламенттеуші құжаттардың нормаларын сақтау
Этика, деонтология және субординация қағидаларын сақтау
Денсаулық сақтау ұйымдарының санитариялық - гигиеналық режимдерінің
нормаларын сақтауды қамтамасыз ету
Денсаулық сақтау ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі нормаларын
қамтамасыз ету
Өзінің қызметін ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау және үздіксіз жетілдіру

Ф6
Ф7

Кезек күттірмейтін жағдайларда бастапқы медициналық көмек көрсету
Пациенттердің құқығын қамтамасыз ету
Тәлімгерлік және пациенттерді және әріптестерді консультациялық Ф8
ақпараттық қолдау
Медициналық қызметтер көрсету үдерісінде құжаттауды (оның ішінде
Ф9
электрондық) қамтамасыз ету
Ф 10
Әдістемелік және зерттеу медициналық қызметі
Ф 11
Кезек күттірмейтін жағдайлар кезінде білікті медициналық көмек көрсету
«Неонатология» мамандығы бойынша мамандандырылған медициналық көмек
көрсету.
Жаңа туған нәрестені алғашқы тексеріп-қарау және АХЖ-10 жіктемесіне
Ф 12
сәйкес «Неонатология» мамандығы бойынша диагноз қою
Жаңа туған нәрестелерді емдеу (дені сау, науқас және шала туған
Ф 13
нәрестелерді неонатальды күту)
Жаңа туған нәрестені қоректендіруді жүзеге асыру (емшек сүтімен
Ф 14
қоректендіру, парентеральді қоректендіру)
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтер шеңберінде
Ф 15
ауруларды диагностикалау
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтер
Ф 16
шеңберінде ауруларды емдеу
Ф 17
Жекелеген патологиялық жағдайлар кезінде жаңа туған нәрестелерді емдеу
Неонатологияда негізгі медициналық манипуляцияларды ұйымдастыру
Ф 18
және жүргізу
Неонатологияда шұғыл жағдайларда мамандандырылған медициналық
Ф 19
көмек көрсету
Жаңа туған нәрестелерге амбулаториялық медициналық көмекті
Ф 20
ұйымдастыру
3.4. «Неонатология»
функцияларының тізбесі
Еңбек
функциясы
ның
№
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ф8
Ф9
Ф 10
Ф 11

мамандығы

бойынша

сарапшы-дәрігердің

еңбек

Еңбек функцияларының атауы
Құқықтық және регламенттеуші құжаттардың нормаларын сақтау
Этика, деонтология және субординация қағидаларын сақтау
Денсаулық сақтау ұйымдарының санитариялық - гигиеналық
режимдерінің нормаларын сақтауды қамтамасыз ету
Денсаулық сақтау ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі нормаларын
қамтамасыз ету
Өзінің қызметін ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау және үздіксіз жетілдіру
Кезек күттірмейтін жағдайларда бастапқы медициналық көмек көрсету
Пациенттердің құқығын қамтамасыз ету
Тәлімгерлік және пациенттерді және әріптестерді консультациялық ақпараттық қолдау
Медициналық қызметтер көрсету үдерісінде құжаттауды (оның ішінде
электрондық) қамтамасыз ету
Әдістемелік және зерттеу медициналық қызметі
Педиатрияда шұғыл жағдайлар кезінде білікті медициналық көмек
көрсету

«Неонатология» мамандығы бойынша мамандандырылған медициналық көмек
көрсету.
Жаңа туған нәрестені алғашқы тексеріп-қарау және АХЖ-10 жіктемесіне
Ф 12
сәйкес «Неонатология» мамандығы бойынша диагноз қою
Жаңа туған нәрестелерді емдеу (дені сау, науқас және шала туған
Ф 13
нәрестелерді неонатальды күту)
Жаңа туған нәрестені қоректендіруді жүзеге асыру (емшек сүтімен
Ф 14
қоректендіру, парентеральді қоректендіру)
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтер
Ф 15
шеңберінде ауруларды диагностикалау
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтер
Ф 16
шеңберінде ауруларды емдеу
Жекелеген патологиялық жағдайлар кезінде жаңа туған нәрестелерді
Ф 17
емдеу
Неонатологияда негізгі медициналық манипуляцияларды ұйымдастыру
Ф 18
және жүргізу
Неонатологияда шұғыл жағдайларда мамандандырылған медициналық
Ф 19
көмек көрсету
Жаңа туған нәрестелерге амбулаториялық медициналық көмекті
Ф 20
ұйымдастыру
Денсаулық сақтау ұйымдары бөлімшелерінің қызметін талдаумен
Ф 21
медициналық қызметтердің көлемі мен сапасына сыртқы және ішкі
сараптама өткізу
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық көмектің сапасын
Ф 22
қамтамасыз ету мәселелері бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының
персоналына оқытуды және әдістемелік көмекті ұйымдастыру.
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтердің
Ф 23
шеңберінде аурулар мен патологиялық жағдайларды диагностикалау мен
емдеудің алгоритмдерін әзірлеу.
3.3.1. «Неонатология» мамандығы бойынша ординатор-дәрігердің (бейінді
маманның), сарапшы-дәрігердің функционалдық картасы
Міндеттер
№
Ф1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Міндеттер
Азаматтардың құқықтарын, құқықтық және регламенттеуші
құжаттардың нормаларын сақтау
ҚР денсаулық сақтау саласындағы заңнаманы сақтау
Жеке тұлғалар (пациенттер) туралы ақпараттың құпиялылығын
қамтамасыз ету
Пациенттердің денсаулық сақтау саласындағы құқықтарын сақтау
Азаматтардың медициналық көмектен бас тарту құқықтарын сақтау
Тиісті жағдайда азаматтардың келісімінсіз медициналық көмек көрсету
Дәрігерлік құпияны сақтау
Денсаулық сақтау ұйымдарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық
талаптардың нормаларын сақтау
Қоғамдық денсаулықты сақтауды жүзге асыру нормаларын сақтау
ҚР еңбек заңнамасының нормаларын сақтау
ҚР медицина және фармацевтика қызметкерлерінің ар-намыс кодексін
сақтау
Хирургиялық араласу, қан, оның компоненттерін құю және

Ф2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Ф3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Ф4
4.1.
4.2.
Ф5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
Ф6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Ф7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

диагностикалаудың инвазивтік әдістерін қолдану тәртібін сақтау
Этика, деонтология және субординация қағидаларын сақтау
Ішкі тәртіп мәдениетінің қағидаттарын сақтау
Сыртқы тәртіп мәдениетінің қағидаттарын сақтау
Медициналық этика және деонтология қағидаттарын сақтау
Субординацияны сақтау
Денсаулық сақтау ұйымының абыройын сақтауды қамтамасыз ету
Санитариялық-гигиеналық режимнің нормаларын сақтауды
қамтамасыз ету
Қорғаныс киімін пайдалану қағидаларын сақтау
Қолды тазарту: әлеуметтік деңгей
Қолды тазарту: гигиеналық деңгей
Қолды тазарту: хирургиялық деңгей
Ем-шара кабинетінде кәсіби жұқтыруды профилактикалау
Ерекше стерилизация аймағында жұмыс нормаларын сақтау
Денсаулық сақтау ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі нормаларын
қамтамасыз ету
Денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін жабдықтармен және заттармен жұмыс
істеу кезінде қауіпсіздік нормаларын сақтау
Өртке қарсы қауіпсіздік нормаларын сақтау
Денсаулық сақтау ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі нормаларын
қамтамасыз ету
Денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін жабдықтармен және заттармен жұмыс
істеу кезінде қауіпсіздік нормаларын сақтау
Өртке қарсы қауіпсіздік нормаларын сақтау
Жұмысты жүзеге асыру кезінде стандарттарды, нұсқауларды,
алгоритмдерді және хаттамаларды сақтау
Жұмыс нәтижесін талдау
Қызмет нәтижесін жетілдіретін іс-шараларды әзірлеу
Бағыныстағы медициналық персоналдың жұмысын ұйымдастыруға
қатысу
Медициналық қызмет нәтижесінің басты көрсеткіштеріне мониторинг
жүргізу
Практикаға жаңа әдістерді енгізу
Алғашқы көмек көрсетуді талап ететін шұғыл жағдайларды анықтау
Жәбірленушінің ақыл-есін бағалау
Жәбірленушінің өмір сүру белгілерін және клиникалық өлім белгілерін
анықтау
Жәбірленушінің сыртқы жағынан тексеріп - қарау
Жәбірленушіні толығымен тексеріп - қарау
Шұғыл көмекті қажет ететін синдромды/ауруды анықтау
Шұғыл жағдайлар кезінде алғашқы көмекті көрсету
Алғашқы медициналық көмек көрсету үшін қауіпсіз жағдайларды
қамтамасыз ету
Ургентті жағдай бейініне сәйкес білікті медициналық көмекті қамтамасыз
ету үшін пациентті шұғыл жеткізу немесе мамандарды шақыру
Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіру және қолдау
жөніндегі іс-шаралар (ВДП санация, оксигенотерапия, интубация)
Жүрек-өкпе реанимациясын өткізу бойынша іс-шаралар (жүрекке тікелей
массаж, желдету, дәрілік заттарды жүргізу, тамырларды катетеризациялау)
Сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату бойынша іс-шаралар
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Дененің әртүрлі жерлері жарақаттанған кезде, оның ішінде окклюзионды
(герметикалайтын) кеуде қуысы жараланған кезде таңғыш тану
Иммобилизация жасау
Қауіпті химиялық заттардың жәбірленушіге әсер етуін тоқтату жөніндегі
іс-шаралар
Күйіктер және үсулер кезінде алғашқы көмек іс-шаралары
Негізгі өмірлік маңызы бар көрсеткіштерді және психологиялық қолдау
көрсетуді мониторингілеу
Пациенттерді және әріптестерді консультациялық - ақпараттық
қолдау
Пациенттерге консультация беру
Пациентті немесе оның заңды өкілін профилактикалау, тексеру, емдеу
әдістері мен тәсілдерін таңдау мүмкіндігі туралы ақпараттандыру
Аса қауіпті инфекциялық ауруларға күдіктенген немесе анықтаған кезінде
жедел хабарландыру
Медициналық көмек көрсетудің барлық кезеңдерінде сабақтастықты
сақтау
Қажетті мамандарды тартумен консилиумды инициализациялау
Бөлімшенің әлеуетін арттыруға қатысу
Кәсіптік баспа және электрондық мерзімді баспаларда жариялау
Кәсіптік ақпараттық алмасу іс-шараларына қатысу
Тәжірибесі аз әріптестерге қатысты тәлімгерлік
Орта медицина персоналына қатысты тәлімгерлік
Кіші медицина персоналына қатысты тәлімгерлік
Медициналық қызметтер көрсету процессін құжаттауды (оның ішінде
электрондық) қамтамасыз ету
Медициналық құжаттаманың стандартты нысандарын жүргізу
Электрондық медициналық құжаттаманы жүргізу
Әдістемелік және зерттеу медициналық қызметі
Пациенттерге арналған мектептердің жұмысын ұйымдастыру
Кәсіптік тренингтерді, мастер-кластарды өткізуге қатысу
Қолданбалы медициналық зерттеуге қатысу
Педиатриядағы шұғыл жағдайлар кезінде білікті медициналық көмек
көрсету
Кардиологиядағы шұғыл жағдайлар кезінде білікті медициналық көмек
көрсету
Педиатрияда тыныс алу жүйесі аурулары кезінде шұғыл жағдайларда
білікті медициналық көмек көрсету
Педиатрияда шок кезінде шұғыл жағдайларда білікті медициналық көмек
көрсету
Педиатрияда инфекциялық аурулар кезінде шұғыл жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету
Педиатрии АИТВ жұқтырған пациенттерде шұғыл жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету
Педиатрияда бүйрек аурулары кезінде шұғыл жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету
Педиатрияда шұғыл неврологиялық жағдайларда білікті медициналық
көмек көрсету
Психиатриядағы шұғыл жағдайларда білікті медициналық көмек көрсету
Эндокринологиядағы шұғыл жағдайларда білікті медициналық көмек
көрсету

Балалар гастроэнтерологиясындағы шұғыл жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету
11.11.
Балалар гематологиясындағы шұғыл жағдайларда білікті медициналық
көмек көрсету
11.12.
Балалар ревматологиядағы шұғыл жағдайларда білікті медициналық көмек
көрсету
11.13.
Балалар дерматологиядағы шұғыл жағдайларда білікті медициналық
көмек көрсету
11.14.
Педиатрияда уланулар кезінде шұғыл жағдайларда білікті медициналық
көмек көрсету
11.15.
Педиатрияда қоршаған орта факторлары әсері кезінде шұғыл жағдайларда
білікті медициналық көмек көрсету
«Неонатология» мамандығы бойынша мамандандырылған медициналық көмек
көрсету
Ф 12
Жаңа туған нәрестені алғашқы тексеріп-қарау және «Неонатология»
мамандығы бйоынша диагноз қою.
12.1.
Жаңа туған нәресте туралы жалпы мәліметтерді алу
12.2.
Жаңа туған нәрестені алғашқы тескріп-қарау
12.3.
Сараланған диагностиканы жүргізу
12.4.
Алдын ала қойылған диагнозды тұжырымдау
Ф 13
Жаңа туған нәрестені емдеу (сау, науқас және шала туған нәрестелерді
неонатальді күту)
13.1.
Сау жаңа туған нәрестені емдеу
13.2.
Шекаралық жағдайдағы жаңа туған нәрестелерді емдеу
13.3.
Шала туған жаңа туған нәрестелерді емдеу
13.4.
Метоболизмдік бұзылыстары бар жаңа туған нәрестені емдеу (суэлектролитті және қышқылды-негізгі баланстың бұзылыстары)
13.5.
Туу жарақаты бар жаңа туған нәрестені емдеу
Ф 14
Жаңа туған нәрестені қоректендіруді ұйымдастыру (емшек сүтімен
қоректендіру, парентеральді қоректендіру)
14.1.
Қоректендіру заттарында және энергиядағы қажеттілікті анықтауды
ұйымдастыру.
14.2.
Емшек сүтімен қоректендіруді ұйымдастыру
14.3.
Жаңа туған нәрестелерді энтеральді қоректендіруді ұйымдастыру
14.4.
Жаңа туған кезеңінде инфузиялық терапия және парентеральді
қоректендіруді ұйымдастыру
14.5.
Жаңа туған кезеңінде инфузиялық терапияны ұйымдастыру
Ф 15
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық
қызметтердің шеңберінде ауруларды диагностикалау
15.1.
Диагностиканың зертханалық әдістерінің нәтижелерін талдау
15.2.
Жаңа туған нәрестелерге диагностиканың құрал-саймандық әдістерін
жүргізу және талдау
15.3.
Диагностиканың клиникалық әдістерінің нәтижелерін талдау
Ф16
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтердің
шеңберінде ауруларды емдеу
16.1.
Тері, тері асты өзек, кіндік қалдығы және кіндік жарасы бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
16.2.
Сүйе-бұлшық ет жүйесінің аурулар бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
16.3.
Тынысы алу бұзылыстары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
11.10.
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Жүрек-қан тамыр аурулары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
Нерв жүйесінің перинаталдық ақаулары бар жаңа туған нәрестелерді
емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
Гемостаза патологиясы бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру
және жүргізу
Қан аурулары және жеке гематологиялық синдромдары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
Ұрықтың және жаңа туған нәрестенің гемолитикалық ауруларын емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
Асқазан-ішек жолдарының аурулары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
Жаңа туған нәрестелерде сарыауруды емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
Бауыр және гепатобилиарлы жүйесінің аурулары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
Бүйрек және несеп жүйесі аурулары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
Эндокринопатиясы бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру
және жүргізу
Туа біткен ақаулары және генетикалық синдромдары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
Иммундық жүйесінің аурулары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
Туа біткен және перинаталдық инфекциялары бар жаңа туған нәрестелерді
емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
Жаңа туған нәрестелерге фармакотерапия жүргізу
Жеке патологиялық жағдайлар кезінде жаңа туған нәрестелерді емдеу
Хирургиялық араласуды талап ететін аурулары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру
ЭНМТ бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру
Ретинопатиясы бар шала туған нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру
Туа біткен және перинаталдық есту бұзылыстары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру
Неонатологияда негізгі медициналық манипуляцияларды
ұйымдастыру және жүргізу
Жаңа туған нәрестенің қан тамырларында манипуляциялар жасау
Жаңа туған нәрестенің тыныс алу ағзаларында манипуляциялар жасау
Жаңа туған нәрестелерге кардиологиялық манипуляция жасау
Жаңа туған нәрестелерге нейрохирургиялық манипуляция жасау
Жаңа туған нәрестелерге абдоминальді манипуляция жасау
Жаңа туған нәрестелерге жеке манипуляция жасау
Ауыстырып қан құю манипуляциясын (алмастыру) жүргізу
Неонатологияда шұғыл жағдайлар кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
Шұғыл жағдайларда – асфиксияда жаңа туған нәрестеге
мамандандырылған медициналық көмек көрсету
Шұғыл жағдайларда – гипотермияда мамандандырылған медициналық
көмек көрсету
Шұғыл жағдайларда – күрделі гипогликемияда мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
Шұғыл жағдайларда – апноэда мамандандырылған медициналық көмек

көрсету.
19.5.
Шұғыл жағдайларда – діріл синдромында мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.6.
Шұғыл жағдайларда – респираторлы дистресс-синдромында
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.7.
Шұғыл жағдайларда – кома, сопор, ступорда мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.8.
Шұғыл жағдайларда – ми қан айналымының жіті бұзылуында
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.9.
Шұғыл жағдайларда – инфекциялық ауруларда (септикалық шок)
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.10.
Шұғыл жағдайларда – геморрагиялық синдромда мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.11.
Шұғыл жағдайларда – босану жарақатында мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.12.
Шұғыл жағдайларда – шок кезінде (септикалық, кардиогенді,
гиповолемиялық) мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.13.
Шұғыл жағдайларда – жүрек функциясының жеткіліксіздігі кезінде
мамандандырылған медициналық көмек көрсету
19.14.
Шұғыл жағдайларда – жүрек ырғағының бұзылуы кезінде
мамандандырылған медициналық көмек көрсету
19.15.
Шұғыл жағдайларда – туа біткен жүрек ақауы кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.16.
Шұғыл жағдайларда – туа біткен ішек жолдарының нашарлығы,
динамикалық ішек жолдарының нашарлығы кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.17.
Шұғыл жағдайларда – ойық-некроздық энтероколит кезінде
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.18.
Шұғыл жағдайларда – гипербилирубинемия кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.19.
Шұғыл жағдайларда – несептің жіті бөгеліс синдромы кезінде
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.20.
Шұғыл жағдайларда – жіті анемиялық синдром кезінде
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.21.
Шұғыл жағдайларда – жаңа туған нәрестелердің полицитемиясы кезінде
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.22.
Шұғыл жағдайларда – пневмоторакс (ауаның шығып кету синдромы)
кезінде мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.23.
Шұғыл жағдайларда – персистирленген өкпе гипертензиясы синдромы
кезінде мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.24.
Шұғыл жағдайларда – ауырсыну синдромы кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
Ф20
Жаңа туған нәрестелерге амбулаториялық медициналық көмек
көрсету
20.1.
Медициналық - генетикалық консультацияны ұйымдастыру және өткізу
20.2.
Баланың жатыр ішілік дамуын бақылауды ұйымдастыру
20.3.
Дені сау жаңа туған нәрестені диспансерлік бақылауды ұйымдастыру
20.4.
Дені сау жаңа туған нәрестені зерттеп - қарауды ұйымдастыру
20.5.
Жаңа туған нәрестелерді зат алмасудың тұқым қуалайтын ауруларына
скринингті ұйымдастыру
Оның ішінде «Неонатология» кіші саласының сарапшы дәрігерлері үшін.

Ф21

21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.

21.9.
21.10.
21.11.
21.12.
Ф22

22.1.

22.2.
22.3.
Ф23
23.1.

23.2.

Денсаулық сақтау ұйымдары бөлімшелерінің қызметінің тиімділігін
талдаумен медициналық қызметтердің көлемі мен сапасына сыртқы және
ішкі сараптама өткізу
Медициналық ұйымның қызметін денсаулық сақтау саласындағы
белгіленген стандарттарға сәйкес талдау
Денсаулық сақтау стандарттарына сәйкес халыққа көрсетілетін
медициналық қызметтердің көлемін орындауды бақылау
Медициналық қызмет нәтижелерінің басты көрсеткіштеріне мониторинг
жасау
Денсаулық сақтау субъектісінің есепке алу және есеп беру құжаттамасын
талдау
Клиникалық аудит жүргізу
Тәуекел факторын айқындау және медициналық қызметтердің сапасы
саласында туындайтын проблемалар туралы басшылықты ақпараттандыру
Медициналық қызметтердің көлемі мен сапасына сыртқы сараптама
жүргізу
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық көмек көрсету сапасы
және медициналық құжаттаманы жүргізу мәселелерінде ішкі істер
органдарына, прокуратураға және сотқа, сондай-ақ басқа да мемлекеттік
органдардың қызметкерлеріне консультациялық көмекті ұсыну.
Медициналық қызметтердің сапасы мәселелері бойынша медициналықәлеуметтік сараптама комиссиялармен өзара іс-қимыл
Медициналық қызметтер ұсынуды регламенттейтін құжаттарды әзірлеу
Медициналық көмек сапасын қамтамасыз ету мәселелері бойынша
ұйымның әлеуетін арттыру
Халыққа қызмет көрсетуге инновациялық технологияларды енгізу
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық көмектің
сапасын қамтамасыз ету мәселелері бойынша денсаулық сақтау
ұйымдарының персоналын оқытуды және әдістемелік көмек
көрсетуді ұйымдастыру.
Денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерінің ой-пікірін зерделеу және
ұйымдағы пациенттердің сапасын жақсарту және қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жөніндегі шаралар туралы персоналды хабардар ету
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтердің сапасы
саласында медицина персоналын оқыту.
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтердің сапасы
саласында медицна персоналын оқыту бойынша оқытуға оқытуәдістемелік материалдарды дайындау
Ұрпақты болу жүйесінің аурулар мен патологиялық жағдайларын
диагностикалау және емдеу алгоритмдерін әзірлеу
Ұрпақты болу жүйесінің патологиялық жағдайларын және ауруларды
диагностикалау мен емдеудің (клиникалық хаттамалардың) бар
аналогтарын талдау және алгоритмдерін әзірлеу.
«Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтерді ұсынуды
регламенттейтін құжаттарды әзірлеу.

3.2. «Неонатология» мамандығы бойынша ординатор-дәрігердің (бейінді маманның),
сарапшы-дәрігердің функционалдық картасы
Мінд
еттер

Жеке және кәсіби
құзыреттілік

Ептілік және дағдылар

Білім

№
Жалпы бөлім
1. Азаматтардың құқықтарын, құқықтық норма және регламенттеуші құжаттарды
сақтау
1.1. ҚР денсаулық сақтау саласындағы заңнаманы сақтау
1.1.
ҚР денсаулық сақтау
Негізгі функцияларды
ҚР Конституциясы.
саласындағы заңнамасы
орындау практикасында «Халық денсаулығы
шеңберінде өзінің қызметін
қажетті нормативтік
және денсаулық сақтау
жүзеге асыру қабілеттілігі.
құқықтық құжаттарды
жүйесі туралы» ҚР
Дербестігі: ҚР денсаулық
іздеу. ҚР денсаулық
кодексі. «Сыбайлас
сақтау саласындағы заңнама сақтау саласындағы
жемқорлыққа қарсы
негіздерін сапалы сақталуын заңнамасының НҚА
күрес туралы» ҚР заңы.
жүйелі бақылау.
дұрыс түсіндіру.
«Қазақстан
Жауапкершілігі: ҚР
Қызметті ҚР денсаулық Республикасындағы
денсаулық сақтау
сақтау саласындағы
тілдер туралы» ҚР
саласындағы заңнама
заңнаманы
заңы. Денсаулық
актілерін қолдану сапасына. регламенттейтін
сақтау саласындағы
Күрделілігі: міндеттің нақты нормативтік - құқықтық НҚА. Уақытша еңбекке
регламенттелуін және
актілерге сәйкес жүзеге жарамсыздық
саланың нормативтікасыру. ҚР денсаулық
сараптамасының және
құқықтық құжаттамасын
сақтау саласындағы
медициналықжетілдіруді ескере отырып, заңнаманың
әлеуметтік
жоғары
нормативтік-құқықтық
сараптаманың
актілеріне сәйкес
негіздері.
қызметті жүзеге асыру
Бейін бойынша
процессінде шешім
қызметтерді
қабылдауды негіздеу.
ұйымдастырудың
жалпы мәселелері.
Еңбекті қорғау
қағидалары және
нормалары.
1.2. Жеке тұлғалар туралы (пациенттер) ақпараттық құпиялылығын қамтамасыз ету
1.2.
Құзыретіне дәрігерлік
Пациенттер
ҚР Конституциясы.
құпияны сақтау кірмейтін
туралы құпия ақпаратты «Халық денсаулығы
тұлғалардың пациенттер
алу,
өңдеу
және және денсаулық сақтау
туралы құпия ақпаратқа
қолжетімділікті
жүйесі туралы» ҚР
қолжетімділігін шектеу
пайдалану
кодексі. «Сыбайлас
қабілеттілігі.
процесстерінің
жемқорлыққа қарсы
Дербестігі: жүйелі
мақсаттарын
шектеу. күрес туралы» ҚР заңы.
бақыланатын пациенттер
Электрондық
Медициналық
туралы құпия ақпаратқа
ақпараттық ресурстарды құжаттаманың
қолжетімділікті сапалы
қалыптастыру
үшін ақпараттық қауіпсіздігі
шектеу.
денсаулық
жағдайы қағидалары.
Жауаптылығы: пациенттер
туралы
мәліметтерді Электрондық базаның
туралы құпия ақпаратқа
ұсынуға жеке тұлғаның ақпараттық
қолжетімділікті шектеудің
(пациенттің)
келісімін қауіпсіздігін
сапасы үшін.
алу. Пациенттер туралы қамтамасыз ету
Күрделілігі: пациенттер
құпия
ақпаратты қағидалары.
туралы құпия ақпаратқа,
жариялаудан
қорғау
саланың құжаттарына
бойынша
шаралар
қолжетімділікті шектеудің
қабылдау.
Мүліктің
қазіргі заманғы жүйелерін
және
(немесе)

ескере отырып, жоғары

моральдық зиян келтіру,
ұйымның
басқа
қызметкерлері
ҚР
заңнамасында кепілдік
берілген құқықтары мен
еркіндіктерін
шектеу
мақсатында
жеке
тұлғалар
(пациент)
туралы
дербес
медициналық
деректерді
қамтитын
электрондық
ақпараттық ресурстарды
пайдалануға тиым салу
және толық шектеу
1.3. Пациенттердің денсаулық сақтау саласындағы құқықтарын сақтау
1.3.
Пациенттердің денсаулық
Азаматтардың
ҚР Конституциясы.
сақтау саласындағы
құқықтарын:
«Халық денсаулығы
құқықтарын сақтау
- диагностика, емдеу және денсаулық сақтау
шеңберінде өзінің қызметін
және күтіп процессінде жүйесі туралы» ҚР
жүзеге асыру қабілеттілігі.
лайықты
қарым- кодексі. «Сыбайлас
Дербестігі: жүйелі
қатынас, өзінің мәдени жемқорлыққа қарсы
бақыланатын пациенттердің және
жеке күрес туралы» ҚР
денсаулық сақтау
құндылықтарына
заңы;
саласындағы құқықтарын
құрметпен қарау;
Денсаулық сақтау
сақтау шеңберінде қызметті - қандай да бір кемсіту саласындағы НҚА.
сапасы жүзеге асырғаны
факторларының әсерісіз Уақытша еңбекке
үшін.
медициналық
жарамсыздық
Жауапкершілігі:
критерийлердің
сараптамасының және
пациенттердің денсаулық
негізінде айқындалатын медициналықсақтау саласындағы
кезекте
медициналық әлеуметтік
құқықтарын сақтау
көмек алу;
сараптаманың
шеңберінде қызметті сапалы дәрігерді
немесе негіздері.
жүзеге асырғаны үшін.
медициналық ұйымды Бейін бойынша
Күрделілігі: пациенттердің
таңдау, ауыстыру;
қызметтерді
денсаулық сақтау
- отбасы, туыстар және ұйымдастырудың
саласындағы құқықтарын
достары, сондай-ақ діни жалпы мәселелері.
сақтау шеңберінде қызметті бірлестіктердің
Азаматтық кодекс
жүзеге асыру кезінде
қызметшілері
құқықтық заңнаманы
тарапынан қолдау;
дамытуға және үздіксіз
қиналғанын
жетілдіруге қол жеткізуді
медициналық
ескере отырып, жоғары
технологиялардың
қолданыстағы
деңгейі
мүмкіндік
беретін
шамада жеңілдеу;
- өзінің денсаулығының
жағдайы
және
консилиум
өткізу
туралы тәуелсіз ойды
алу;
- ҚР заңнамаларында

көзделген
өзге
де
құқықтар
қамтамасыз
ету
1.4. Азаматтардың медициналық көмектен бас тарту құқығын қамтамасыз ету
1.4.
Азаматтардың медициналық Пациенттерге
және ҚР Конституциясы.
көмектен бас тарту құқығын олардың
заңды «Халық денсаулығы
қамтамасыз ету қабілеттілігі. өкілдеріне медициналық және денсаулық сақтау
Дербестігі: жүйелі
көмектен
бас тарту жүйесі туралы» ҚР
бақыланатын азаматтардың
салдары
туралы кодексі. «Сыбайлас
медициналық көмектен бас
түсіндіру.
жемқорлыққа қарсы
тарту құқығын қамтамасыз
Медициналық
күрес туралы» ҚР
ету.
құжаттамада
заңы;
Жауапкершілігі:
медициналық көмектен Денсаулық сақтау
Азаматтардың медициналық бас тартуды рәсімдеу. саласындағы НҚА.
көмектен бас тарту құқығын Кәмелет
жасына Уақытша еңбекке
қамтамасыз етуді сапалы
толмаған
немесе жарамсыздық
жүзеге асырғаны үшін.
қабілетсіз
адамның сараптамасының және
Күрделілігі: аталған
заңды
өкілдері медициналықпроцедураның салдарын
көрсетілген адамдардың әлеуметтік
ескере отырып, жоғары
өмірін
сақтау
үшін сараптаманың
қажетті
медициналық негіздері.
көмектен бас тартқан Бейін бойынша
кезде қамқорлық және қызметтерді
қорғаныш органдарына ұйымдастырудың
жүгіну
жалпы мәселелері.
Азаматтық кодекс
1.5. Тиісті жағдайда азаматтың келісімінсіз медициналық көмек көрсету
1.5.
Тиісті жағдайда азаматтың
Тиісті жағдайда және
ҚР Конституциясы.
келісімінсіз медициналық
олардың келісімінсіз
«Халық денсаулығы
көмек көрсету қабілеттілігі.
медициналық көмек
және денсаулық сақтау
Дербестігі: жүйелі
көрсетуге жататын
жүйесі туралы» ҚР
бақыланатын тиісті жағдайда тұлғаларды анықтау.
кодексі. «Сыбайлас
азаматтың келісімінсіз
Кәмелет жасына
жемқорлыққа қарсы
медициналық көмек көрсету. толмағандар және
күрес туралы» ҚР
Жауапкершілігі: тиісті
сотпен әрекетсіз болып заңы;
жағдайда азаматтың
танылған азаматтарға
Денсаулық сақтау
келісімінсіз медициналық
қатысты олардың заңды саласындағы НҚА.
көмек көрсету сапасы үшін.
өкілдерінен
Уақытша еңбекке
Күрделілігі: қабылданған
медициналық көмек
жарамсыздық
шешім үшін жауапкершілікті көрсетуге келісім алу.
сараптамасының және
ескере отырып, жоғары
Азаматтардың
медициналықкелісімінсіз
әлеуметтік
консилиумда
сараптаманың
медициналық
көмек негіздері.
көрсету туралы шешім Бейін бойынша
қабылдау.
Консилиум қызметтерді
жасау
мүмкіндігі ұйымдастырудың
болмағанда
жалпы мәселелері.
азаматтардың
Азаматтық кодекс
келісімінсіз
медициналық
көмек

көрсету туралы шешімді
өздігінен
қабылдау,
кейіннен медициналық
ұйымдардың лауазымды
тұлғаларын және заңды
өкілдерді хабардар ету.
Азаматтардың
келісімінсіз
медициналық
көмек
көрсетуді
тоқтатуға
негіздемені анықтау.
1.6. Дәрігерлік құпияны сақтау
1.6.
Дәрігерлік құпияны сақтау
қабілеттілігі.
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын дәрігерлік
құпияны сақтау.
Жауапкершілігі: дәрігерлік
құпияны сақтау сапасы үшін.
Күрделілігі: дәрігерлік
құпияны сақтау
жауапкершілігін ескере
отырып, жоғары

Дәрігерлік құпия болып ҚР Конституциясы.
табылатын
ақпаратты «Халық денсаулығы
анықтау.
Дәрігерлік және денсаулық сақтау
құпия болып табылатын жүйесі туралы» ҚР
мәліметтердің
кодексі. «Сыбайлас
жарияланбауын
жемқорлыққа қарсы
қамтамасыз
ету. күрес туралы» ҚР
Пациенттен және оның заңы;
заңды
өкілдерінен Денсаулық сақтау
дәрігерлік құпия болып саласындағы НҚА.
табылатын мәліметтерді Уақытша еңбекке
басқа
жеке
және жарамсыздық
(немесе)
заңды сараптамасының және
тұлғаларға
оқыту медициналықпроцесінде және басқа әлеуметтік
да мақсаттарда аталған сараптаманың
мәліметтерді пайдалану, негіздері.
ғылыми
зерттеулер Бейін бойынша
жүргізу үшін беруге қызметтерді
келісімін
алу. ұйымдастырудың
Азаматтың немесе оның жалпы мәселелері.
заңды
өкілінің Азаматтық кодекс
келісімінсіз
дәрігерлік
құпияны
қамтитын
мәліметтерді
берге
рұқсат
ететін
жағдайларды анықтау.
Азаматтың немесе оның
заңды
өкілінің
электрондық дерекқорға
жекеленген сипаттағы
ақпаратты
енгізуге
келісімін ресімдеу.
1.7. Денсаулық сақтау ұйымдарына қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық
талаптардың нормаларын сақтау
1.7.
Денсаулық сақтау
Арнайы,
емдеу- ҚР Конституциясы.
ұйымдарына қойылатын
профилактикалық,
«Халық денсаулығы
санитариялық балалар, ем дәм және және денсаулық сақтау
эпидемиологиялық
қоғамдық
тамақтану жүйесі туралы» ҚР

талаптардың нормаларын
сақтау қабілеттілігі.
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын денсаулық
сақтау ұйымдарына
қойылатын санитариялық эпидемиологиялық
талаптардың нормаларын
сақтау.
Жауапкершілігі: денсаулық
сақтау ұйымдарына
қойылатын санитариялық эпидемиологиялық
талаптардың нормаларын
сақтау сапасы үшін.
Күрделілігі: Денсаулық
сақтау ұйымдарына
қойылатын санитариялық эпидемиологиялық
талаптардың нормаларын
сақтау жауапкершілігін
ескере отырып, жоғары

ұйымдарына қойылатын кодексі. «Сыбайлас
санитарлықжемқорлыққа қарсы
эпидемиологиялық
күрес туралы» ҚР
талаптарды
сақтау. заңы;
Биологиялық
және Денсаулық сақтау
химиялық
заттармен, саласындағы НҚА.
улармен, биологиялық Уақытша еңбекке
және
жарамсыздық
микробиологиялық
сараптамасының және
организмдер
және медициналықоларды
уыттарымен әлеуметтік
жұмыс
істеу сараптаманың
шарттарына қойылатын негіздері.
санитарлықБейін бойынша
эпидемиологиялық
қызметтерді
талаптарды
сақтау. ұйымдастырудың
Гигиеналық тәрбиелеуге жалпы мәселелері.
және халықты оқытуға Азаматтық кодекс
қойылатын санитарлықэпидемиологиялық
талаптарды
сақтау.
Радиациялық,
химиялық,
микробиологиялық,
токсикологиялық,
паразитологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етуге
қойылатын санитарлықэпидемиологиялық
талаптарды
сақтау.
Медициналық
мақсаттағы
бұйымдарды стерильдеу
және дезинфекциялауға
қойылатын санитарлықэпидемиологиялық
талаптарды
сақтау.
Санитарлық
эпидемияға
қарсы
(профилактикалық) ісшараларды
ұйымдастыруға
және
өткізуге
қойылатын
санитарлықэпидемиологиялық
талаптарды сақтау.
1.8. Қоғамдық денсаулық сақтауды қорғауды жүзеге асыру нормаларын сақтау
1.8.
Қоғамдық денсаулық
Ауруларды
ҚР Конституциясы.
сақтауды қорғауды жүзеге
профлактикалаудың
«Халық денсаулығы
асыру нормаларын сақтау
мақсаттары
мен және денсаулық сақтау
қабілеттілігі.
түрлерін анықтау.
жүйесі туралы» ҚР

Дербестігі: жүйелі
бақыланатын қоғамдық
денсаулық сақтауды
қорғауды жүзеге асыру
нормаларын сақтау.
Жауапкершілігі: қоғамдық
денсаулық сақтауды
қорғауды жүзеге асыру
нормаларын сақтау сапасы
үшін.
Күрделілігі: Қоғамдық
денсаулық сақтауды
қорғауды жүзеге асыру
нормаларын сақтау
жауапкершілігін ескере
отырып, жоғары

Қоғамның
салауатты
өмір
салтын
қалыптастыруын
қамтамасыз ету.
Профилактикалық
медициналық тексеріп қараулардың өткізілуін
қамтамасыз ету.
Профилактикалық
екпелерді
өткізуді
қамтамасыз ету.
Инфекциялық
емес,
оның
ішінде кәсіби
және
жарақаттарды
профилактикалауды
қамтамасыз ету.
Психобелсенді заттарға
тәуелділікті
профилактикалауды
қамтамасыз ету.
Темекі шегуді және
алкоголизмді
профилактикалау және
шектеуді
қамтамасыз
ету. Темір және иод
тапшылығы
жағдайларын
профлактикалауды
қамтамасыз ету.
1.9. ҚР еңбек заңнамасының нормаларын сақтау
1.9.
ҚР еңбек заңнамасының
Медицина және
нормаларын сақтау
фармацевтика
қабілеттілігі.
қызметкерлерінің
Дербестігі: жүйелі
құқықтары мен
бақыланатын ҚР еңбек
міндеттерін сақтау.
заңнамасының нормаларын
Денсаулық сақтау
сақтау.
ұйымдарындағы
Жауапкершілігі: ҚР еңбек
қызметкерлерге
заңнамасының нормаларын
қатысты еңбек
сақтау сапасы үшін.
нормаларын сақтау.
Күрделілігі: ҚР еңбек
Лауазымдық
заңнамасының нормаларын
нұсқаулықты сақтау
сақтау жауапкершілігін
ескере отырып, жоғары

кодексі. «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
күрес туралы» ҚР
заңы;
Денсаулық сақтау
саласындағы НҚА.
Уақытша еңбекке
жарамсыздық
сараптамасының және
медициналықәлеуметтік
сараптаманың
негіздері.
Бейін бойынша
қызметтерді
ұйымдастырудың
жалпы мәселелері.
Азаматтық кодекс

ҚР Конституциясы.
«Халық денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» ҚР
кодексі. «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
күрес туралы» ҚР
заңы;
Денсаулық сақтау
саласындағы НҚА.
Уақытша еңбекке
жарамсыздық
сараптамасының және
медициналықәлеуметтік
сараптаманың
негіздері.
Бейін бойынша
қызметтерді
ұйымдастырудың
жалпы мәселелері. ҚР
Еңбек кодексі

1.10. ҚР Медицина және фармацевтика
1.10.
ҚР Медицина және
фармацевтика
қызметкерлерінің ар-намыс
кодексін сақтау қабілеттілігі.
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын ҚР Медицина
және фармацевтика
қызметкерлерінің ар-намыс
кодексін сақтау.
Жауапкершілігі: ҚР
Медицина және
фармацевтика
қызметкерлерінің ар-намыс
кодексін сақтау сапасы
үшін.
Күрделілігі: ҚР Медицина
және фармацевтика
қызметкерлерінің ар-намыс
кодексін сақтау
жауапкершілігін ескере
отырып, жоғары

қызметкерлерінің ар-намыс кодексін сақтау
ҚР медицина және
ҚР Конституциясы.
фармацевтика
«Халық денсаулығы
қызметкерлерінің аржәне денсаулық сақтау
намыс кодексін сақтау
жүйесі туралы» ҚР
(бұдан әрі – ар-намыс
кодексі. «Сыбайлас
кодексі). Медицина
жемқорлыққа қарсы
және фармацевтика
күрес туралы» ҚР
қызметкерлерінің
заңы;
азаматтар және жалпы
Денсаулық сақтау
қоғам алдындағы
саласындағы НҚА.
өздерінің қызметі үшін
Уақытша еңбекке
моральдік
жарамсыздық
жауапкершілігін
сараптамасының және
қамтамасыз етуі
медициналықәлеуметтік
сараптаманың
негіздері.
Бейін бойынша
қызметтерді
ұйымдастырудың
жалпы мәселелері. ҚР
Еңбек кодексі

1.11. Хирургиялық араласу, қан, оның компоненттерін құю және диагностикалаудың
инвазивтік әдістерін қолдану тәртібін сақтау
1.11.
Хирургиялық араласу, қан,
Науқастардан
немесе ҚР Конституциясы.
оның компоненттерін құю
олардың
заңды «Халық денсаулығы
және диагностикалаудың
өкілдерінен хиругиялық және денсаулық сақтау
инвазивтік әдістерін қолдану араласуға, қан, оның жүйесі туралы» ҚР
тәртібін сақтау қабілеттілігі.
компоненттерін құюға кодексі. «Сыбайлас
Дербестігі: жүйелі
және диагностиканың жемқорлыққа қарсы
бақыланатын хирургиялық
инвазивтік
әдістерін күрес туралы» ҚР
араласу, қан, оның
қолдануға
жазбаша заңы;
компоненттерін құю және
келісімін алу.
Денсаулық сақтау
диагностикалаудың
Қабылданған шаралар
саласындағы НҚА.
инвазивтік әдістерін қолдану туралы науқасты немесе Уақытша еңбекке
тәртібін сақтау.
оның заңды өкілдерін
жарамсыздық
Жауапкершілігі:
хабарландырумен
сараптамасының және
Хирургиялық араласу, қан,
дербес немесе
медициналықоның компоненттерін құю
консилиуммен шешім
әлеуметтік
және диагностикалаудың
қабылдау үшін
сараптаманың
инвазивтік әдістерін қолдану хирургиялық араласу,
негіздері.
тәртібін сақтау сапасы үшін. қан және оның
Бейін бойынша
Күрделілігі: хирургиялық
компоненттерін құю,
қызметтерді
араласу, қан, оның
диагностиканың
ұйымдастырудың
компоненттерін құю және
инвазивті әдістерін
жалпы мәселелері.
диагностикалаудың
қолдануды кешіктіру
Азаматтық кодекс
инвазивтік әдістерін қолдану науқастың өміріне қауіп
тәртібін сақтау
туғызатын жағдайларды
жауапкершілігін ескере
анықтау

отырып, жоғары
2. Этика, деонтология және субординация қағидаларын сақтау
2.1. Ішкі тәртіп мәдениетінің қағидаттарын сақтау
2.1.
Ішкі тәртіп мәдениетінің
Еңбек ұқыптылықты
Медициналық этика.
қағидаттарын сақтау
сақтау. Тәртіпті сақтау.
Деонтология.
қабілеттілігі.
Еңбек құралдарына
Тиімді қарым-қатынас
Дербестігі: жүйелі
ұқыпты қарау.
шеберлігі. Қарымбақыланатын ішкі тәртіп
Пациенттерге, олардың қатынас деңгейі.
мәдениетінің қағидаттарын
заңды өкілдеріне және
Қарым-қатынас
сақтау.
туыстарына қатысты
құралдары. ҚарымЖауапкершілігі: ішкі тәртіп
ықылас. әріптестермен
қатынас стилдері.
мәдениетінің қағидаттарын
қарым-қатынас кезінде
Қарым-қатынасқа
сақтау сапасы үшін.
коллегиалдылықты
себепші болатын
Күрделілігі: ішкі тәртіп
қамтамасыз ету.
факторлар. Қарыммәдениетінің қағидаттарын
қатынасқа кедергі
сақтау жауапкершілігін
болатын факторлар.
ескере отырып, жоғары
Қарым-қатынас
тиімділігінің
критерийлері.
2.2. Сыртқы тәртіп мәдениетінің қағидаттарын сақтау
2.2.
Сыртқы тәртіп мәдениетінің әдеп ережелерін сақтау. Медициналық этика.
қағидаттарын сақтау
Жақсы мінез
Деонтология.
қабілеттілігі.
қағидаларын сақтау.
Тиімді қарым-қатынас
Дербестігі: жүйелі
Сөйлеу мәдениетін
шеберлігі. Қарымбақыланатын сыртқы тәртіп
сақтау.
қатынас деңгейі.
мәдениетінің қағидаттарын
Тиісті сыртқы сипатты
Қарым-қатынас
сақтау.
сақтау
құралдары. ҚарымЖауапкершілігі: сыртқы
қатынас стилдері.
тәртіп мәдениетінің
Қарым-қатынасқа
қағидаттарын сақтау сапасы
себепші болатын
үшін.
факторлар. ҚарымКүрделілігі: сыртқы тәртіп
қатынасқа кедергі
мәдениетінің қағидаттарын
болатын факторлар.
сақтау жауапкершілігін
Қарым-қатынас
ескере отырып, жоғары
тиімділігінің
критерийлері.
2.3. Медициналық этика және деонтология қағидаттарын сақтау
2.3.
Медициналық этика және
Адамгершілік,
Медициналық этика.
деонтология қағидаттарын
қайырымдылық және
Деонтология.
сақтау қабілеттілігі.
күтім қағидаттарын
Тиімді қарым-қатынас
Дербестігі: жүйелі
сақтау.
шеберлігі. Қарымбақыланатын медициналық
Рақымдылық
қатынас деңгейі.
этика және деонтология
қағидаттарын сақтау.
Қарым-қатынас
қағидаттарын сақтау.
Ақпейілділік
құралдары. ҚарымЖауапкершілігі:
қағидаттарын сақтау.
қатынас стилдері.
медициналық этика және
Риясыздық
Қарым-қатынасқа
деонтология қағидаттарын
қағидаттарын сақтау.
себепші болатын
сақтау сапасы үшін .
Еңбек сүйгіштік
факторлар. ҚарымКүрделілігі: медициналық
қағидаттарын сақтау.
қатынасқа кедергі
этика және деонтология
Хабардарлық келісімді
болатын факторлар.
қағидаттарын сақтау
сақтау.
Қарым-қатынас
жауапкершілігін ескере
тиімділігінің

отырып, жоғары
2.4. Субординацияны сақтау
2.4.
Субординацияны сақтау
қабілеттілігі.
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын
субординацияны сақтау.
Жауапкершілігі:
субординацияны сақтау
сапасы үшін.
Күрделілігі: субординацияны
сақтау жауапкершілігін
ескере отырып, жоғары

критерийлері.

Иерархия және
Медициналық этика.
бағыныштылықпен
Деонтология.
байланысты қызметтік
Тиімді қарым-қатынас
қарым-қатынас жүйесін шеберлігі. Қарымсақтау. Көпшілік
қатынас деңгейі.
мақұлдаған моральдікҚарым-қатынас
этикалық нормаларды,
құралдары. Қарымәріптестермен
қатынас стилдері.
ізеттілікті және
Қарым-қатынасқа
әдептілікті сақтау.
себепші болатын
Пациенттің мүддесі
факторлар. Қарымталап етсе әріптестерге
қатынасқа кедергі
риясыз көмекті
болатын факторлар.
қамтамасыз ету.
Қарым-қатынас
Пациенттің мүддесі
тиімділігінің
талап етсе
критерийлері.
әріптестерден риясыз
көмекті сұрау. Басқа
медицина және
фармацевтика
қызметкерінің кәсіби
біліктілігі туралы
күмәнді көпшілік
алдында айтуға тиым
салу.
2.5. Денсаулық сақтау ұйымының абыройын сақтауды қамтамасыз ету
2.5.
Денсаулық сақтау
Денсаулық сақтау
Медициналық этика.
ұйымының абыройын
ұйымы бөлімшесінің
Деонтология.
сақтауды ұстану
абыройына ұқыпты
Тиімді қарым-қатынас
қабілеттілігі.
қарау. Медициналық
шеберлігі. ҚарымДербестігі: жүйелі
ұйымның абыройына
қатынас деңгейі.
бақыланатын денсаулық
ұқыпты қарау.
Қарым-қатынас
сақтау ұйымының абыройын денсаулық сақтау
құралдары. Қарымсақтау.
саласы қызметкерлеріне қатынас стилдері.
Жауапкершілігі: денсаулық
абыройына ұқыпты
Қарым-қатынасқа
сақтау ұйымының абыройын қарау.
себепші болатын
сақтау сапасы үшін.
Денсаулық сақтау
факторлар. ҚарымКүрделілігі: денсаулық
ұйымының
қатынасқа кедергі
сақтау ұйымының абыройын құрылымының
болатын факторлар.
сақтауды ұстану
абыройына ұқыпты
Қарым-қатынас
жауапкершілігінің деңгейін
қарым-қатынас.
тиімділігінің
ескере отырып, жоғары
Медициналық ұйымның критерийлері.
абыройына ұқыпты
қарым-қатынас.
Денсаулық сақтау
саласының
қызметкерлерінің
абыройына ұқыпты
қарым-қатынас.

3. Санитариялық - гигиеналық режимнің нормаларын сақтауды қамтамасыз ету
3.1. Қорғаныс киімін пайдалану қағидаларын сақтау
3.1.
Қорғаныс киімін пайдалану
Сыртқы сипатқа
Қорғаныс
қағидаларын сақтау
қойылатын негізгі
медициналық киімін
қабілеттілігі.
талаптарды сақтау.
пайдалану қағидалары
Дербестігі: жүйелі
Арнайы медициналық
бақыланатын қорғаныс
киімді, аяқ киімді және
киімін пайдалану
бас киімді пайдалану.
қағидаларын сақтау.
Маскаларды, қорғаныс
Жауапкершілігі: қорғаныс
көзілдіріктерін,
киімін пайдалану
қалқанды пайдалану.
қағидаларын сақтау сапасы
Медициналық
үшін.
қолғаптарды пайдалану.
Күрделілігі: қорғаныс киімін
пайдалану қағидаларын
сақтау жауапкершілігінің
деңгейін ескере отырып,
жоғары
3.2. Қолды тазарту: әлеуметтік деңгей
3.2.
Қолды тазартудың
Қолдан механикалық
Қолды тазартудың
әлеуметтік деңгейіне
әдіспен кірді және
әлеуметтік деңгейінің
қабілеттілік.
ішінара-транзиторлы
мақсаты. Қолды
Дербестігі: жүйелі
микрофлораны кетіру
тазартудың әлеуметтік
бақыланатын әлеуметтік
деңгейінің
деңгейде қолды тазарту.
көрсетілімдері. Қолды
Жауапкершілігі: әлеуметтік
тазартудың әлеуметтік
деңгейде қолды тазарту
деңгейін
сапасы үшін.
жарақтандыру; Қолды
Күрделілігі: жоғары
тазартудың әлеуметтік
деңгейінің міндетті
шарттары
3.3. Қолды тазарту: гигиеналық деңгей
3.3.
Қолды тазартудың
гигиеналық деңгейіне
қабілеттілік.
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын гигиеналық
деңгейде қолды тазарту.
Жауапкершілігі: гигиеналық
деңгейде қолды тазарту
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары

Транзиттік
микрофлораны ішінара
(антисептикалық
сабынмен) кетіру
немесе транзиттік
микрофлораны
толығымен жою
(антисептикпен
қосымша тазарту
арқылы)

3.4. Қолды тазарту: хирургиялық деңгей
3.4.
Қолды тазартудың
Қолдың тазалығына қол
хирургиялық деңгейіне
жеткізу
қабілеттілік.
Дербестігі: жүйелі

Қолды тазартудың
гигиеналық деңгейінің
мақсаты.
Қолды тазартудың
гигиеналық деңгейінің
көрсетілімдері. Қолды
тазартудың гигиеналық
деңгейін
жарақтандыру; Қолды
тазартудың гигиеналық
деңгейінің міндетті
шарттары

Қолды тазартудың
хирургиялық
деңгейінің мақсаты.
Қолды тазартудың

бақыланатын хирургиялық
деңгейде қолды тазарту.
Жауапкершілігі:
хирургиялық деңгейде қолды
тазарту сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары

3.5. Ем-шара кабинетінде кәсіби жұқтыруды профилактикалау
3.5.
Ем-шара кабинетінде кәсіби
Парентералдық жолмен
жұқтыруды
берілетін
профилактикалауды
инфекцияларды, оның
қамтамасыз ету қабілеттілігі. ішінде АИТВ
Дербестігі: жүйелі
инфекциясын ем-шара
бақыланатын ем-шара
кабинетінде кәсіби
кабинетінде кәсіби
жұқтырудың
жұқтыруды
профилактикасын
профилактикалау.
қамтамасыз ету.
Жауапкершілігі: ем-шара
Медициналық
кабинетінде кәсіби
қолғаптардың
жұқтыруды
жыртылуы және тесілуі
профилактикалауды
кезінде жұқтыру
қамтамасыз ету сапасы үшін. мүмкіндігін төмендету
Күрделілігі: жоғары
үшін ұсынымдарды
орындау. Алғашқы
көмек дәрі
қобдишасының болуын
қамтамасыз ету.
Пайдаланылған
шприцтермен жұмыс
істеу кезінде жарақаттар
алған жағдайда шұғыл
профилактика
шараларын жүзеге
асыру
3.6. Ерекше стерилизация аймағында жұмыс нормаларын сақтау
3.6.
Ерекше стерилизация
Стерильді халатты кию.
аймағында жұмыс
Стерильді қоғаптарды
нормаларын сақтау
кию. Ерекше
қабілеттілігі.
стерильділік аймағында
Дербестігі: жүйелі
жұмыс істеу
бақыланатын ерекше
стерилизация аймағында
жұмыс нормаларын сақтау.
Жауапкершілігі: ерекше
стерилизация аймағында
жұмыс нормаларын сақтау
сапасы үшін.

хирургиялық
деңгейінің
көрсетілімдері. Қолды
тазартудың
хирургиялық деңгейін
жарақтандыру; Қолды
тазартудың
хирургиялық
деңгейінің міндетті
шарттары

Ем-шара кабинетінде
жұмыс істеу кезінде
қауіпсіздік техникасы

Ерекше стерилизация
аймағында жұмыс істеу
қағидалары

Күрделілігі: жоғары
4. Денсаулық сақтау ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі нормаларын қамтамасыз ету
4.1. Денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін жабдықтармен және заттармен жұмыс істеу
кезінде қауіпсіздік нормаларын сақтау
4.1.
Денсаулыққа қауіпті болуы
Электр жабдықтарымен Электр
мүмкін жабдықтармен және
жұмыс істеу кезінде
жабдықтарымен жұмыс
заттармен жұмыс істеу
қауіпсіздік
істеу кезінде
кезінде қауіпсіздік
техникасының
қауіпсіздік техникасы.
нормаларын сақтау
қағидаларын сақтау.
Медициналық
қабілеттілігі.
Медициналық
техникамен жұмыс
Дербестігі: жүйелі
техникамен жұмыс істеу істеу кезінде
бақыланатын денсаулыққа
кезінде қауіпсіздік
қауіпсіздік техникасы.
қауіпті болуы мүмкін
техникасының
Тесетін - кесетін
жабдықтармен және
қағидаларын сақтау.
медицина
заттармен жұмыс істеу
Тесетін - кесетін
құралдарымен жұмыс
кезінде қауіпсіздік
медицина
істеу кезіндегі
нормаларын сақтау.
құралдарымен жұмыс
қауіпсіздік техникасы.
Жауапкершілігі:
істеу кезіндегі
Радиоактивті сәуле
денсаулыққа қауіпті болуы
қауіпсіздік
бөлетін жабдықтармен
мүмкін жабдықтармен және
техникасының
жұмыс істеу кезіндегі
заттармен жұмыс істеу
қағидаларын сақтау.
қауіпсіздік техникасы.
кезінде қауіпсіздік
Радиоактивті сәуле
Денсаулыққа зиян
нормаларын сақтау сапасы
бөлетін жабдықтармен
келтіру қаупі бар
үшін.
жұмыс істеу кезіндегі
заттармен жұмыс істеу
Күрделілігі: жоғары
қауіпсіздік
кезіндегі қауіпсіздік
техникасының
техникасы.
қағидаларын сақтау.
Денсаулыққа зиян
келтіру қаупі бар
заттармен жұмыс істеу
кезіндегі қауіпсіздік
техникасының
қағидаларын сақтау.
4.2. Өртке қарсы қауіпсіздік нормаларын сақтау
4.2.
Өртке қарсы қауіпсіздік
Өртке қарсы
Өртке қарсы
нормаларын сақтау
қауіпсіздікті сақтау
қауіпсіздік қағидалары.
қабілеттілігі.
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын өртке қарсы
қауіпсіздік нормаларын
сақтау.
Жауапкершілігі: өртке қарсы
қауіпсіздік нормаларын
сақтау сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
5. Өзінің қызметін ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау және үздіксіз жетілдіру
5.1. Қызметті жоспарлау
5.1.
Өзінің қызметін жоспарлау
Қызмет мақсаттарын
Қызмет туралы ереже.
қабілеттілігі.
анықтау. Міндеттерді
Лауазымдық
Дербестігі: жүйелі
анықтау. Қызмет
нұсқаулықтар.
бақыланатын өзінің қызметін міндеттерін оңтайлы
Операциялық
жоспарлау.
шешуге себепші
процедуралардың

Жауапкершілігі: қызметті
жоспарлау сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары

болатын іс-шараларды
анықтау.
Іс-шараларды орындау
мерзімдерін анықтау.
Қызмет мақсаттарына
қолжеткізуді көрсететін
тиімділіктің басты
көрсеткіштерін анықтау
5.2. Кәсіптік қызмет процессінде жеке әлеуетін арттыру
5.2.
Кәсіптік қызмет процессінде Кәсіби қызмет
жеке әлеуетін арттыру
үдерісінде өзін өзі
қабілеттілігі.
оқыту және білім мен
Дербестігі: өздігінен кәсіптік дағдыларды бекіту.
қызмет процессінде жеке
Оқыту - әдістемелік
әлеуетін арттыру.
әдебиет бойынша ауықЖауапкершілігі: Кәсіптік
ауық өзін өзі оқыту.
қызмет процессінде жеке
Кәсіби оқыту ісәлеуетін арттыру сапасы
шараларына тұрақты
үшін.
қатысу. Кәсіби
Күрделілігі: жоғары
ақпараттық алмасу ісшараларына қатысу.

стандарттары.
Нормативтер. Қызметті
сапалы орындаудың
алгоритмдері мен
нұсқаулары.

Кәсіби қызмет
процессінде өзін өзі
оқыту және жеке
әлеуетін арттыру
технологиясы.
Кәсіптік оқыту әдістемелік ақпарат
көздері.
Кәсіби біліктілікті
арттыру саласындағы
құжаттарды
регламенттейтін
ақпаратты және НҚА
игеру тәсілдері.
5.3. Жұмысты жүзеге асыру кезінде стандарттарды, нұсқауларды, алгоритмдерді және
хаттамаларды сақтау
5.3.
Жұмысты жүзеге асыру
Стандарттарды,
Қызмет туралы ереже.
кезінде стандарттарды,
нұсқауларды,
Лауазымдық
нұсқауларды, алгоритмдерді алгоритмдерді,
нұсқаулықтар.
және хаттамаларды сақтау
хаттамаларды сақтау
Операциялық
қабілеттілігі.
процедуралардың
Дербестігі: жүйелі
стандарттары.
бақыланатын жұмысты
Нормативтер. Қызметті
жүзеге асыру кезінде
сапалы орындаудың
стандарттарды, нұсқауларды,
алгоритмдері мен
алгоритмдерді және
нұсқаулары.
хаттамаларды сақтау.
Жауапкершілігі: жұмысты
жүзеге асыру кезінде
стандарттарды, нұсқауларды,
алгоритмдерді және
хаттамаларды сақтау сапасы
үшін.
Күрделілігі: жоғары
5.4. Жұмыс нәтижесін талдау
5.4.
Жұмыс нәтижесін талдау
Нәтиже, сапа
Қызметтің
қабілеттілігі.
көрсеткіштерін, жұмыс нәтижелілігі.
Дербестігі: жүйелі
тиімділігін талдау
Жұмыс сапасы;
бақыланатын жұмыс
Қызмет тиімділігі.
нәтижесін талдау.
Медициналық
Жауапкершілігі: жұмыс
статистика.
нәтижесін талдау сапасы
Экономикалық
үшін.
тиімділік.

Күрделілігі: жоғары

Медициналық
тиімділік.
Әлеуметтік тиімділік

5.5. Қызмет нәтижесін жетілдіретін іс-шараларды әзірлеу
5.5.
Қызмет нәтижесін
Қызметтің
Нәтиже көрсеткіштері.
жетілдіретін іс-шараларды
нәтижелілігін шектейтін Сапа менеджменті.
әзірлеу қабілеттілігі.
проблемаларды
Енгізуді ұйымдастыру.
Дербестігі: жүйелі
анықтау. Қызмет
Жұмыс бейіні бойынша
бақыланатын қызмет
нәтижелігін
ғылымның қазіргі
нәтижесін жетілдіретін ісжетілдіретін ісзаманғы жетістіктері
шараларды әзірлеу.
шараларды жоспарлау
Жауапкершілігі: қызмет
Қызмет нәтижелігін
нәтижесін жетілдіретін ісжетілдіретін ісшараларды әзірлеу сапасы
шараларды жүзеге
үшін.
асыру.
Күрделілігі: жоғары
Қызмет нәтижелігін
жетілдіретін ісшараларды талдау
5.6. Бағыныстағы медициналық персоналдың жұмысын ұйымдастыруға қатысу
5.6.
Бағыныстағы медициналық
Бағыныстағы
Бағыныстағы персонал
персоналдың жұмысын
персоналға
жұмысының
ұйымдастыру қабілеттілігі.
жұмысындағы
мақсаттары.
Дербестігі: жүйелі
кемшіліктер немесе
Бағыныстағы
бақыланатын бағыныстағы
жұмыс тиімділігінің
персоналдың
медициналық персоналдың
жеткіліксіздігіне
міндеттері.
жұмысын ұйымдастыру.
көрсету.
Бағыныстағы
Жауапкершілігі:
Бағыныстағы
персоналдың
бағыныстағы медициналық
персоналмен бірлесіп
лауазымдық
персоналдың жұмысын
жұмыстағы
функциялары.
ұйымдастырудың сапасы
кемшіліктерді жою
Бағыныстағы
үшін.
және алгоритмдердің
персоналдық жұмысын
Күрделілігі: жоғары
тиімділігін немесе
регламенттейтін
мінсіз және тиімділігі
стандарттар және НҚА.
жоғары іс-қимылдар
Персоналды басқару.
нұсқауын арттыру
Сапа менеджменті.
тетіктерін әзірлеу.
Операциялық
өзінің мысалында мінсіз менеджмент.
және тиімділігі жоғары
іс-қимылдарды көрсету.
Бағыныстағы
персоналдың алгоритм
мен нұсқауды
орындауын бақылау
5.7. Медициналық қызмет нәтижесінің басты көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу
5.7.
Медициналық қызмет
Өзінің қызметі
Нәтиже көрсеткіштері.
нәтижесінің басты
тиімділігінің басты
Сапа менеджменті.
көрсеткіштеріне мониторинг көрсеткіштерін анықтау. Енгізуді ұйымдастыру.
жүргізу қабілеттілігі.
Қызмет нәтижелерін ай Жұмыс бейіні бойынша
Дербестігі: жүйелі
сайынғы мониторингін
ғылымның қазіргі
бақыланатын медициналық
енгізу.
заманғы жетістіктері
қызмет нәтижесінің басты
Ақпаратты тиісті
көрсеткіштеріне
құрылымға ұсыну

мониторингті.
Жауапкершілігі:
медициналық қызмет
нәтижесінің басты
көрсеткіштеріне мониторинг
жүргізу сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
5.8. Практикаға жаңа әдістерді енгізу
5.8.
Практикаға жаңа әдістерді
енгізу қабілеттілігі.
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын практикаға
жаңа әдістерді енгізуді.
Жауапкершілігі: практикаға
жаңа әдістерді енгізу.
Күрделілігі: жоғары

Қызмет бейіні бойынша Қызмет саласындағы
халықаралық тәжірибені қазіргі заманғы
зерделеу. Қызмет
жетістіктер; қызмет
саласында жаңа ғылыми саласындағы
жетістіктерді зерделеу.
халықаралық тәжірибе.
Жаңа әдісті практикаға
Енгізу процессін
енгізу. Жаңа әдісті
регламенттейтін НҚА
практикаға енгізу
нәтижелерін талдау.
6. Алғашқы көмек көрсетуді талап ететін шұғыл жағдайларды анықтау
6.1. Зәбірленушінің ақыл-есін бағалау
6.1.
Зәбірленушінің ақыл-есін
Зәбірленушінің сыртқы Айқын ақыл-ой
бағалау қабілеттілігі.
қоздырғыштарға
сипаттамасы. Естен
Дербестігі: өздігінен
реакциясын анықтау
танған жағдайдың
зәбірленушінің ақыл-есін
сипаттамасы.
бағалау.
Сопорозды жағдайдың
Жауапкершілігі:
сипаттамасы.
зәбірленушінің ақыл-есін
Кома және оның
бағалау сапасы үшін.
дәрежелерінің
Күрделілігі: жоғары
сипаттамасы
6.2. Зәбірленушінің өмір сүру белгілерін және клиникалық өлім белгілерін анықтау
6.2.
Зәбірленушінің өмір сүру
Жүрек соғысын
Өмір сүру белгілері.
белгілерін және клиникалық анықтау.
Клиникалық өлім
өлім белгілерін анықтау
Тамыр соғысын
белгілері. Биологиялық
қабілеттілігі.
анықтау.
өлім белгілері
Дербестігі: өздігінен
Тыныс алуды анықтау.
зәбірленушінің өмір сүру
Қарашықтардың
белгілерін және клиникалық жарыққа реакциясын
өлім белгілерін анықтау.
анықтау
Жауапкершілігі:
зәбірленушінің өмір сүру
белгілерін және клиникалық
өлім белгілерін анықтау
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
6.3. Зәбірленушінің сыртқы жағынан тексеріп - қарау
6.3.
Зәбірленушінің сыртқы
Бірнеше минут ішінде
Клиникалық өлім
жағынан тексеріп – қарау
өлімге алып келетін
белгілері.
қабілеттілігі.
өмірге қауіп тудыратын Кома белгілері.
Дербестігі: өздігінен
белгілерді анықтау.
Сыртынан қан кету
зәбірленушінің сыртқы
Көмек көрсету орынсыз белгілері.
жағынан тексеріп - қарау.
болғанда биологиялық
Мойынды және кеуде
Жауапкершілігі:
өлім белгілерін анықтау қуысын тесіп өткен
Зәбірленушінің сыртқы
жарақат белгілері.

жағынан тексеріп – қарау
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары

6.4. Зәбірленушіні толығымен тексеріп
6.4.
Зәбірленушіні толығымен
тексеріп – қарауды жүзеге
асыру қабілеттілігі.
Дербестігі: өздігінен
зәбірленушіні толығымен
тексеріп - қарау.
Жауапкершілігі:
зәбірленушіні толығымен
тексеріп – қарау сапасы үшін
.
Күрделілігі: жоғары

- қарау
Зәбірленушіні
сұрастыру;
Зәбірленушіні "бастан
аяқ" тексеріп-қарау.
Сүйектердің зақымдану
мүмкіндігін анықтау
(аяқ-қолдар, жамбас,
омыртқа, көкірек
қуысы).
Тесіп өтетін жарақаттың
болуын анықтау;
Жарақаттар мен
дақтарды анықтау.
Күйіктер мен үсуді
анықтау;
Ауыздан шығатын иісті
анықтау
6.5. Шұғыл көмекті қажет ететін синдромды/ауруды анықтау
6.5.
Шұғыл көмекті қажет ететін Жіті жүрек-қан тамыр
синдромды/ауруды анықтау
жеткіліксіздігін
қабілеттілігі.
анықтау.
Дербестігі: өздігінен шұғыл
Жіті тыныс алу
көмекті қажет ететін
жеткіліксіздігін
синдромды/ауруды анықтау. анықтау.
Жауапкершілігі: шұғыл
Жіті аллергиялық
көмекті қажет ететін
реакцияны анықтау;
синдромды/ауруды анықтау
Определение "острого
сапасы үшін.
живота".
Күрделілігі: жоғары
Жіті улануды
(эндогендік және
экзогендік) анықтау. Ми
қан айналымының жіті
бұзылыстарын анықтау

өмірмен сәйкес
келмейтін
жарақаттардың
белгілері.
Биологиялық өлім
белгілері.
Сүйектердің сынуының
белгілері. Тесіп өткен
жарақаттардың
белгілері. Күю мен үсу
белгілері. Қан кету
белгілері. (сыртқы
және ішкі).
Улану белгілері.
Қылғыну белгілері.
Электрожарақат
белгілері

Жіті жүрек-қан тамыр
жеткіліксіздігі
симптомдары.
Жіті тыныс алу
жеткіліксіздігінің
симптомдары. Жіті
аллергиялық реакция
симптомдары.
Симптомы "острого
живота".
Жіті улану
симптомдары
(эндогендік және
экзогендік). Ми қан
айналымының жіті
бұзылыстарының
симптомдары

7. Шұғыл жағдайлар кезінде алғашқы көмекті көрсету
7.1. Алғашқы медициналық көмек көрсету үшін қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ету
7.1.
Алғашқы медициналық
Оқиға болған жерді
Адамдардың өміріне
көмек көрсету үшін қауіпсіз
тексеру / зәбірленушіні
және денсаулығына
жағдайларды қамтамасыз ету табу.
қауіп төндіретін орта
қабілеттігі.
Қоршаған ортаның
факторлары.
Дербестігі: өздігінен немесе
қауіпсіздік деңгейін
Зәбірленушіні жеткізу
алғашқы медициналық көмек бағалау.
тәсілдері.
көрсету үшін қауіпсіз
Зәбірленушіні қоршаған Шұғыл жағдайлар
жағдайларды қамтамасыз
ортаның қауіпсіз
кезінде алғашқы

ету.
Жауапкершілігі: алғашқы
медициналық көмек көрсету
үшін қауіпсіз жағдайларды
қамтамасыз ету сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары

аймағына жеткізу.
Зақымдаушы
факторлардың
зәбірленушіге әсер етуін
жою.

көмекті ұсыну үшін
қауіпсіз аймақ
жағдайлары.
Зәбірленушілердегі
зақымдайтын
факторларды жою
әдістері.

7.2. Ургентті жағдай бейініне сәйкес білікті медициналық көмекті қамтамасыз ету үшін
пациентті шұғыл жеткізу немесе мамандарды шақыру
7.2.
Ургентті жағдай бейініне
Пациентті ЕПҰ жеткізу Зәбірленушіні жеткізу
сәйкес білікті медициналық
және оның жолдағы
әдістері. Пациенттің
көмекті қамтамасыз ету үшін жағдайына мониторинг. жағдайын
пациентті шұғыл жеткізу
Ургентті жағдайдың
мониторингілеудің
немесе мамандарды шақыру
бейінін анықтау.
негізгі көрсеткіштері.
қабілеттілігі.
Білікті көмегіне мұқтаж Бейінге байланысты
Дербестігі: өздігінен немесе
пациентке маманды
ургентті жағдайлардың
бірлесіп ургентті жағдай
шақырту
сипаттамасы.
бейініне сәйкес білікті
Білікті мамандарға
Медициналық
медициналық көмекті
пациент туралы
қызметтерді көрсету
қамтамасыз ету үшін
ақпаратты беру
бейініне сәйкес
пациентті шұғыл жеткізу
дәрігерлік
немесе мамандарды шақыру.
медициналық
Жауапкершілігі: ургентті
жұмысшылардың
жағдай бейініне сәйкес
функциялары.
білікті медициналық көмекті
қамтамасыз ету үшін
пациентті шұғыл жеткізу
немесе мамандарды шақыру
апасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
7.3. Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіру және қолдау жөніндегі ісшаралар (ВДП санация, оксигенотерапия, интубация)
7.3.
Тыныс алу жолдарының
Басты артқа
Тыныс алу
өткізгіштігін қалпына
шалқайтуды, төменгі
жолдарының бітелу
келтіру және қолдау
жақты жылжыту және
себептері.
қабілеттілігі.
ауызды ашуды жүзеге
Тыныс алу
Дербестігі: өздігінен тыныс
асыру
жолдарының бітелу
алу жолдарының
(Үш реттік Сафара
белгілері.
өткізгіштігін қалпына
тәсілі).
Үш реттік Сафара
келтіру және қолдау.
Тыныс алу жолдарын
тәсілін өткізу
Жауапкершілігі: шұғыл
өзге нәрселерден
техникасы.
көмекті талап ететін
тазарту.
Тыныс алу жолдарын
синдромды /ауруды анықтау Тыныс алу жолдарын
өзге нәрселерден
сапасы үшін.
өзге нәрселерден
тазарту техникасы.
Күрделілігі: жоғары
тазарту кезінде сорғыны Тыныс алу
қолдану
жолдарының
Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қолдау
өткізгіштігін қолдау
техникасы.
7.4. Жүрек-өкпе реанимациясын өткізу бойынша іс-шаралар (жүрекке тікелей массаж,
желдету, дәрілік заттарды жүргізу, тамырларды катетеризациялау)
7.4.
Жүрек-өкпе реанимациясын Өкпені жасанды
Өкпені жасанды

өткізу бойынша іс-шаралар
желдетуді жүргізу
жүзеге асыру қабілеттілігі.
(ауыздан мұрынға,
Дербестігі: өздігінен немесе
ауыздан ауызға).
жұптасып жүрек-өкпе
Жүрекке жабық тікелей
реанимациясын өткізу
емес массаж жасау
бойынша іс-шараларды
жүзеге асыру.
Жауапкершілігі: жүрек-өкпе
реанимациясын өткізу
бойынша іс-шараларды
жүзеге асыру сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары
7.5. Сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату бойынша іс-шаралар
7.5.
Сыртқы қан кетуді уақытша
Қан ағып тұрған
тоқтату бойынша істамырды қысумен қан
шараларды жүзеге асыру
кетуді уақытша тоқтату.
қабілеттілігі.
Қысып байланған
Дербестігі: өздігінен немесе
таңғышты таңу арқылы
жұптасып сыртқы қан кетуді қан кетуді уақытша
уақытша тоқтату бойынша
тоқтату.
іс-шараларды жүзеге асыру.
Тампондардың
Жауапкершілігі: сыртқы қан көмегімен қан кетуді
кетуді уақытша тоқтату
уақытша тоқтату.
бойынша іс-шараларды
Қанды тоқтататын
жүзеге асыру сапасы үшін.
бұрауды салумен қан
Күрделілігі: жоғары
кетуді уақытша тоқтату

желдетуді жүргізу
техникасы. Жүрекке
тікелей массаж жасау
техникасы.

Қан ағып тұрған
тамырды қысумен қан
кетуді уақытша тоқтату
техникасы.
Қысып байланған
таңғышты таңу арқылы
қан кетуді уақытша
тоқтату техникасы.
Тампондардың
көмегімен қан кетуді
уақытша тоқтату
техникасы.
Қанды тоқтататын
бұрауды салумен қан
кетуді уақытша тоқтату
техникасы.

7.6. Дененің әртүрлі жерлері жарақаттанған кезде, оның ішінде окклюзионды
(герметикалайтын) кеуде қуысы жараланған кезде таңғыш тану
7.6.
Дененің әртүрлі жерлері
Әртүрлі жерлердегі
Асептикалық
жарақаттанған кезде, оның
жарақаттарға
таңғыштарды таңу
ішінде окклюзионды
асептикалық
техникасы. Ішті тесіп
(герметикалайтын) кеуде
таңғыштарды таңу.
өткен жарақаттарда
қуысы жараланған кезде
Ішті тесіп өткен
және құрсақ қуысынан
таңғыш тану қабілеттілігі.
жарақаттарда және
ағзалардың түсіп қалу
Дербестігі: өздігінен дененің құрсақ қуысынан
кезінде асептикалық
әртүрлі жерлері
ағзалардың түсіп қалу
таңғыштарды таңу
жарақаттанған кезде, оның
кезінде асептикалық
техникасы.
ішінде окклюзионды
таңғыштарды таңу.
Кеуде қуысын тесіп
(герметикалайтын) кеуде
Кеуде қуысын тесіп
өткен жарақаттар
қуысы жараланған кезде
өткен жарақаттар
кезінде окклюзионды
таңғыш тану.
кезінде окклюзионды
таңғыштарды таңу
Жауапкершілігі: дененің
таңғыштарды таңу
(герметикалық)
әртүрлі жерлері
(герметикалық).
техникасы.
жарақаттанған кезде, оның
Таңғыштарды таңу және Таңғыштарды таңу
ішінде окклюзионды
күйіктер кезінде
және күйіктерде
(герметикалайтын) кеуде
салқындату.
салқындату техникасы.
қуысы жараланған кезде
Зақымданған жерді таңу Десмургияның
сапалы таңғыш тану үшін.
негіздері

Күрделілігі: жоғары
7.7. Жараланған аяқ-қолға иммобилизация жасау
7.7.
Жараланған аяқ-қолға
Аяқ-қолды
Аяқ-қолды
иммобилизация жасау
мамандандырылған
мамандандырылған
қабілеттілігі.
жақтауды салумен
жақтауды салумен
Дербестігі: өздігінен
иммобилизациялауды
иммобилизациялау
жараланған аяқ-қолға
жүзеге асыру.
техникасы.
иммобилизация жасау.
Аяқ-қолды қолда бар
Аяқ-қолды қолда бар
Жауапкершілігі: жараланған заттармен
заттармен
аяқ-қолды сапалы
иммобилизациялауды
иммобилизациялау
иммобилизациялау үшін.
жүзеге асыру.
техникасы.
Күрделілігі: жоғары
Сау аяққа немесе қолды Сау аяққа немесе
денеге таңу әдісімен
қолды денеге таңу
иммобилизациялау.
әдісінің техникасы
Ашық сынықтарды
Ашық сынықтар
иммобилизациялау
техникасы.
7.8. Қауіпті химиялық заттардың жәбірленушіге әсер етуін тоқтату жөніндегі іс-шаралар
7.8.
Қауіпті химиялық заттардың Асқазанды шаю.
Асқазанды шаю
жәбірленушіге әсер етуін
Зақымданған денені
техникасы.
тоқтату жөніндегі ісзақымдаушы
Зақымданған денені
шараларды жүзеге асыру
агенттерден тазарту.
зақымдаушы
қабілеттілігі.
Антидотты енгізу
агенттерден тазарту
Дербестігі: өздігінен қауіпті
техникасы.
химиялық заттардың
Антидоттардың ісжәбірленушіге әсер етуін
қимылының тетігі.
тоқтату жөніндегі ісшараларды жүзеге асыру.
Жауапкершілігі: қауіпті
химиялық заттардың
жәбірленушіге әсер етуін
тоқтату жөніндегі ісшараларды сапалы жүзеге
асырғаны үшін.
Күрделілігі: жоғары
7.9. Күйіктер және үсулер кезінде алғашқы көмек іс-шаралары
7.9.
Күйіктер және үсулер
Зақымданған күйген
Күйік және үсу
кезінде алғашқы көмек ісденені киімнен босату.
кезіндегі алғашқы
шараларды жүзеге асыру
Күйген денеге
көмек
қабілеттілігі.
асептикалық таңғышты
Дербестігі: өздігінен
таңу.
күйіктер және үсулер кезінде Зақымданған күйген
алғашқы көмек ісдененің салқындауын
шараларын жүзеге асыру.
қамтамасыз ету.
Жауапкершілігі: күйіктер
Үсулерде орау және
және үсулер кезінде алғашқы біртіндеп жылыту.
көмек іс-шараларын сапалы
Зәбірленушінің көп су
жүзеге асырғаны үшін.
ішуін қамтамасыз ету.
Күрделілігі: жоғары
7.10. Негізгі өмірлік маңызы бар көрсеткіштерді және психологиялық қолдау көрсетуді
мониторингілеу
7.10.
Негізгі өмірлік маңызы бар
Артериялық қысымға
Артериялық қысымды
көрсеткіштерді және
мониторингті жүзеге
өлшеу техникасы.

психологиялық қолдау
асыру.
Жүрек жиырылуының
көрсетуді мониторингілеу
Жүрек жиырылуының
жиілігін немесе бір
қабілеттілігі.
жиілігін немесе бір
минутта тамыр
Дербестігі: өздігінен негізгі
минутта тамыр
соғысының санын
өмірлік маңызы бар
соғысының санына
есептеу техникасы.
көрсеткіштерді және
мониторингті жүзеге
Тыныс алу
психологиялық қолдау
асыру.
қозғалысының жиілігін
көрсетуді мониторингілеуді
Тыныс алу
есептеу техникасы.
жүзеге асыру.
қозғалысының жиілігіне Термометрия
Жауапкершілігі: негізгі
мониторингті жүзеге
техникасы.
өмірлік маңызы бар
асыру.
Науқастың ақыл-есін
көрсеткіштерді және
Термометрияға
мониторингтеу
психологиялық қолдау
мониторингті жүзеге
техникасы.
көрсетуді мониторингілеуді
асыру.
сапалы жүзеге асырғаны
Науқастың ақыл-есін
үшін.
мониторингтеуді жүзеге
Күрделілігі: жоғары
асыру
8. Пациенттерді және әріптестерді консультациялық - ақпараттық қолдау
8.1. Пациенттерге консультация беру
8.1.
Пациенттерге консультация
Науқасты тыңдау.
Тиімді қарым-қатынас
беру қабілеттілігі.
Алынған мәліметтерді
қағидалары.
Дербестігі: өздігінен
талдау. Ұсынымдарды
Медициналық этика
пациенттерге консультация
беру. Пациенттердің
және деонтология.
беруді жүзеге асыру.
қызықтыратын
Пациенттерге өзінің
Жауапкершілігі:
сұрақтарына өзінің
құзыреті шегінде
пациенттерге консультация
құзыреті шегінде жауап бейінді
берудің сапасы үшін.
беру
мамандандырылған
Күрделілігі: жоғары
ұсынымдар
8.2. Пациентті немесе оның заңды өкілін профилактикалау, тексеру, емдеу әдістері мен
тәсілдерін таңдау мүмкіндігі туралы ақпараттандыру
8.2.
Пациентті немесе оның
Пациентті немесе оның Профилактика, зерттеп
заңды өкілін
заңды өкілін тегін
- қарау және емдеудің
профилактикалау, зерттепмедициналық көмектің
белгілі бір әдістері
қарау, емдеу әдістері мен
кепілдік берілген
мен тәсілдерін таңдау
тәсілдерін таңдау мүмкіндігі көлемі туралы
кезінде айғақтар,
туралы ақпараттандыру
ақпараттандыру.
қарсы көрсетілімдер,
қабілеттілігі.
Пациентті немесе оның болуы мүмкін қауіптер
Дербестігі: өздігінен
заңды өкілін
және асқынулар
пациентті немесе оның
профилактиканың
заңды өкілін
әдістері мен тәсілдерін
профилактикалау, зерттептаңдау мүмкіндігі
қарау, емдеу әдістері мен
туралы
тәсілдерін таңдау мүмкіндігі ақпараттандыру.
туралы ақпараттандыру.
Пациентті немесе оның
Жауапкершілігі: пациентті
заңды өкілін зерттеп немесе оның заңды өкілін
қараудың әдістері мен
профилактикалау, зерттептәсілдерін таңдау
қарау, емдеу әдістері мен
мүмкіндігі туралы
тәсілдерін таңдау мүмкіндігі ақпараттандыру.
туралы ақпараттандыру
Пациентті немесе оның
сапасы үшін.
заңды өкілін емдеудің
Күрделілігі: жоғары
әдістері мен тәсілдерін

таңдау мүмкіндігі
туралы
ақпараттандыру.
Профилактикалау,
зерттеп-қарау, емдеудің
белгілі бір әдістері мен
тәсілдерін орындауға
ақпараттық келісімін
алу
8.3. Аса қауіпті инфекциялық ауруларға күдіктенген немесе анықтаған кезінде жедел
хабарландыру
8.3.
Аса қауіпті инфекциялық
Аса қауіпті
Аса қауіпті
ауруларға күдіктенген
инфекцияларға
инфекцияларға
немесе анықтаған кезінде
күдіктену немесе
күдіктену немесе
жедел хабарландыру
сырқаттану туралы
сырқаттану туралы
қабілеттілігі.
шұғыл
шұғыл
Дербестігі: өздігінен аса
хабарландырудың
хабарландырудың
қауіпті инфекциялық
үлгілік сызбасына
үлгілік сызбасы.
ауруларға күдіктенген
сәйкес іс-шараларды
Аса қауіпті
немесе анықтаған кезінде
жүзеге асыру.
инфекцияларды
жедел хабарландыру.
Аса қауіпті
анықтау кезіндегі ісЖауапкершілігі: аса қауіпті
инфекциялардың
қимыл алгоритмі
инфекциялық ауруларға
жайылдырмау және
күдіктенген немесе
таратпау бойынша ісанықтаған кезінде жедел
шаралар өткізу
хабарландыруды
орындағаны үшін.
Күрделілігі: жоғары
8.4. Медициналық көмек көрсетудің барлық кезеңдерінде сабақтастықты сақтау
8.4.
Медициналық көмек
Пациентке жүгінгенге Тиімді қарым-қатынас
көрсетудің барлық
«дейін»
медициналық қағидалары.
кезеңдерінде сабақтастықты
көмек
көрсеткен Медициналық этика
сақтау қабілеттілігі.
медицина
және деонтология.
Дербестігі: өздігінен
қызметкерлерімен
Әріптестерге өзінің
медициналық көмек
қажетті
ақпаратпен құзыреті шегінде
көрсетудің барлық
алмасу.
Жүгінгеннен бейінді
кезеңдерінде сабақтастықты
«кейін»
медициналық мамандандырылған
сақтау.
көмекті
жүзеге ұсынымдар
Жауапкершілігі:
асыратын
медицина
медициналық көмек
қызметкерлерімен
көрсетудің барлық
қажетті
ақпаратпен
кезеңдерінде сабақтастықты
алмасу
сақтау.
Күрделілігі: жоғары
8.5. Қажетті мамандарды тартумен консилиумды инициализациялау
8.5.
Қажетті мамандарды
Консилиум
Дәрігерлік
тартумен консилиумды
мақсаттарын және
консилиумдерді өткізу
инициализациялау
өткізу уақытын
мақсаттары.
қабілеттілігі.
айқындау.
Консилиум
Дербестігі: өздігінен қажетті Консилиумге
қорытындысын
мамандарды тартумен
материалдарды
рәсімдеу қағидалары.
консилиумды
дайындау.
Тиімді қарым-қатынас

инициализациялау.
Жауапкершілігі: қажетті
мамандарды тартумен
консилиумды сапалы
инициализациялау үшін.
Күрделілігі: жоғары

Консилиумге қатысуы
қажетті бейінді
мамандарды анықтау.
Консилиум өткізу.
Консилиум
қорытындысын
қалыптастыру

8.6. Бөлімшенің әлеуетін арттыруға қатысу
8.6.
Бөлімшенің әлеуетін
Бөлімшені жетілдіру
арттыруға қатысу
стратегиясын
қабілеттілігі.
қалыптастыруға қатысу.
Дербестігі: өздігінен
Тәжірибесі аз
бөлімшенің әлеуетін
әріптестерге қатысты
арттыруға қатысу.
тәлімгерлік
Жауапкершілігі: бөлімшенің Орта медицина
әлеуетін арттыруға қатысу.
персоналына қатысты
Күрделілігі: жоғары
тәлімгерлік.
Кіші медицина
персоналына қатысты
тәлімгерлік

8.7. Кәсіптік ақпараттық алмасу іс-шараларына қатысу
8.7.
Кәсіптік ақпараттық алмасу
Суреттерді,
бейне
іс-шараларына қатысу
материалдарын, емдеу
қабілеттілігі.
туралы
мәліметтерді
Дербестігі: өздігінен кәсіптік көрсетумен
кәсіби
ақпараттық алмасу ісақпараттық алмасу ісшараларына қатысу
шараларында
Жауапкершілігі: кәсіптік
талқылауларға
қатысу
ақпараттық алмасу ісжәне пациентті одан әрі
шараларына қатысқаны үшін емдеу тактикасы туралы
Күрделілігі: жоғары
шешімді қабылдау

қағидалары.
Медициналық этика
және деонтология.
Әріптестерге өзінің
құзыреті шегінде
бейінді
мамандандырылған
ұсынымдар
Бөлімше қызметтің
мақсаттары, міндеттері,
функциялары мен
нәтижелері.
Дәрігерлік
консилиумдерді өткізу
мақсаттары.
Консилиум
қорытындысын
рәсімдеу қағидалары.
Тиімді қарым-қатынас
қағидалары.
Медициналық этика
және деонтология.
Әріптестерге өзінің
құзыреті шегінде
бейінді
мамандандырылған
ұсынымдар

Нормативтік-құқықтық
актілердің, әдістемелік
ұсынымдардың және
әдістемелік
нұсқаулардың
талаптары,
клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клиникалық
нұсқаулар).
Пациентті одан әрі
диагностикалау және
емдеу тактикасы
туралы мәселені
шығарумен бөлімшеде
жатқан пациенттер
туралы ақпаратпен
презентацияны
дайындау.
8.8. Кәсіптік баспа және электрондық мерзімді баспаларда жариялау
8.8.
Кәсіптік баспа және
Жариялауға арналған
Ғылыми және ғылымиэлектрондық мерзімді
материалды іріктеу.
практикалық баспа

баспаларда жариялау
Жариялауға арналған
қабілеттілігі.
материалды
Дербестігі: өздігінен немесе
статистикалық және
әріптестермен бірлесіп
талдамалық өңдеу.
кәсіптік баспа және
Жариялым мәтінін жазу.
электрондық мерзімді
Жариялымға
баспаларда жариялау.
түйіндемені жазу
Жауапкершілігі: авторлық
жариялымдардағы
нақтылығы және сапасы
үшін
Күрделілігі: жоғары
8.9. Тәжірибесі аз әріптестерге қатысты тәлімгерлік
8.9.
Тәжірибесі аз әріптестерге
Бөлімшенің жаңа
қатысты тәлімгерлік жүргізу қызметкерлерінің
қабілеттілігі
әлеуметтікДербестігі: өздігінен
психологиялық
тәжірибесі аз әріптестерге
дағдылануын қолдау
қатысты тәлімгерлік
Денсаулық сақтау
жүргізу. Жауапкершілігі:
ұйымдарының жаңа
тәжірибесі аз әріптестерге
қызметкерлерінің және
қатысты тәлімгерлік сапалы тәжірибесі аз
жүргізгені үшін. Күрделілігі: әріптестердің кәсіби
жоғары
дағдылануын қолдау
Кәсіби дағдылары
бойынша жеке
әңгімелесулер мен
консультацияларды
өткізудің
коммуникативтік
дағдылар
Жаңа қызметкерлерге
және тәжірибесі аз
әріптестерге
емтихандар өткізген
және сынақ мерзімін
уақытынан бұрын
тоқтатқан кезде кәсіптік
дағдылану
қағидаттарын сақтау
8.10. Орта медицина персоналына қатысты тәлімгерлік
8.10.
Орта медицина персоналына Орта медицина
қатысты тәлімгерлік
персоналын
жүргізуге қабілеттілік.
лауазымдық
Дербестігі: өздігінен орта
нұсқаулықпен, қызмет
медицина персоналына
стандарттарымен,
қатысты тәлімгерлік
жұмысқа қажетті
жүргізу. қабілеттілік
нұсқаушы - әдістемелік
Жауапкершілігі: орта
материалдармен және
медицина персоналына
нормативтік
қатысты тәлімгерлік сапалы құжаттармен

және электрондық
баспаларда
жариялымдарды жазу
қағидалары

Нормативтік-құқықтық
актілердің, әдістемелік
ұсынымдардың және
әдістемелік
нұсқаулардың
талаптары,
диагностикалау мен
емдеудің клиникалық
хаттамаларының
стандарттары
(клиникалық
нұсқаулар) және
лауазымдық
нұсқаулықтар.
Медициналық этика
және деонтология.
Әріптестермен және
пациенттермен қарымқатынастың
педагогикалық және
психологиялық
элементтері.
Кәсіби қызметпен
ұштастырылған
мамандандырылған
білім. Коммуникативті
және педагогикалық
дағдылар
Нормативтік-құқықтық
актілердің, әдістемелік
ұсынымдардың және
әдістемелік
нұсқаулардың
талаптары,
диагностикалау мен
емдеудің клиникалық
хаттамаларының
стандарттары

жүргізгені үшін.
Күрделілігі: жоғары

таныстыру
Кәсіптік дағдылары
бойынша жеке
әңгімелесулерді және
консультация беруді
өткізу.
Жұмыс кезіндегі
деонтология және этика
негіздеріне оқыту

8.11. Кіші медицина персоналына қатысты тәлімгерлік
8.11.
Кіші медицина персоналына Кіші персоналға
қатысты тәлімгерлік
қатысты әлеуметтікжүргізуге қабілеттілік.
психологиялық қолдау
Дербестігі: өздігінен кіші
көрсету.
медицина персоналына
Кіші персоналға
қатысты тәлімгерлік
қатысты кәсіби қолдау
жүргізу. Жауапкершілігі:
көрсету
кіші медицина персоналына
қатысты тәлімгерлік сапалы
жүргізгені үшін. Күрделілігі:
жоғары

(клиникалық
нұсқаулар) және
лауазымдық
нұсқаулықтар.
Медициналық этика
және деонтология.
Әріптестермен және
пациенттермен қарымқатынастың
педагогикалық және
психологиялық
элементтері.
Кәсіби қызметпен
ұштастырылған
мамандандырылған
білім. Коммуникативті
және педагогикалық
дағдылар
Нормативтік-құқықтық
актілердің, әдістемелік
ұсынымдардың және
әдістемелік
нұсқаулардың
талаптары,
диагностикалау мен
емдеудің клиникалық
хаттамаларының
стандарттары
(клиникалық
нұсқаулар).
Кіші персоналға
қатысты әлеуметтікпсихологиялық қолдау
қағидаттары.
Кіші персоналға
қатысты кәсіби қолдау
қағидаттары.
Медициналық этика
және деонтология.
Әріптестермен және
пациенттермен қарымқатынастың
педагогикалық және
психологиялық
элементтері.
Кәсіби қызметпен
ұштастырылған
мамандандырылған
білім. Коммуникативті
және педагогикалық
дағдылар

9. Медициналық қызметтер көрсету процессін құжаттауды (оның ішінде
электрондық) қамтамасыз ету
9.1. Медициналық құжаттаманың стандартты нысандарын жүргізу
9.1.
Медициналық құжаттаманың Медициналық
Медициналық құжат
стандартты нысандарын
құжаттаманың
айналымды
жүргізу қабілеттілігі.
стандартты нысандарын регламенттеу жөніндегі
Дербестігі: өздігінен
жүргізу.
НҚА. Медициналық
медициналық құжаттаманың Барлық қажетті
есепке алу - есеп беру
стандартты нысандарын
жазбаларды дұрыс
құжаттамасының
жүргізу.
ресімдеу.
стандартты нысандары
Жауапкершілігі:
Оларды жасау уақыты
медициналық құжаттаманың туралы жазбалар мен
стандартты нысандарын
таңбалардың
сапалы жүргізгені және
анықтығын қамтамасыз
олардағы ақпараттың
ету.
нақтылығы үшін.
Медициналық
Күрделілігі: жоғары
құжаттаманың
стандартты
нысандарының
сақталуын қамтамасыз
ету. Медициналық
құжаттаманы денсаулық
сақтау ұйымының
тіркеу орнына және
мұрағатына уақытылы
беру.
9.2. Электрондық медициналық құжаттаманы жүргізу
9.2.
Электрондық медициналық
Дербес компьютерді
Дербес компьютермен
құжаттаманы жүргізу
қолдану.
жұмыс істеу туралы
қабілеттілігі.
Электрондық
негізгі мәліметтер.
Дербестігі: өздігінен
медициналық
Негізгі компьютерлік
электрондық медициналық
құжаттаманың
бағдарламаларды
құжаттаманы жүргізу.
стандартты нысандарын қолдану. Денсаулық
Жауапкершілігі:
жүргізу.
сақтауды
электрондық медициналық
Электрондық
ақпараттандыру
құжаттаманы сапалы
дерекқорға ақпаратты
негіздері. Ақпараттық
жүргізгені және олардағы
дұрыс және уақытылы
қауіпсіздікті
ақпараттың нақтылығы үшін. енгізу.
қамтамасыз ету
Күрделілігі: жоғары
Ақпараттық
негіздері.
қауіпсіздікті сақтауды
Электрондық және
қамтамасыз ету.
медициналық құжат
Электрондық
айналымды
медициналық
регламенттеу жөніндегі
құжаттаманың
НҚА. Электрондық
сақталуын қамтамасыз
медициналық есепке
ету
алу - есеп беру
құжаттамасының
стандартты нысандары
10. Әдістемелік және зерттеу медициналық қызметі
10.1. Денсаулық мектептерінің жұмысын ұйымдастыру
10.1.
Пациенттерге арналған
Пациенттерге арналған
Пациенттерге арналған
мектептердің жұмысын
мектептердің жұмысын мектептердің

ұйымдастыру қабілеттілігі.
Дербестігі: өздігінен
пациенттерге арналған
мектептердің жұмысын
ұйымдастыру.
Жауапкершілігі:
пациенттерге арналған
мектептердің жұмысын
сапалы ұйымдастырғаны
үшін.
Күрделілігі: жоғары

жоспарлау.
Пациенттерге арналған
мектептер үшін
әдістемелік
материалдарды
дайындау.
Пациенттермен
сабақтар өткізу.
Пациенттерге арналған
мектептердің жұмысын
жетілдірудің
нәтижелерін талдау

мақсаттары, міндеттері,
функциялары.
Ғылыми-әдістемелік
қызмет негіздері.
Тиімді қарым-қатынас
қағидалары.
Медициналық этика
және деонтология.
Әріптестерге өзінің
құзыреті шегінде
бейінді
мамандандырылған
ұсынымдар
10.2. Практикалық тренингтерді, мастер-кластарды өткізуге қатысу
10.2.
Кәсіптік тренингтерді,
Кәсіптік тренингтерді,
Кәсіптік тренингтер
мастер-кластарды өткізуге
мастер-кластарды
мен мастер-кластардың
қатысу қабілеттілігі.
өткізуге қатысуды
мақсаттары, міндеттері,
Дербестігі: өздігінен кәсіптік жоспарлау.
функциялары.
тренингтерді, мастерКәсіптік тренингтер,
Ғылыми-әдістемелік
кластарды өткізуге қатысу.
мастер-кластарға
қызмет негіздері.
Жауапкершілігі:
арналған әдістемелік
Тиімді қарым-қатынас
кәсіптік тренингтерді,
материалдарды
қағидалары.
мастер-кластарды өткізуге
дайындау.
Практикалық
сапалы қатысқаны үшін.
Теориялық сабақтар
дағдылардың тиімді
Күрделілігі: жоғары
өткізу.
беру техникасы.
Қолданбалы
Медициналық этика
материалды дайындау.
және деонтология.
Тренингтің немесе
Әріптестерге өзінің
мастер-класс негізінің
құзыреті шегінде
практикалық негізін
бейінді
көрсету.
мамандандырылған
Тыңдаушының
ұсынымдар
тренингтің немесе
мастер-кластың
практикалық негізін
орындауын бақылау.
Тыңдаушының
теориялық және
практикалық
материалды белгілі бір
дәрежеде игеруінің
қорытындыларын
шығару
10.3. Қолданбалы медициналық зерттеуге қатысу
10.3.
Қолданбалы медициналық
Зерттеу объектісін
Қолданбалы
зерттеуге қатысу
анықтауға қатысу.
медициналық
қабілеттілігі.
Зерттеу құралдарын
зерттеулердің
Дербестігі: өздігінен
таңдауға қатысу.
мақсаттары, міндетті,
қолданбалы медициналық
Алғашқы зерттеу
функциялары.
зерттеуге қатысу.
материалдарын жинау.
Ғылыми-практикалық
Жауапкершілігі: қолданбалы Алғашқы материалды
қызметтің негіздері.
медициналық зерттеуге
өңдеу.
Медициналық этика

сапалы үлес қосқаны үшін.
Күрделілігі: жоғары

Алынған материалды
және деонталогия.
алдын ала талдау.
Медициналық
Алынған материалды
статистика
статистикалық өңдеу
11. Шұғыл жағдайлар кезінде білікті медициналық көмек көрсету
11.1. Кардиологиядағы шұғыл жағдайлар кезінде білікті медициналық көмек көрсету
11.1.
Кардиологиядағы шұғыл
Диагностика и оказание - жіті коронарлық
жағдайларда білікті
квалифицированной
синдром;
медициналық көмек көрсету неотложной помощи
- миокард инфарктісі;
қабілеттілігі.
при:
-аритмия;
Дербестігі: өздігінен
- жіті коронарлық
- өкпе ісігі;
кардиологиядағы шұғыл
синдром;
- инфекциялық
жағдайларда білікті
- миокард инфарктісі;
эндокардит;
медициналық көмек көрсету. -аритмия;
- терең вена тромбозы;
Жауапкершілігі:
- өкпе ісігі;
- өкпе артериясының
кардиологиядағы шұғыл
- инфекциялық
тромбоэмболиі;
жағдайларда сапалы білікті
эндокардит;
- жіті артериялық
медициналық көмек көрсету - терең вена тромбозы;
қысым;
үшін;
- өкпе артериясының
- аортаның қабатталған
Күрделілігі: жоғары
тромбоэмболиі;
аневризмдері;
- жіті артериялық
-жіті перикардит
қысым;
кезінде;
- аортаның қабатталған
- жүректің
аневризмдері;
тампонадасы кезінде
-жіті перикардит
этилогия, патогенез,
кезінде;
клиникалық карта,
- жүректің тампонадасы диагностика, шұғыл
кезінде диагностика
дәрігерлік емдеу ісжәне шұғыл білікті
шараларының
көмек көрсету
техникасы
11.2.Педиатрияда тыныс алу жүйесі аурулары кезінде шұғыл жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету
11.2.
Балаларда тыныс алу жүйесі - жіті пневмония;
- жіті пневмония;
аурулары кезінде шұғыл
- бронх демікпесінің
- бронх демікпесінің
жағдайларда білікті
ұстамасы;
ұстамасы;
медициналық көмек көрсету - жіті тыныс алу
- жіті тыныс алу
қабілеттілігі;
жеткіліксіздігі;
жеткіліксіздігі;
Дербестігі: өздігінен
-респираторлық
-респираторлық
балаларда тыныс алу жүйесі дистресс-синдромы;
дистресс-синдромы;
аурулары кезінде шұғыл
-пневмоторакс;
-пневмоторакс;
жағдайларда білікті
- қан қақыру;
- қан қақыру;
медициналық көмек көрсету -плевралық жалқық;
-плевралық жалқық;
үшін;
-тыныс алу
-тыныс алу
Жауапкершілігі: балаларда
жолдарының жіті
жолдарының жіті
тыныс алу жүйесі аурулары
обструкциясы кезіндегі
обструкциясы кезінде
кезінде шұғыл жағдайларда
диагностика және
этилогия, патогенез,
сапалы білікті медициналық шұғыл білікті көмек
клиникалық карта,
көмек көрсету.
көрсету
диагностика, шұғыл
Күрделілігі: жоғары
дәрігерлік емдеу ісшараларының
техникасы

11.3.Педиатрияда шок кезінде шұғыл жағдайларда білікті медициналық көмек көрсету
11.3.
Шок кезінде балаларға
-кардиогенді шок;
-кардиогенді шок;
шұғыл жағдайларда білікті
-гиповолемикалық шок; -гиповолемикалық
медициналық көмек көрсету -анафилактикалық шок; шок;
қабілеттілігі;
-септикалық шок;
-анафилактикалық
Дербестігі: өздігінен шок
-уытты шок;
шок;
кезінде балаларға шұғыл
-лактат-ацидоз
-септикалық шок;
жағдайларда білікті
кезіндегі диагностика
-уытты шок;
медициналық көмек көрсету; және шұғыл білікті
-лактат-ацидоз кезінде
Жауапкершілігі: шок кезінде көмек көрсету
этилогия, патогенез,
балаларға шұғыл
клиникалық карта,
жағдайларда сапалы білікті
диагностика, шұғыл
медициналық көмек көрсету
дәрігерлік емдеу ісүшін.
шараларының
Күрделілігі: жоғары
техникасы
11.4.Педиатрияда инфекциялық аурулар кезінде шұғыл жағдайларда білікті медициналық
көмек көрсету
11.4.
Балалардың инфекциялық
-безгек және бөртпемен -безгек және бөртпемен
аурулары кезінде шұғыл
көрінетін инфекциялық көрінетін инфекциялық
жағдайларда білікті
аурулар
аурулар
медициналық көмек көрсету проявляющихся;
проявляющихся;
қабілеттілігі.
-менингокок
-менингокок
Дербестігі: өздігінен
инфекциялары;
инфекциялары;
балалардың инфекциялық
-вирусты
-вирусты
аурулары кезінде шұғыл
геморрагиялық безгек;
геморрагиялық безгек;
жағдайларда білікті
-жіті ішек инфекциясы; -жіті ішек инфекциясы;
медициналық көмек көрсету. -ауыр жіті
-ауыр жіті
Жауапкершілігі:
респираторлық
респираторлық
Балалардың инфекциялық
синдром;
синдром;
аурулары кезінде шұғыл
-ботулизм;
-ботулизм;
жағдайларда сапалы білікті
-сіреспе
-сіреспе кезінде
медициналық көмек көрсету кезіндегі диагностика
этилогия, патогенез,
үшін
және шұғыл білікті
клиникалық карта,
Күрделілігі: жоғары
көмек көрсету
диагностика, шұғыл
дәрігерлік емдеу ісшараларының
техникасы
11.5.Педиатрияда АИТВ жұқтырған пациенттерде шұғыл жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету
11.5.
АИТВ жұқтырған
-АИТВ -АИТВ пациенттерде шұғыл
жұқтырғандардағы жіті жұқтырғандардағы жіті
жағдайлар кезінде алғашқы
неврологиялық жағдай; неврологиялық жағдай;
дәрігерлік медициналық
- АИТВ - АИТВ көмек көрсету қабілеттілігі;
жұқтырғандардағы
жұқтырғандардағы
Дербестігі: өздігінен
шұғыл респираторлық
шұғыл респираторлық
АИТВ жұқтырған
жағдай;
жағдай;
пациенттерде шұғыл
- АИТВ - АИТВ жағдайлар кезінде алғашқы
жұқтырғандардағы
жұқтырғандардағы
дәрігерлік медициналық
асқазан - ішек аурулары асқазан - ішек
көмек көрсету;
кезінде диагностика
аурулары
Жауапкершілігі:
және шұғыл білікті
кезінде этилогия,
АИТВ жұқтырған
көмек көрсету
патогенез, клиникалық

пациенттерде шұғыл
карта, диагностика,
жағдайлар кезінде сапалы
шұғыл дәрігерлік
алғашқы дәрігерлік
емдеу іс-шараларының
медициналық көмек көрсету
техникасы
үшін;
Күрделілігі: жоғары
11.6.Педиатрияда бүйрек аурулары кезінде шұғыл жағдайларда білікті медициналық
көмек көрсету
11.6.
Бүйрек аурулары кезінде
-жіті бүйрек
-жіті бүйрек
шұғыл жағдайларда білікті
жеткіліксіздігі;
жеткіліксіздігі;
медициналық көмек көрсету -анурия;
-анурия;
қабілеттілігі.
-жіті интерстициалды
-жіті интерстициалды
Дербестігі: өздігінен
нефрит;
нефрит;
бүйрек аурулары кезінде
-рабдомиолиз;
-рабдомиолиз;
шұғыл жағдайларда білікті
-гепатореналды
-гепатореналды
медициналық көмек көрсету. синдром;
синдром;
Жауапкершілігі: бүйрек
-бүйрек шаншуы;
-бүйрек шаншуы;
аурулары кезінде шұғыл
-гематурия
-гематурия кезіндегі
жағдайларда сапалы білікті
кезіндегі диагностика
этилогия, патогенез,
медициналық көмек көрсету және шұғыл білікті
клиникалық карта,
үшін
көмек көрсету
диагностика, шұғыл
Күрделілігі: жоғары
дәрігерлік емдеу ісшараларының
техникасы
11.7.Педиатрияда шұғыл неврологиялық жағдайларда білікті медициналық көмек көрсету
11.7.
Шұғыл неврологиялық
-кома;
-кома;
жағдайларда білікті
-жіті менингит;
-жіті менингит;
медициналық көмек көрсету -жіті энцефалит;
-жіті энцефалит;
қабілеттілігі.
-бас сүйек - ми зақымы; -бас сүйек - ми
Дербестігі: өздігінен
-бассүйекішілік қан кету зақымы;
шұғыл неврологиялық
;
-бассүйекішілік қан
жағдайларда білікті
-эпилептикалық статус; кету ;
медициналық көмек көрсету. -инсульт;
-эпилептикалық статус;
Жауапкершілігі: шұғыл
-миастеническомкриз;
-инсульт;
неврологиялық жағдайларда -жұлын компрессиясы
-миастеническомкриз;
сапалы білікті медициналық кезіндегі диагностика
-жұлын компрессиясы
көмек көрсету үшін.
және шұғыл білікті
кезіндегі этилогия,
Күрделілігі: жоғары
көмек көрсету
патогенез, клиникалық
карта, диагностика,
шұғыл дәрігерлік
емдеу іс-шараларының
техникасы
11.8.Балалар психиатриядағы шұғыл жағдайларда білікті медициналық көмек көрсету
11.8.
Психиатриядағы шұғыл
-жіті ақыл-есінен
-жіті ақыл-есінен
жағдайларда білікті
айырылу;
айырылу;
медициналық көмек көрсету -алкогольді шамадан
-алкогольді шамадан
қабілеттілігі.
тыс тұтынғанда бас
тыс тұтынғанда бас
Дербестік: өздігінен
тарту синдромы;
тарту синдромы;
психиатриядағы шұғыл
-суицид кезіндегі
-суицид кезіндегі
жағдайларда білікті
диагностика және
этилогия, патогенез,
медициналық көмек көрсету. шұғыл білікті көмек
клиникалық карта,
Жауапкершілік:
көрсету
диагностика, шұғыл

психиатриядағы шұғыл
дәрігерлік емдеу ісжағдайларда сапалы білікті
шараларының
медициналық көмек көрсету
техникасы
үшін.
Күрделілігі: жоғары
11.9.Эндокринологиядағы шұғыл жағдайларда білікті медициналық көмек көрсету
11.9.

Эндокринологиядағы шұғыл
жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету
қабілеттілігі;
Дербестігі: өздігінен
эндокринологиядағы шұғыл
жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету;
Жауапкершілігі:
эндокринологиядағы шұғыл
жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

-Диабетикалық
кетоацидоз;
-гипоосмолярлық
некетоацидотикалық
кома;
-гипогликемиялық
кома;
-гипонатриемия;
-гипернатриемия;
-жіті гипокальциемия;
-гиперкальциемия;
-гипофосфатемия;
-аддисондық криз
кезінде
диагностика және
шұғыл білікті
медициналық көмек
көрсету

-Диабетикалық
кетоацидоз;
-гипоосмолярлық
некетоацидотикалық
кома;
-гипогликемиялық
кома;
-гипонатриемия;
-гипернатриемия;
-жіті гипокальциемия;
-гиперкальциемия;
-гипофосфатемия;
-аддисондық криз
кезінде
кезіндегі этиология,
патогенез, клиникалық
көрініс, диагностика,
білікті шұғыл емдеу ісшараларының
техникасы
11.10 . Балалар гастроэнтерологиясындағы шұғыл жағдайларда білікті медициналық
көмек көрсету
11.10 Балалар
Ішек-қарын жолы
Ішек-қарын жолы
гастроэнтерологиясындағы
жоғарғы бөліктерінен
жоғарғы бөліктерінен
шұғыл жағдайларда білікті
жіті қан кету;
жіті қан кету;
медициналық көмек көрсету жіті гастроэнтерит;
жіті гастроэнтерит;
қабілеттілігі;
қан аралас диарея;
қан аралас диарея;
Дербестігі: өздігінен балалар сарыауру;
сарыауру;
гастроэнтерологиясындағы
өттің тас байлану
өттің тас байлану
шұғыл жағдайларда білікті
салдарынан қабынуы;
салдарынан қабынуы;
медициналық көмек көрсету; жіті бауыр жетімсіздігі;
жіті бауыр
Жауапкершілігі: балалар
жіті панкреатит
жетімсіздігі;
гастроэнтерологиясындағы
кезіндегі
жіті панкреатит
шұғыл жағдайларда білікті
диагностикалау және
кезіндегі этиология,
медициналық көмек көрсету шұғыл білікті
патогенез, клиникалық
сапасы үшін;
медициналық көмек
көрініс, диагностика,
Күрделілігі: жоғары
көрсету
білікті шұғыл емдеу ісшараларының
техникасы
11.11. Балалар гематологиясындағы шұғыл жағдайларда білікті медициналық көмек
көрсету
11.11 Балалар
-трансфузиондық
--трансфузиондық
гематологиясындағы шұғыл
реакциялар;
реакциялар;
жағдайларда білікті
-ДВС-синдромы;
-ДВС-синдромы;
медициналық көмек көрсету -жіті лейкоз;
-жіті лейкоз;

қабілеттілігі;
-гемофилия кезінде
-гемофилия кезіндегі
Дербестігі: өздігінен балалар диагностикалау және
этиология, патогенез,
гематологиясындағы шұғыл
шұғыл білікті
клиникалық көрініс,
жағдайларда білікті
медициналық көмек
диагностика, білікті
медициналық көмек көрсету; көрсету
шұғыл емдеу ісЖауапкершілігі: балалар
шараларының
гематологиясындағы шұғыл
техникасы
жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары
11.12. Балалар ревматологиядағы шұғыл жағдайларда білікті медициналық көмек
көрсету
11.12 Балалар ревматологиядағы
Жіті моноартрит;
Жіті моноартрит;
шұғыл жағдайларда білікті
жіті полиартрит;
жіті полиартрит;
медициналық көмек көрсету СКВ;
СКВ;
қабілеттілігі;
васкулиттар кезіндегі
васкулиттар кезіндегі
Дербестігі: өздігінен балалар диагностика және
этиология, патогенез,
ревматологиядағы шұғыл
шұғыл білікті
клиникалық көрініс,
жағдайларда білікті
медициналық көмек
диагностика, білікті
медициналық көмек көрсету; көрсету
шұғыл емдеу ісЖауапкершілігі: балалар
шараларының
ревматологиядағы шұғыл
техникасы
жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары
11.13. Балалар дерматологиядағы шұғыл жағдайларда білікті медициналық көмек
көрсету
11.13 Балалар дерматологиядағы
Терінің дәрілік
Терінің дәрілік
шұғыл жағдайларда білікті
реакциялары;
реакциялары;
медициналық көмек көрсету аутоиммундық
аутоиммундық
қабілеттілігі;
буллездік аурулар;
буллездік аурулар;
Дербестігі: өздігінен
-генерализацияланған
-генерализацияланған
балалар дерматологиядағы ы пустулездік псориаз;
пустулездік псориаз;
шұғыл жағдайларда білікті
- уытты эпидермалды
- уытты эпидермалді
медициналық көмек көрсету; некролиз кезіндегі
некролиз кезіндегі
Жауапкершілігі: балалар
диагностика және
этиология, патогенез,
дерматологиядағы шұғыл
шұғыл білікті көмек
клиникалық көрініс,
жағдайларда білікті
көрсету
диагностика, білікті
медициналық көмек көрсету
шұғыл емдеу іссапасы үшін;
шараларының
Күрделілігі: жоғары
техникасы
11.14. Педиатрияда уланулар кезінде шұғыл жағдайларда білікті медициналық көмек
көрсету
11.14 Балаларда уланулар кезінде
-Дәрі-дәрмектермен,
-Дәрі-дәрмектермен,
шұғыл жағдайларда білікті
-иісті газбен улану,
-иісті газбен улану,
медициналық көмек көрсету -этанолмен жіті улану,
-этанолмен жіті улану,
қабілеттілігі;
-есірткі заттарымен,
-есірткі заттарымен,
Дербестігі: өздігінен
-цианидтермен улану
-цианидтермен улану
балаларда уланулар кезінде
кезіндегі диагностика
кезіндегі этиология,
шұғыл жағдайларда білікті
және шұғыл білікті
патогенез, клиникалық

медициналық көмек көрсету; көмек көрсету
көрініс, диагностика,
Жауапкершілігі: балаларда
білікті шұғыл емдеу ісуланулар кезінде шұғыл
шараларының
жағдайларда білікті
техникасы
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары
11.15. Педиатрияда қоршаған орта факторлары әсері кезінде шұғыл жағдайларда білікті
медициналық көмек көрсету
11.15 Қоршаған орта факторлары
-Күн өту,
-Күн өту,
әсері кезінде шұғыл
-суық өтіп кету,
-суық өтіп кету,
жағдайларда білікті
-тереңдікке кетумен
-тереңдікке кетумен
медициналық көмек көрсету байланысты жағдайлар, байланысты
қабілеттілігі;
-электр тоғының ұруы,
жағдайлар,
Дербестігі: өздігінен
-жәндіктер,
-электр тоғының ұруы,
Қоршаған орта факторлары
-жыландар шағу
-жәндіктер,
әсері кезінде шұғыл
кезіндегі диагностика
-жыландар шағу
жағдайларда білікті
және шұғыл білікті
кезіндегі этиология,
медициналық көмек көрсету; көмек көрсету.
патогенез, клиникалық
Жауапкершілігі: Қоршаған
көрініс, диагностика,
орта факторлары әсері
білікті шұғыл емдеу іскезінде шұғыл жағдайларда
шараларының
білікті медициналық көмек
техникасы.
көрсету сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары
«Неонатология» мамандығы бойынша мамандандырылған медициналық көмек
көрсету
12. Жаңа туған нәрестені алғашқы тексеріп-қарау және «Неонатология» мамандығы
бйоынша диагноз қою.
12.1. Жаңа туған нәресте туралы жалпы мәліметтерді алу
12.1.
Жаңа туған нәресте туралы
Жаңа туған нәрестенің
Нормативтік құқықтық
жалпы мәліметтерді алу,
анасынан ақпарат алу;
актілер талаптары,
шағымдарды анықтау және
Тиімді қарым-қатынас
әдістемелік нұсқаулар
талдау қабілеттілігі;
техникасы. Негізгі
мен әдістемелік
Дербестігі: өздігінен жаңа
шағымдарды анықтау.
нұсқаулықтар,
туған нәресте туралы жалпы Қарқындылық,
клиникалық
мәліметтерді алу,
оқшаулау, иррадиация,
хаттамалардың
шағымдарды анықтау және
ұзақтылығы, пайда болу стандарттары
талдау;
себептері және аталған
(клиникалық
Жауапкершілігі: жаңа туған
патологиялық процестің басшылық);
нәрестенің анасы туралы
белгілі бір
Жаңа туған нәресте
жалпы мәліметтерді сапасы
факторларымен
туралы мәліметтердің
және нақты ақпарат,
байланыс мәніне
сабақтастығы және
шағымдарды нақтылау үшін; шағымдарды бағалау.
жинау;
Күрделілігі: жоғары
Жаңа туған нәресте
анасының психология
ерекшеліктері
Медициналық этика
және деонтология
ерекшеліктері Ішкі
ауралар
пропедевтикасы;

Патологиялық
процесстердің
этиологиясы,
патогенезі клиникалық
көріністері; негізгі
шағымдар және
әртүрлі патологиялық
жағдайлар және
аурулар кезінде
сипатты ерекшеліктер
12.2. Жаңа туған нәрестені алғашқы тескріп-қарау
12.2.
Пациенттің ауруының
Сыртқы тексеріп-қарау,
анамнезі туралы
жүйелер және ағзалар
мәліметтерді анықтау
бойынша тексеріпқабілеттілігі;
қарауды жүргізу. Жаңа
Дербестігі: өздігінен
туған нәрестені
пациенттің ауруының
неврологиялық
анамнезі туралы
тексеріп-қарау және
мәліметтерді анықтау;
неврологиялық
Жауапкершілігі: пациенттің
статусты бағалау.
ауруының анамнезі туралы
Дамуды кешенді
мәліметтерді сапалы
бағалау. Патологиялық
анықтағаны үшін;
позаларды және
Күрделілігі: жоғары
рефлекстерді және
патологиялық
синдромдарды анықтау.

12.3. Сараланған диагностиканы жүргізу
12.3.
Алдын ала сараланған
Ағымдағы синдромды
диагностиканы жүргізу
ерекшелеу.
қабілеттілігі;
Ерекшеленген
Дербестігі: өздігінен алдын
синдромды толық
ала сараланған
сипаттау. Аурудың
диагностиканы жүргізу;
толық көрінісін
Жауапкершілігі: алдын ала
диагностика кезінде
сараланған диагностиканы
анықталған барлық
жүргізу сапасы үшін;
симптомдарды
Күрделілігі: жоғары
көрсетумен сипаттау.
Болжанған тізбеден
барлық аурулармен
ұйғарылған диагнозға
енгізілген ауруларды
дәйекті түрде
салыстыру;
Ақпаратты талдау және

Нормативтік құқықтық
актілер талаптары,
әдістемелік нұсқаулар
мен әдістемелік
нұсқаулықтар,
клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клиникалық
басшылық);
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері.
(дені сау, ауру шала
туған бала)
Ішкі ауралар
пропедевтикасы;
Патологиялық
процесстердің
этиологиясы,
патогенезі клиникалық
көріністері;
Нормативтік құқықтық
актілер талаптары,
әдістемелік нұсқаулар
мен әдістемелік
нұсқаулықтар,
клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клиникалық
басшылық);
Қалыпты анатомия;
Қалыпты физиология;
Топографиялық
анатомия;
Биохимия;
Патологиялық
физиология;

синтез.
Болуы мүмкін
ауралардың барлығын
алып тастау.
Науқастан сұрау
мәліметтерін саралау,
талдау және жүйелеу,
науқасты алғашқы
тексеріп-қарау;
науқасты объективті
зерттеу
12.4. Алдын ала қойылған диагнозды тұжырымдау
12.4.
Алдын ала қойылған
Негізгі ауруды атап
диагнозды тұжырымдау
көрсету.
қабілеттілігі;
Аталған аурудың
Дербестігі: өздігінен алдын
қайталану мүмкіндігі
ала қойылған диагнозды
растайтын мәліметтер
тұжырымдау;
сараптамасы. Қосалқы
Жауапкершілігі: алдын ала
ауруларды атап
қойылған диагнозды сапалы көрсету.
тұжырымдау үшін;
Диагноз бен қосалқы
Күрделілігі: жоғары
патологияны
тұжырымдау. Алдын
ала диагнозды негіздеу.

Патологиялық
анатомия;
Этиология, патогенез,
ағзалар мен жүйе
ауруларының
клиникалық
симптоматикасы және
өзіндік ерекшеліктері
(айырмашылық
нышандары)

Нормативтік құқықтық
актілер талаптары,
әдістемелік нұсқаулар
мен әдістемелік
нұсқаулықтар,
клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клиникалық
басшылық);
Ағзалар мен жүйе
ауруларының
клиникалық көрінісі,
классификациясы,
этологиясы, патогенезі.
13. Жаңа туған нәрестені емдеу (сау, науқас және шала туған нәрестелерді
неонатальді күту)
13.1. Сау жаңа туған нәрестені емдеу
13.1.
Сау жаңа туған нәрестені
Дені сау жаңа туған
НҚА, әдістемелік
емдеуді ұйымдастыру
нәрестенің
нұсқаулардың және
қабілеттілігі;
анатомиялықәдістемелік
Дербестігі: жүйелі
физиологиялық
нұсқаулықтарды
бақыланатын сау жаңа туған жағдайын анықтау
талаптары, клиникалық
нәрестені емдеуді
- жаңа туған нәрестенің хаттамалардың
ұйымдастыру;
анатомиялық,
стандарттары
Жауапкершілігі:
физиологиялық және
(клинических
бақыланатын сау жаңа туған функционалдық
нұсқаулар)
нәрестені емдеуді
ерекшеліктері
Жаңа туған нәрестенің
ұйымдастыру сапасы үшін;
- тірек-қимыл жүйксі
анатомиялықКүрделілігі: жоғары
- тыныс алу жүйесі
функционалдық
- жүрек-қан тамыр
ерекшеліктері.
жүйесі
Ішкі аурулар
- жүйке жүйесі
пропедевтикасы;
- эндокриндік жүйе
Бейінгі сәйкес
- иммундық жүйе
аурулардың
- өанның жасушалық
этиологиясы,
құрамының
патогенезі, клиникалық
гемопоэзасы және
картинасы,
ерекшеліктері
диагностика
- асқазан-ішек жолжары

- су-электролитті алмасу
және несеп бөлу жүйесі
13.2. Шекаралық жағдайдағы жаңа туған нәрестелерді емдеу
13.2.
Шекаралық жағдайдағы
Ауыспалы
жаңа туған нәрестелерді
физиологиялық
емдеуді ұйымдастыру
жағдайлары бар жаңа
қабілеттілігі;
туған нәрестелерді
Дербестігі: жүйелі
анықтау және емдеу
бақыланатын шекаралық
- транзиторлық
жағдайдағы жаңа туған
гипержелдету және ерте
нәрестелерді емдеуді
неонталды кезеңде
ұйымдастыру;
тыныс алу актісінің
Жауапкершілігі: шекаралық
ерекшеліктері
жағдайдағы жаңа туған
- транзиторлық қан
нәрестелерді емдеуді
айналым
ұйымдастыру сапасы үшін;
- ішкі секрецияның
Күрделілігі: жоғары
транзиторлық
гиперфункциясы
- жыныстық криз
- алғашқы дене
салмағын транзиторлық
жоғалту
- жыны балансты
транзиторлық бұзу
- терінің транзиторлық
өзгеруі
- транзиторлық
гипербилирубинемия
- ішек және
дисбактериоздың
транзиторлық катары
- метаболизм
транзиторлық
ерекшеліктері
- ерте неонатальді
гемостаз және
гемопоэздің
транзиторлық
ерекшеліктері
- бүйрек фунциясымен
байланысты жаңа туған
нәрестенің шекаралық
жағдайы
13.3. Шала туған жаңа туған нәрестелерді емдеу
13.3.
Шала туған жаңа туған
Шала туған
нәрестелерді емдеуді
нәрестелерді емдеу
ұйымдастыру қабілеттілігі;
Шала туған балалардың
Дербестігі: жүйелі
патологиясы
бақыланатын шала туған
бөлімшесінің жұмысын
жаңа туған нәрестелерді
ұйымдастыру.
емдеуді ұйымдастыру;
Шала туған балаларды
Жауапкершілігі: шала туған
қоректендіруді

НҚА, әдістемелік
нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Ауыспалы
физиологиялық
аурулар кезінде түзету
үшін этилогия,
патогенез, клиникалық
картина және айғақтар
Ауыспалы
физиологиялық
жағдайлары бар жаңа
туған нәрестелерді
емдеу

НҚА, әдістемелік
нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических

жаңа туған нәрестелерді
емдеуді ұйымдастыру
сапасы үшін;
Күрделілігі: высокая

ұйымдастыру.
Энтеральді және
парентеральді
қоректендіру

нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері. Шала
туған жаңа туған
нәрестелерді күтіп
бағу стандарттары
Шала туған
балалардың патология
бөлімшесінің
қағидаттары
Шала туған жаңа туған
нәрестелерді
қоректендіру
қағидаттары
13.4. Метоболизмдік бұзылыстары бар жаңа туған нәрестені емдеу (су-электролитті және
қышқылды-негізгі баланстың бұзылыстары)
13.4.
Метоболизмдік бұзылыстары Метаболиялық
НҚА, әдістемелік
бар жаңа туған нәрестені
бұзылыстары бар жаңа
нұсқаулардың және
емдеуді ұйымдастыру
туған нәрестелерді
әдістемелік
қабілеттілігі;
емдеу
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
- баланса глюкоза
талаптары, клиникалық
бақыланатын метоболизмдік балансының
хаттамалардың
бұзылыстары бар жаңа туған бұзылыстары
стандарттары
нәрестені емдеуді
- микроэлементтер
(клинических
ұйымдастыру;
балансын бұзылыстары нұсқаулар)
Жауапкершілігі:
(кальций, магний,
жаңа туған нәрестедегі
метоболизмдік бұзылыстары калий, натрий)
метоболизмдік
бар жаңа туған нәрестені
- қылқыш-негізгі
бұзылыстардың
емдеуді ұйымдастыру
жағдайдың бұзылуы
этиологиясы,
сапасы үшін
- су алмасуының
патогенезі және
Күрделілігі: высокая
бұзылуы
клиникалық картина
- дегидратация
Метоболизмдік
- тері және тері асты
бұзылыстары бар жаңа
жасушаларының ісіктері туған нәрестені емдеу
- гипераммониемия
қағидаттары
13.5. Туу жарақаты бар жаңа туған нәрестені емдеу
13.5.
Туу жарақаты бар жаңа туған Босану жарақаттары бар НҚА, әдістемелік
нәрестені емдеуді
жаңа туған нәрестелерді нұсқаулардың және
ұйымдастыру қабілеттілігі;
анықтау және емдеу
әдістемелік
Дербестігі: жүйелі
- акушериялық
нұсқаулықтарды
бақыланатын туу жарақаты
жарақаттар (бас
талаптары, клиникалық
бар жаңа туған нәрестені
сүйегініңғ аяқ-қол,
хаттамалардың
емдеуді ұйымдастыру;
бұғананың сынуы)
стандарттары
Жауапкершілігі: туу
- жұмсақ тіндердің
(клинических
жарақаты бар жаңа туған
жарақаттары (кеуденұсқаулар)
нәрестені емдеуді
бұғана-сосцевидті
Туу жарақаттарының
ұйымдастыру сапасы үшін;
бұлшық етті жарақаттау дамуына алып келетін
Күрделілігі: высокая
және қан кету, босану
факторлар
ісігі, кефалогематома)
Туу жарақаты бар жаңа
- бет нервісінің параличі туған нәрестені

- сүйек кемігінің және
иық өрімдерінің босану
кезіндегі жарақаты

профилактикалау және
емдеу этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы
14. Жаңа туған нәрестені қоректендіруді ұйымдастыру (емшек сүтімен қоректендіру,
парентеральді қоректендіру)
14.1. Қоректендіру заттарында және энергиядағы қажеттілікті анықтауды ұйымдастыру.
14.1.
Қоректендіру заттарында
Жаңа туған нәрестенің
НҚА, әдістемелік
және энергиядағы
ақуыз, май, көмірсутек,
нұсқаулардың және
қажеттілікті анықтауды
энергия және
әдістемелік
ұйымдастыру қабілеттілігі;
витаминдердегі
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
қажеттілігін және
талаптары, клиникалық
бақыланатын қоректендіру
тапшылығын
хаттамалардың
заттарында және
анықтау.зерттеудің
стандарттары
энергиядағы қажеттілікті
зертханалық әдістерін
(клинических
анықтауды ұйымдастыру;
талдау
нұсқаулар)
Жауапкершілігі:
Қалыпты физиология;
қоректендіру заттарында
Биохимия;
және энергиядағы
Жаңа туған нәрестенің
қажеттілікті анықтауды
ақуыз, май, көмірсутек,
ұйымдастыру сапасы үшін;
энергия және
Күрделілігі: жоғары
витаминдердегі
физиологиялық
қажеттілігі
14.2. Емшек сүтімен қоректендіруді ұйымдастыру
14.2.
Емшек сүтімен
Емшек сүтімен
НҚА, әдістемелік
қоректендіруді ұйымдастыру қоректендіру
нұсқаулардың және
қабілеттілігі;
қағидаттарын жүргізу
әдістемелік
Дербестігі: жүйелі
- емшекке бірінші
нұсқаулықтарды
бақыланатын емшек сүтімен жақындату
талаптары, клиникалық
қоректендіруді ұйымдастыру Ананы емшекке
хаттамалардың
;
жақындату техникасына стандарттары
Жауапкершілігі: емшек
оқыту.
(клинических
сүтімен қоректендіруді
Емшекке барынша кеш
нұсқаулар)
ұйымдастыру сапасы үшін;
жақындатуға
Емшек сүтімен
Күрделілігі: жоғары
айғақтарды анықтау.
қоректендірудің
Гипогалактияны
басымдылықтар мен
анықтау және емшек
қағидаттары
сүтінің көлемін
Емшекке жақындату
ұлғайтуды
техникасы емшек
ынталандыруға айғақтар сүтімен қоректендіруге
Ана немесе бала
қайсы көрсетілімдер.
тарапынан емшек
Емшекке дұрыс
сүтімен қоректендіру
жақындатпау салдары
кезіндегі болуы мүмкін
Емшекке барынша кеш
қиындықтарды анықтау жақындатуға айғақтар
14.3. Жаңа туған нәрестелерді энтеральді қоректендіруді ұйымдастыру
14.3.
Энтеральді қоректендіруді
Оңтайлы әдісті таңдау
НҚА, әдістемелік
процесін ұйымдастыру
және уақытында туған
нұсқаулардың және
қабілеттілігі;
және шала туған балаға әдістемелік
Дербестігі: жүйелі
қоректендіру көзін
нұсқаулықтарды
бақыланатын энтеральді
жүргізу
талаптары, клиникалық

қоректендіруді процесін
ұйымдастыру;
Жауапкершілігі: энтеральді
қоректендіруді процесін
ұйымдастыру сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

Қоректендірудің
жүргізіліп жатқан
әдісінің тиімділігіне
бақылау жүргізу.

хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған
нәрестелерде асқазанішек жолының
функционалдық
ерекшеліктері
Уақытында туған және
шала туған баланы
қоректендіру әдістері
14.4. Жаңа туған кезеңінде инфузиялық терапия және парентеральді қоректендіруді
ұйымдастыру
14.4.
Жаңа туған нәрестелерге
Айғақтарды анықтау
НҚА, әдістемелік
инфузиялық терапия және
және жаңа туған
нұсқаулардың және
парентеральді
нәрестелерде
әдістемелік
қоректендіруді ұйымдастыру инфузиялық терапияны нұсқаулықтарды
қабілеттілігі;
тікелей жүргізу.
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
Зерттеудің зертханалық хаттамалардың
бақыланатын жаңа туған
әдістерінің нәтижелерін стандарттары
нәрестелерге инфузиялық
талдау.
(клинических
терапия және парентеральді Инотропондық
нұсқаулар)
қоректендіруді
қолдауды көрсету және Жаңа туған нәрестенің
ұйымдастыру;
жүргізу. Парентеральді
анатомиялықЖауапкершілігі: жаңа туған
қоректендіруді
функционалдық
нәрестелерге инфузиялық
айқындау жәге жүргізу.
ерекшеліктері
терапия және парентеральді Негізгі зертханалық
инфузиялық терапия
қоректендіруді ұйымдастыру көрсеткіштерді
міндеттері
сапасы үшін;
талдаумен толық
Жаңа туған
Күрделілігі: жоғары
парентеральдік
нәрестелерде
қоректендіруді жұргізу
инфузиялық терапия
кезінде мониторинг
жүргізуге айғақтар мен
жүргізу
қағидаттар
Тамырішілік
инфузияның
қауіптілігін төмендету
қағидалары.
Парентеральді
қоректендіруге
айғақтар және
қағидаттар
Парентеральді
қоректендірудің
асқынулары мен
жанама әсері
15. «Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтердің шеңберінде
ауруларды диагностикалау
15.1. Диагностиканың зертханалық әдістерінің нәтижелерін талдау
15.1.
Диагностиканың
Неонатологияда
НҚА, әдістемелік
зертханалық әдістерінің
диагностикалаудың
нұсқаулардың және
нәтижелерін талдау
зертханалық әдістерінің әдістемелік

қабілеттілігі;
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын
диагностиканың
зертханалық әдістерінің
нәтижелерін талдау;
Жауапкершілігі:
диагностиканың
зертханалық әдістерінің
нәтижелерін талдау сапасы
үшін;
Күрделілігі: жоғары

нәтижелерін талдау.
Зертханалық зерттеу
нтижелері бойынша
патологиялық
ауытқуларды анықтау
және олардың жаңа
туған нәрестенің
патологиялық
жағдайына сәйкестігі

нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері
Диагностиканың
зертханалық әдістері
АВО жүйесі бойынша
қан тобы
АВО жүйесі бойынша
донордың және
реципиенттің қан
топтарының
сәйкестігін анықтау
әдісі
Жаңа туған
нәрестелердегі
көрсеткіштердің
нормативтері
- жалпы қан анализі
- биохимиялық қан
талдауы
- жалпы несеп талдау
- иммундық статус
- антифосфолипидті
антидене
- гормональді статус
- қышқыл-негізгі
жағдай
- су-электролитті
жағдай
- коагулограммалар
- копрограммлалар
Қанның газ құрамының
көрсеткіштері
Тері бездерінен
бөлінетін натрий және
хлордың концентрация
көрсеткіштері
Серологиялық,
вирусологиялық,
бактериологиялық
зерттеу әдістері
15.2. Жаңа туған нәрестелерге диагностиканың құрал-саймандық әдістерін жүргізу және
талдау

НҚА, әдістемелік
нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері
Жаңа туған
нәрестелерді
құралдармен зерттеу
жүргізу техникасы.
Жаңа туған
нәрестелергеі
құралдармен зерттеу
әдістерінің нәтижелері
көрсеткіштерінің
нормативтері
16. «Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтердің шеңберінде
ауруларды емдеу
16.1. Тері, тері асты өзек, кіндік қалдығы және кіндік жарасы бар жаңа туған нәрестелерді
емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
16.1.
Тері, тері асты өзек, кіндік
Тері, тері асты өзек,
НҚА, әдістемелік
қалдығы және кіндік жарасы кіндік қалдығы және
нұсқаулардың және
бар жаңа туған нәрестелерді кіндік жарасы бар жаңа әдістемелік
емдеуді ұйымдастыру және
туған нәрестелерді
нұсқаулықтарды
жүргізу қабілеттілігі;
емдеу тактикасы және
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
қағидаттарын анықтау.
хаттамалардың
бақыланатын тері, тері асты
- туа біткен ихтиоз
стандарттары
өзек, кіндік қалдығы және
- туа біткен буллезный
(клинических
кіндік жарасы бар жаңа
эпидермолиз
нұсқаулар)
туған нәрестелерді емдеуді
- Синдром БлохаЖаңа туған нәрестенің
ұйымдастыру және жүргізу;
Сульцберга
анатомиялықЖауапкершілігі: тері, тері
- склередем, склерема
функционалдық
асты өзек, кіндік қалдығы
- телеангиэктазии
ерекшеліктері.
және кіндік жарасы бар жаңа - туа біткен тері
Жаңа туған
туған нәрестелерді емдеуді
аплазиясы
нәрестелерде тері, тері
ұйымдастыру және жүргізу
- опрелости, потница
асты өзек, кіндік
сапасы үшін;
- себорейный дерматит, қалдығы және кіндік
Күрделілігі: жоғары
адипонекроз
жарасының
- эритродермия Лейнера этиологиясы,
- уытты
патогенезі, клиникалық
эпидермальныйнекроли картинасы,
з
диагностика әдістері
- неонаталды қызыл
Тері, тері асты өзек,
жегі
кіндік қалдығы және
- везикулопустулез,
кіндік жарасы бар жаңа
15.2.

Диагностиканың құралсаймандық әдістерін жүргізу
және талдау қабілеттілігі;
Дербестігі: өздігінен
диагностиканың құралсаймандық әдістерін жүргізу
және талдау;
Жауапкершілігі:
диагностиканың құралсаймандық әдістерін жүргізу
және талдау сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

Жаңа туған
нәрестелерді
құралдармен зерттеу
әдістеріне айғақтарды
анықтау. Жаңа туған
нәрестелерді
диагностикалаудың
құралдық әдістерін
талдау.
- КТ, МРТ, ЭКГ, ЭхоКГ,
УЗИ, УЗДГ,
ФЭГДС,НСГ
Рентгенография,
- тері асты оксиметрия,
капнография,
графическиймониторни
г тыныс алу ,
ангиокардиография

жаңа туған нәрестенің
туған нәрестелерді
көпіршктері
емдеу тактикасы және
- тері және шырышты
қағидаттары.
қабықша кандидозы
Хирургиялық емдеуге
- эксфолиативті
айғақтар және
дерматит Ритера
қарқынды терапия
- күйген терінің
қағидаттары
стафилококкты
синдромы
- псевдофурункулез
- жаңа туған нәрестенің
некротикалық
флегмоны
- рожистті қабыну
- жаңа туған нәрестенің
іріңді маститі
- кіндік қалдығы және
кіндік жараның
инфекциялық аурулары
16.2. Сүйе-бұлшық ет жүйесінің аурулар бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
16.2.
Сүйек-бұлшық ет жүйесінің
Сүйек-бұлшық ет
НҚА, әдістемелік
аурулар бар жаңа туған
жүйесінің аурулар бар
нұсқаулардың және
нәрестелерді емдеуді
жаңа туған нәрестелерді әдістемелік
ұйымдастыру және жүргізу
емдеу және жүргізу
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі;
тактикасын анықтау
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
- кривошея
хаттамалардың
бақыланатын сүйек-бұлшық - туа біткен бөксе
стандарттары
ет жүйесінің аурулар бар
шығуы
(клинических
жаңа туған нәрестелерді
- жіті гематогенді
нұсқаулар)
емдеуді ұйымдастыру және
остеомиелит және жаңа Жаңа туған нәрестенің
жүргізу;
туған нәрестенің артриті анатомиялықЖауапкершілігі: сүйекХирургиялық емдеуге
функционалдық
бұлшық ет жүйесінің
айғақтарды анықтау
ерекшеліктері.
аурулар бар жаңа туған
Жаңа туған
нәрестелерді емдеуді
нәрестелердегі сүйекұйымдастыру және жүргізу
бұлшық ет жүйесінің
сапасы үшін;
ауруларың
Күрделілігі: жоғары
этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы,
диагностика әдістері
Сүйек-бұлшық ет
жүйесінің аурулар бар
жаңа туған
нәрестелерді емдеу,
оңалту қағидаттары
Хирургиялық емдеуге
айғақтар
16.3. Тынысы алу бұзылыстары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру және
жүргізу
16.3.
Тынысы алу бұзылыстары
Жаңа туған нәресте
НҚА, әдістемелік

бар жаңа туған нәрестелерді
емдеуді ұйымдастыру және
жүргізу қабілеттілігі;
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын тынысы алу
бұзылыстары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу;
Жауапкершілігі: тынысы алу
бұзылыстары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

тынысалу
бұзылыстарының
ауырлығын анықтау.
Тыныс алудың
графикалық
мониторингін жүргізу.
Тынысы алу
бұзылыстары бар жаңа
туған нәрестелерді
емдеуді ұйымдастыру
және жүргізу.
- жаңа туған
нәрестелердің
транзиторноетахипноэс
ы
- аспирация мекония
синдромы
- интерстициальді өкпе
эмфиземасы
- пневмомедиастинум
- пневмокард
- пневмоперитонеум
- туа біткен және
неонатальді пневмония
- перинаталдық кезеңде
пайда болған бронхөкпе
дисплазия,
Сурфактантті терапия
жүргізу
ИВЛ жасау (дәртүрлі,
жиілігі жоғары желдету)

нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері.
(тыныс алу
физиологиясы).
Тынысы алу
бұзылыстары бар жаңа
туған нәрестелерді
емдеу этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы,
диагностика әдістері
Тынысы алу
бұзылыстары бар жаңа
туған нәрестелерді
емдеу қағидаттары
- респираторлық
терапия
- селективті
бронхиальді интубация
және окклюзия
- жоғары жиілікті
осцилляторлы
вентиляция
ИВЛ және
реанимациялық ісшараларға айғақтар
Тынысы алу
бұзылыстары бар жаңа
туған нәрестелерді
хирургиялық емдеуге
айғақтар.
16.4. Жүрек-қан тамыр аурулары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру және
жүргізу
16.4.
Жүрек-қан тамыр аурулары
Жүрек-қан тамыр
НҚА, әдістемелік
бар жаңа туған нәрестелерді аурулары бар жаңа
нұсқаулардың және
емдеуді ұйымдастыру және
туған нәрестелерді
әдістемелік
жүргізу қабілеттілігі;
емдеу қағидаттары және нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
жүргізу тактикасын
талаптары, клиникалық
бақыланатын жүрек-қан
анықтау- миокард
хаттамалардың
тамыр аурулары бар жаңа
аурулары
стандарттары
туған нәрестелерді емдеуді
(кардиомиопатия,
(клинических
ұйымдастыру және жүргізу;
миокардиттер, сол
нұсқаулар)

Жауапкершілігі: жүрек-қан
тамыр аурулары бар жаңа
туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

қарыншаның
изолированнаянекомпак
ттілігі,
миокардаритмогеннаяди
функция , жаңа туған
нәрестелердің және
емшектегі балалардың
эндомиокардиальныйфи
броэластоз)
тахиаритмия,
брадиаритмиия- ашықартериалық ағын
- туа пайда болған даму
ақаулары

Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері.
Жүрек-қан тамыр
аурулары бар жаңа
туған нәрестелердің
ауруларының
этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы,
диагностика әдістері
Жүрек-қан тамыр
аурулары бар жаңа
туған нәрестелерді
емдеу қағидаттары
және жүргізу
тактикасы Жүрек-қан
тамыр аурулары бар
жаңа туған
нәрестелерді
хирургиялық емдеуге
айғақтар.
ИВЛ және
реанимациялық ісшараларға айғақтар
16.5. Нерв жүйесінің перинаталдық ақаулары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
16.5.
Нерв жүйесінің
Жүйке жүйесінің
НҚА, әдістемелік
перинаталдық ақаулары бар
перинаталдық ақаулары нұсқаулардың және
жаңа туған нәрестелерді
бар жаңа туған
әдістемелік
емдеуді ұйымдастыру және
нәрестелерді емдеу
нұсқаулықтарды
жүргізу қабілеттілігі;
қағидаттары және
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
жүргізу тактикасын
хаттамалардың
бақыланатын нерв жүйесінің анықтау
стандарттары
перинаталдық ақаулары бар
- ми ишемиясы
(клинических
жаңа туған нәрестелерді
нұсқаулар)
емдеуді ұйымдастыру және
қарынішіліквыекровоиз
Жаңа туған нәрестенің
жүргізу;
лияния
анатомиялықЖауапкершілігі: нерв
- субарахноидальді қан
функционалдық
жүйесінің перинаталдық
кету
ерекшеліктері.
ақаулары бар жаңа туған
- ми қарыншасына,
Нерв жүйесінің
нәрестелерді емдеуді
миға, мишыққа және
перинаталдық
ұйымдастыру және жүргізу
артқы бас сүйек
ақаулары бар жаңа
сапасы үшін;
ойығына қан құйылу
туған нәрестелерді
Күрделілігі: жоғары
емдеу этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы,
диагностика әдістері.
Жүйке жүйесінің
перинаталдық
ақаулары бар жаңа

туған нәрестелерді
емдеу қағидаттары
және жүргізу
тактикасы
Нерв жүйесінің
перинаталдық
ақаулары бар жаңа
туған нәрестелерді
хирургиялық емдеуге
айғақтар.
ИВЛ және
реанимациялық ісшараларға айғақтар
16.6. Гемостаза патологиясы бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру және
жүргізу
16.6.
Гемостаза патологиясы бар
Гемостаза патологиясы НҚА, әдістемелік
жаңа туған нәрестелерді
бар жаңа туған
нұсқаулардың және
емдеуді ұйымдастыру және
нәрестелерді емдеу
әдістемелік
жүргізу қабілеттілігі;
және жүргізу
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
тактикасын анықтау
талаптары, клиникалық
бақыланатын гемостаза
- VII плазмалық қан
хаттамалардың
патологиясы бар жаңа туған
факторының
стандарттары
нәрестелерді емдеуді
тапшылығы
(клинических
ұйымдастыру және жүргізу;
- гемофилия
нұсқаулар)
Жауапкершілігі: гемостаза
- Виллебранда ауруы
Жаңа туған нәрестенің
патологиясы бар жаңа туған
- фибринді шығару
анатомиялықнәрестелерді емдеуді
ақауы
функционалдық
ұйымдастыру және жүргізу
- трмобоцитопения
ерекшеліктері (жаңа
сапасы үшін;
- Казабаха-Мерритт
туған нәрестенің
Күрделілігі: жоғары
синдромы
гемостазы).
- Вискота-Олдрича
Гемостаза патологиясы
синдромы
бар жаңа туған
- тромбоцитопатия
нәрестелерді емдеу
- Аномалия Хегглина
этиологиясы,
- туа біткен
патогенезі, клиникалық
гипомегакариоцитоз,
картинасы,
амегакариоцитоз
диагностика әдістері.
- тромбоздар және
Гемостаза патологиясы
эмболия
бар жаңа туған
нәрестелерді емдеу
қағидаттары және
жүргізу тактикасы
Жаңа туған
нәрестелерде гемостаза
патологиясы болғанда
хирургиялық емдеуге
айғақтар.
16.7. Қан аурулары және жеке гематологиялық синдромдары бар жаңа туған нәрестелерді
емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
16.7.
Қан аурулары және жеке
Қан аурулары және
НҚА, әдістемелік
гематологиялық
жеке гематологиялық
нұсқаулардың және
синдромдары бар жаңа туған синдромдары бар жаңа
әдістемелік

нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
қабілеттілігі;
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын қан аурулары
және жеке гематологиялық
синдромдары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу;
Жауапкершілігі: қан
аурулары және жеке
гематологиялық
синдромдары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

туған нәрестелерді
емдеу және жүргізу
тактикасын анықтау
- физиологиялық анемия
- гемолитикалық анемия
- бұзылған гемопоэз
салдарынан анемия нейтропения
Айғақтар бойынша
гемотрансфузия жүргізу

нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері
Қан аурулары және
жеке гематологиялық
синдромдары бар жаңа
туған нәрестелерді
емдеу этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы,
диагностика әдістері.
Қан аурулары және
жеке гематологиялық
синдромдары бар жаңа
туған нәрестелерді
емдеу қағидаттары
және жүргізу
тактикасы
Қан аурулары және
жеке гематологиялық
синдромдары бар жаңа
туған нәрестелерді
хирургиялық емдеуге
айғақтар.
Гемотранфизияға
айғақтар
16.8. Ұрықтың және жаңа туған нәрестенің гемолитикалық ауруларын емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
16.8.
Ұрықтың және жаңа туған
Ұрықтың және жаңа
НҚА, әдістемелік
нәрестенің гемолитикалық
туған нәрестенің
нұсқаулардың және
ауруларын емдеуді
гемолитикалық
әдістемелік
ұйымдастыру және жүргізу
ауруларын емдеу және
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі;
жүргізу тактикасын
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
анықтау
хаттамалардың
бақыыланатын ұрықтың
Емдеуге жатқызуға жіне стандарттары
және жаңа туған нәрестенің
дәрі-дәрмекпен және
(клинических
гемолитикалық ауруларын
дәрі-дәрмексіз терапия
нұсқаулар)
емдеуді ұйымдастыру және
айғақтарды анықтау
Жаңа туған нәрестенің
жүргізу;
анатомиялықЖауапкершілігі: ұрықтың
функционалдық
және жаңа туған нәрестенің
ерекшеліктері
гемолитикалық ауруларын
Ұрықтың және жаңа
емдеуді ұйымдастыру және
туған нәрестенің
жүргізу сапасы үшін;
гемолитикалық
Күрделілігі: жоғары
ауруларын емдеу

этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы,
диагностика әдістері.
Ұрықтың және жаңа
туған нәрестенің
гемолитикалық
ауруларын емдеу
қағидаттары және
жүргізу тактикасы
16.9. Асқазан-ішек жолдарының аурулары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
16.9.
Асқазан-ішек жолдарының
Асқазан-ішек
НҚА, әдістемелік
аурулары бар жаңа туған
жолдарының аурулары
нұсқаулардың және
нәрестелерді емдеуді
бар жаңа туған
әдістемелік
ұйымдастыру және жүргізу
нәрестелерді емдеу
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі;
тактикасын анықтау талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
өңеш атрезиясы
хаттамалардың
бақыланатын асқазан-ішек
- изолировандық
стандарттары
жолдарының аурулары бар
трахеоөңеш тесік
(клинических
жаңа туған нәрестелерді
- өңеш тесігінің жарығы нұсқаулар)
емдеуді ұйымдастыру және
- ГЭРБ
Жаңа туған нәрестенің
жүргізу;
- туа біткен
анатомиялықЖауапкершілігі: асқазанпилоростеноз
функционалдық
ішек жолдарының аурулары
- гастрошизис
ерекшеліктері
бар жаңа туған нәрестелерді - омфалоцеле
Асқазан-ішек
емдеуді ұйымдастыру және
- ішеу мальротациясы
жолдарының аурулары
жүргізу сапасы үшін;
- мальабсорбция
бар жаңа туған
Күрделілігі: жоғары
синдромы
нәрестелерді емдеу
- ұйқы безі дамуының
этиологиясы,
ақаулары
патогенезі, клиникалық
- муковисцедоз
картинасы,
- лактазалық
диагностика әдістері.
жеткіліксіздігі
Асқазан-ішек
- сахараза тапшылығы - жолдарының аурулары
изомальтазы
бар жаңа туған
- дуоденаз,
нәрестелерді
энтеропептидаз
хирургиялық емдеуге
жеткіліксіздігі
айғақтар (асқазан
- трипсиноген
атрезиясы, жоғары
тапшылығы
ішек жолдарының
- глюкозы-галактоз
бұзылуы әне төмен
мальабсорбциясы
ішек жолдарының
- В липопротеина
бұзылуы, анус
синтезінің бұзылулары
артезиясы).
- первичнаямаль өңеш
қышқылын
абсорбциялау –
хлоридті диарея
- натри диарея
- Менкеса ауруы
- энтеропатиялық

акродермит
- фоли қышқылын
сіңірудің туа біткен
бұзылыстары
- синдромальді диарея
- иммунитет
тапшылығы кезінде
тоқтатылмайтын диарея
- ішектің аллергиялық
аурулары
- эпителиальді
дисплазия
- ішектің шырышты
микроталшықтарының
туа біткен атрофиясы
- ішек
лимфангиоэктазиясы
16.10. Жаңа туған нәрестелерде сарыауруды емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
16.10. Жаңа туған нәрестелерде
Жаңа туған
НҚА, әдістемелік
сарыауруды емдеуді
нәрестелерде
нұсқаулардың және
ұйымдастыру және жүргізу
сарыауруды емдеу және әдістемелік
қабілеттелігі;
жүргізу тактикасын
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
анықтау
талаптары, клиникалық
бақыланатын жаңа туған
- коньюгациондық
хаттамалардың
нәрестелерде сарыауруды
сарыауру
стандарттары
емдеуді ұйымдастыру және
(физиологиялық
(клинических
жүргізу;
сарыауру, шала туған
нұсқаулар)
Жауапкершілігі: жаңа туған
сарыауру, ГВ
Жаңа туған нәрестенің
нәрестелерде сарыауруды
байланысты сарыауру,
анатомиялықемдеуді ұйымдастыру және
Криглера-Наджара
функционалдық
жүргізу сапасы үшін;
синдромы, гипотиреоз
ерекшеліктері
Күрделілігі: жоғары
кезіндегі сарыауру)
Жаңа туған
Фототерапия
нәрестелерде
қағидаттары
сарыауруды емдеу
этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы,
диагностика әдістері.
Сарыауруы бар жаңа
туған нәрестелерді
емдеу қағидаттары
және жүргізу
тактикасы
Ауыстырып қан құюға
айғақтар
16.11. Бауыр және гепатобилиарлы жүйесінің аурулары бар жаңа туған нәрестелерді
емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
16.11. Бауыр және гепатобилиарлы Бауыр және
НҚА, әдістемелік
жүйесінің аурулары бар жаңа гепатобилиарлы
нұсқаулардың және
туған нәрестелерді емдеуді
жүйесінің аурулары бар әдістемелік
ұйымдастыру және жүргізу
жаңа туған нәрестелерді нұсқаулықтарды
қабілеттілігі;
емдеу және жүргізу
талаптары, клиникалық

Дербестігі: жүйелі
бақыланатын бауыр және
гепатобилиарлы жүйесінің
аурулары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу;
Жауапкершілігі: бауыр және
гепатобилиарлы жүйесінің
аурулары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
сапасы үшін;
Күрделілігі: высокая

тактикасын анықтау
- неонатальді холестаз
- атрезия бүйрек
сыртындағы өт ағыны
- жалпы өтағынының
жылауығы
- неонатальді гепатит
- галактоземия
- 1 және 2 үлгідегі
үдемелі отбасы бүйрек
ішілік холеста
- Алажиля синдромы

хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері
Бауыр және
гепатобилиарлы
жүйесінің аурулары
бар жаңа туған
нәрестелерді емдеу
этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы,
диагностика әдістері.
Бауыр және
гепатобилиарлы
жүйесінің аурулары
бар жаңа туған
нәрестелерді емдеу
қағидаттары және
жүргізу тактикасы
Хирургиялық емдеуге
айғақтар
16.12. Бүйрек және несеп жүйесі аурулары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
16.12. Бүйрек және несеп жүйесі
Бүйрек және несеп
НҚА, әдістемелік
аурулары бар жаңа туған
жүйесі аурулары бар
нұсқаулардың және
нәрестелерді емдеуді
жаңа туған нәрестелерді әдістемелік
ұйымдастыру және жүргізу
емдеу және жүргізу
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі;
тактикасын анықтау
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
- обструктивті уропатия хаттамалардың
бақыланатын бүйрек және
- кистозды дисплазияи
стандарттары
несеп жүйесі аурулары бар
- тубулопатия
(клинических
жаңа туған нәрестелерді
- несеп жүйесінің
нұсқаулар)
емдеуді ұйымдастыру және
инфекциялық-қабыну
Жаңа туған нәрестенің
жүргізу;
аурулары
анатомиялықЖауапкершілігі: бүйрек
- цистит
функционалдық
және несеп жүйесі аурулары - пиелонефрит
ерекшеліктері
бар жаңа туған нәрестелерді - микотикалық несеп
Бүйрек және несеп
емдеуді ұйымдастыру және
жүйесінің инфекциясы
жүйесі аурулары бар
жүргізу сапасы үшін;
- интерстициальді
жаңа туған
Күрделілігі: жоғары
нефрит
нәрестелерді емдеу
- бүйрек тамырларының этиологиясы,
тромбозы және бүйрек патогенезі, клиникалық
инфарктісі
картинасы,
- жіті бүйрек
диагностика әдістері.
функциясының
Бүйрек және несеп
жеткіліксіздігі
жүйесі аурулары бар
- созылмалы бүйрек
жаңа туған

функциясының
жеткіліксіздігі

нәрестелерді емдеу
қағидаттары және
жүргізу тактикасы
Хирургиялық емдеуге
айғақтар
16.13. Эндокринопатиясы бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру және
жүргізу
16.13. Эндокринопатиясы бар жаңа Эндокринопатиясы бар НҚА, әдістемелік
туған нәрестелерді емдеуді
жаңа туған нәрестелерді нұсқаулардың және
ұйымдастыру және жүргізу
емдеу және жүргізу
әдістемелік
қабілеттілігі;
тактикасын анықтау
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
- туа біткен және
талаптары, клиникалық
бақыланатын
транзиторлы гипотиреоз хаттамалардың
эндокринопатиясы бар жаңа - туа біткен
стандарттары
туған нәрестелерді емдеуді
тиреотоксикоз
(клинических
ұйымдастыру және жүргізу;
- туа біткн және
нұсқаулар)
Жауапкершілігі:
транзиторлы
Жаңа туған нәрестенің
эндокринопатиясы бар жаңа гипопаратиреоз
анатомиялықтуған нәрестелерді емдеуді
- туа біткен және
функционалдық
ұйымдастыру және жүргізу
транзиторлы
ерекшеліктері
сапасы үшін;
гиперпаратиреоз
Ерте неонатальдың
Күрделілігі: жоғары
- неонаталь ді қант
бейімдеуді гормоналді
диабеті
қамтамасыз ету
- гиперинсулинизм
Эндокринопатиясы бар
- бүйрек үсті
жаңа туған
жеткіліксіздігі
нәрестелерді емдеу
этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы,
диагностика әдістері.
Эндокринопатиясы бар
жаңа туған
нәрестелерді емдеу
қағидаттары және
жүргізу тактикасы
Алмастырушы
гормональді терапия
қағидаттары
Хирургиялық емдеуге
айғақтар
16.14. Туа біткен ақаулары және генетикалық синдромдары бар жаңа туған нәрестелерді
емдеуді ұйымдастыру және жүргізу
16.14. Туа біткен ақаулары және
Туа біткен ақаулары
НҚА, әдістемелік
генетикалық синдромдары
және генетикалық
нұсқаулардың және
бар жаңа туған нәрестелерді синдромдары бар жаңа
әдістемелік
емдеуді ұйымдастыру және
туған нәрестелерді
нұсқаулықтарды
жүргізу қабілеттілігі;
емдеу және жүргізу
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
тактикасын анықтау. –
хаттамалардың
бақыланатын туа біткен
хромосомдық аурулар
стандарттары
ақаулары және генетикалық
- моногенді аурулар
(клинических
синдромдары бар жаңа туған - митохондриальді
нұсқаулар)
нәрестелерді емдеуді
аурулар
Жаңа туған нәрестенің

ұйымдастыру және жүргізу;
Жауапкершілігі: туа біткен
ақаулары және генетикалық
синдромдары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

- дисморфология
- жеке синдромология

анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері
Туа біткен ақаулары
және генетикалық
синдромдары бар жаңа
туған нәрестелерді
емдеу этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы,
диагностика әдістері.
Туа біткен ақаулары
және генетикалық
синдромдары бар жаңа
туған нәрестелерді
емдеу қағидаттары
Генетикалық
консультаия
Хирургиялық емдеуге
айғақтар
16.15. Иммундық жүйесінің аурулары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру
және жүргізу
16.15. Иммундық жүйесінің
Иммундық жүйесінің
НҚА, әдістемелік
аурулары бар жаңа туған
аурулары бар жаңа
нұсқаулардың және
нәрестелерді емдеуді
туған нәрестелерді
әдістемелік
ұйымдастыру және жүргізу
емдеу және жүргізу
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі;
тактикасын анықтау.
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
- әсіресе антидене
хаттамалардың
бақыланатын иммундық
тапшылығы
стандарттары
жүйесінің аурулары бар жаңа - біріктірілген
(клинических
туған нәрестелерді емдеуді
иммунитет тапшылығы нұсқаулар)
ұйымдастыру және жүргізу;
- фагоцитарлы функция Жаңа туған нәрестенің
Жауапкершілігі: иммундық
ақаулары
анатомиялықжүйесінің аурулары бар жаңа - иммунитет
функционалдық
туған нәрестелерді емдеуді
тапшылығы,
ерекшеліктері
ұйымдастыру және жүргізу
лимфопролиферативті
Иммундық жүйесінің
сапасы үшін ;
бұзылыстармен
аурулары бар жаңа
Күрделілігі: высокая
ассоциирленген
туған нәрестелерді
- кешен жүйесінің
емдеу этиологиясы,
ақаулары
патогенезі, клиникалық
- басқа аурулармен
картинасы,
немесе басқа ауруларға
диагностика әдістері.
қарағанда екіншілік
Неонатологияда
иммунотапшылық,
алмастырушы
Ішкі енгізу үшін
иммунотерапияның
иммуноглобулин
айғақтары және қарсы
препараттарына жанама көрсетілімдер және
әсерлер және орынсыз
иммундық жүйесінің
реакциялар кезінде
аурулары бар жаңа
шұғыл көмек көрсету.
туған нәрестелерді
болжау

16.16. Туа біткен және перинаталдық инфекциялары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру және жүргізу
16.16. Туа біткен және
Туа біткен және
НҚА, әдістемелік
перинаталдық инфекциялары перинаталдық
нұсқаулардың және
бар жаңа туған нәрестелерді инфекциялары бар жаңа әдістемелік
емдеуді ұйымдастыру және
туған нәрестелерді
нұсқаулықтарды
жүргізу қабілеттілігі;
емдеу және жүргізу
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
тактикасын анықтау.
хаттамалардың
бақыланатын туа біткен және - жатыр ішілік
стандарттары
перинаталдық инфекциялары инфекциялар
(клинических
бар жаңа туған нәрестелерді - ЦМВ-инфекциясы
нұсқаулар)
емдеуді ұйымдастыру және
- герпетикалық
Жаңа туған нәрестенің
жүргізу;
инфекция
анатомиялықЖауапкершілігі: туа біткен
- туа біткен қызылша
функционалдық
және перинаталдық
- В вирусты гепатиті
ерекшеліктері
инфекциялары бар жаңа
- АИТВ-инфекциясы
Туа біткен және
туған нәрестелерді емдеуді
- токсоплазмоз
перинаталдық
ұйымдастыру және жүргізу
- сифилис
инфекциялары бар
сапасы үшін;
- кандидоз
жаңа туған
Күрделілігі: жоғары
- конъюнктивиттер және нәрестелерді емдеу
дакриоциститтер
этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы.
Туа біткен және
перинаталдық
инфекциялары бар
жаңа туған
нәрестелерді емдеу
қағидаттары және
болжау
16.17. Жаңа туған нәрестелерге фармакотерапия жүргізу
16.17. Туа біткен және
Айғақтарды және қарсы НҚА, әдістемелік
перинаталдық инфекциялары көрсетілімдерді, жаңа
нұсқаулардың және
бар жаңа туған нәрестелерді туған нәрестелерге
әдістемелік
емдеуді ұйымдастыру және
дәрілі заттарды
нұсқаулықтарды
жүргізу қабілеттілігі;
тағайындау үшін енгізу
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
әдісін
хаттамалардың
бақыланатын туа біткен және анықтау
стандарттары
перинаталдық инфекциялары
(клинических
бар жаңа туған нәрестелерді
нұсқаулар)
емдеуді ұйымдастыру және
Жаңа туған нәрестенің
жүргізу;
анатомиялықЖауапкершілігі: туа біткен
функционалдық
және перинаталдық
ерекшеліктері
инфекциялары бар жаңа
Неонатологияда
туған нәрестелерді емдеуді
аурулардың
ұйымдастыру және жүргізу
этиологиясы,
сапасы үшін;
патогенезі, клиникалық
Күрделілігі: жоғары
картинасы.
Жаңа туған
нәрестелердегі дәрілік
препараттар

фармакокинетикасыны
ң ерекшеліктері
Педиатрияда дәрілік
препараттарды дозалау
қағидаттары
Жаңа туған
нәрестелерді емдеу
үшін қолданылатын
дәрілік заттар
17. Жеке патологиялық жағдайлар кезінде жаңа туған нәрестелерді емдеу
17.1. Хирургиялық араласуды талап ететін аурулары бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру
17.1.
Хирургиялық араласуды
Хирургиялық араласуды НҚА, әдістемелік
талап ететін аурулары бар
талап ететін аурулары
нұсқаулардың және
жаңа туған нәрестелерді
бар жаңа туған
әдістемелік
емдеуді ұйымдастыру
нәрестелердегі
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі;
аурулардың
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
этилогиясын,
хаттамалардың
бақыланатын хирургиялық
клиникалық картинасын стандарттары
араласуды талап ететін
анықтау
(клинических
аурулары бар жаңа туған
Жаңа туған
нұсқаулар)
нәрестелерді емдеуді
нәрестелерде
Хирургиялық
ұйымдастыру;
хирургиялық
араласуды талап ететін
Жауапкершілігі:
араласуларға
аурулары бар жаңа
хирургиялық араласуды
айғақтарды уақытылы
туған нәрестелерді
талап ететін аурулары бар
айқындау
емдеу этиологиясы,
жаңа туған нәрестелерді
- асқазан қабырғалары
патогенезі, клиникалық
емдеуді ұйымдастыру
дамуының ақаулары
картинасы.
сапасы үшін;
- өт және несеп ағыны
Хирургиялық
Күрделілігі: жоғары
дамуының қайта
араласуды талап ететін
бұылыстары
аурулары бар жаңа
- асқазан атрезиясы
туған нәрестелерді
- туа біткен
емдеу тактикасы
оқшауланған өңеш
тесігінің тархеясы
- туа біткен ішек
жолдарының бұзылуы
- Гиршпрунга ауруы
- аноректальді аномалия
- тыныс алу
бұзылыстарынан
көрінетін даму
ақаулары
- қуықтың экстрофиясы
- бел-омыртқа
саласының тератомдары
- сүйек кемігінің
жарығы
- іштегі «ісік» синдромы
- құрсақ ағзаларының
жарақаттары және
құрсақ жанындағы

кеңістік
17.2. ЭНМТ бар жаңа туған нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру
17.2.
ЭНМТ бар жаңа туған
- туған кезде ,
НҚА, әдістемелік
нәрестелерді емдеуді
- өмірінің бірінші
нұсқаулардың және
ұйымдастыру қабілеттілігі;
сағатында
әдістемелік
Дербестігі: жүйелі
- 24-48 сағат өмір
нұсқаулықтарды
бақыланатын ЭНМТ бар
сүргенде ЭНМТ бар
талаптары, клиникалық
жаңа туған нәрестелерді
жаңа туған нәрестелерге хаттамалардың
емдеуді ұйымдастыру;
реанимациялық және
стандарттары
Жауапкершілігі: ЭНМТ бар
терапиялық іс(клинических
жаңа туған нәрестелерді
шараларды жүргізу
нұсқаулар)
емдеуді ұйымдастыру
және көлемін анықтау.
ЭНМТ бар жаңа туған
сапасы үшін;
ЭНМТ бар жаңа туған
нәрестенің
Күрделілігі: жоғары
нәрестелер тірі қалғанда анатомиялыққорғау режимін және
функционалдық
күтуді дамытуды
ерекшеліктері
ұйымдастыру.
ЭНМТ бар жаңа туған
Қалпына келтіру
нәрестелерді емдеудің
электролитті
жалпы қағидаттары
бұзылыстарды жүргізу.
ЭНМТ бар жаңа туған
- гипотермия
нәрестелерді
профилактикасы,
терапевтикалық іс- шала туғандардың
шаралар тізбесі
апноэ профилактикасы, Реанимациялық көмек
- бронх өкпе дисплазия және респираторлық
кезінде профилактика
және инфузиялық
және емдеу,
терапия және
- орталық нерв жүйесі
парентеральді және
және сезу
энтеральді қоректену
органдарының
қағидаттары
перинаталдық
бұзылыстарын емдеу
және профилактикалау
17.3. Ретинопатиясы бар шала туған нәрестелерді емдеуді ұйымдастыру
17.3.
Ретинопатиясы бар шала
Шала туған
НҚА, әдістемелік
туған нәрестелерді емдеуді
балалардағы
нұсқаулардың және
ұйымдастыру қабілеттілігі;
ретинопатияны ерте
әдістемелік
Дербестігі: жүйелі
анықтау,
нұсқаулықтарды
бақыланатын ретинопатиясы профилактикалау. Шала талаптары, клиникалық
бар шала туған нәрестелерді туған балалардың
хаттамалардың
емдеуді ұйымдастыру;
ретинопатиясын емдеу. стандарттары
Жауапкершілігі:
- дәрі-дәрмексіз емдеу
(клинических
ретинопатиясы бар шала
- дәрі-дәрмекпен емдеу
нұсқаулар)
туған нәрестелерді емдеуді
Хирургиялық емдеуге
Ретинопатиясы бар
ұйымдастыру сапасы үшін;
айғақтарды анықтау
шала туған
Күрделілігі: жоғары
(лазерлік коагуляция)
нәрестелерді емдеуді
этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және емдеу
қағидаттары.
17.4. Туа біткен және перинаталдық есту бұзылыстары бар жаңа туған нәрестелерді
емдеуді ұйымдастыру

НҚА, әдістемелік
нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері. Жаңа
туған нәрестенің есту
қабілетінің
бұзылуының
Этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және емдеу
қағидаттары.
Зерттеп-қарауға
айғақтар
Отоаккустикалық
эмиссия.
18. Неонатологияда негізгі медициналық манипуляцияларды ұйымдастыру және
жүргізу
18.1. Жаңа туған нәрестенің қан тамырларында манипуляциялар жасау
18.1.
Жаңа туған нәрестенің қан
Жаңа туған нәрестенің
НҚА, әдістемелік
тамырларында
қан тамырларында
нұсқаулардың және
манипуляциялар жасау
манипуляциялар жасау
әдістемелік
қабілеттілігі;
және айғақтарды
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі жаңа
анықтау.
талаптары, клиникалық
туған нәрестенің қан
- венепункция
хаттамалардың
тамырларында
- тері асты
стандарттары
манипуляциялар жасау;
перифериялық
(клинических
Жауапкершілігі: жаңа туған тамырларды
нұсқаулар); жаңа туған
нәрестенің қан
катетеризациясы
нәрестенің
тамырларында
- перифериялық тамыр
тамырларында
манипуляциялар жасау
арқылы орталық
манипцляциялар жасау
сапасы үшін;
тамырлады тері асты
техникасы мен
Күрделілігі: жоғары
катетерлеу
қағидаттары. Тамырда
- бұғана тамыр тері
жасалған
асты катетеризация
манипуляцияларда
- сәулелік артерия
болуы мүмкін
пункциясы
асқынулар
- кіндік артериясының
катетеризациясы
- кіндік венасының
катетеризациясы
18.2. Жаңа туған нәрестенің тыныс алу ағзаларында манипуляциялар жасау
18.2.
Жаңа туған нәрестенің
Жаңа туған нәрестенің
НҚА, әдістемелік
тыныс алу ағзаларында
тыныс алу ағзаларында
нұсқаулардың және
17.4.

Туа біткен және
перинаталдық есту
бұзылыстары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру қабілеттілігі;
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын туа біткен және
перинаталдық есту
бұзылыстары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру;
Жауапкершілігі: туа біткен
және перинаталдық есту
бұзылыстары бар жаңа туған
нәрестелерді емдеуді
ұйымдастыру сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

Жаңа туған
нәрестелерден туа
біткен және
перинаталдық есту
бұзылыстарын анықтау
профилактикалау.
Туа біткен және
перинаталдық есту
бұзылыстары бар жаңа
туған нәрестелерді
емдеу
- дәрі-дәрмексіз емдеу
- дәрі-дәрмекпен емдеу
Үдемелі диурезге
айғақтарды анықтау.
Аудиометрия жасау

манипуляциялар жасау
қабелеттілігі;
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын жаңа туған
нәрестенің тыныс алу
ағзаларында
манипуляциялар жасау;
Жауапкершілігі: жаңа туған
нәрестенің тыныс алу
ағзаларында
манипуляциялар жасау
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

манипуляциялар жасау
әдістемелік
және айғақтарды
нұсқаулықтарды
анықтау
талаптары, клиникалық
- эндотрахеальлы
хаттамалардың
санация
стандарттары
- ларингоскопия және
(клинических
эндотрахеальлі
нұсқаулар)
интубация
Жаңа туған нәрестенің
- эктсубация
тыныс алу ағзаларында
- сурфактантты
манипуляциялар
пайдалану
орындау техникасы
- ауа шығарғышты
және қағидалары.
пайдалану
Тыныс алу ағзадарында
- плеварльді қуысты
болуы мүмкін
пункциялау
асқынулар.
- плеварльді қуысты
дренирлеу
(торакоцентез
операциясы)
18.3. Жаңа туған нәрестелерге кардиологиялық манипуляция жасау
18.3.
Жаңа туған нәрестелерге
Жаңа туған
НҚА, әдістемелік
кардиологиялық
нәрестелерге
нұсқаулардың және
манипуляция жасау
кардиологиялық
әдістемелік
қабеліттілігі;
манипуляция жасау
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
және айғақтарды
талаптары, клиникалық
бақыланатын жаңа туған
анықтау.
хаттамалардың
нәрестелерге
- жүрекке жабық
стандарттары
кардиологиялық
массаж
(клинических
манипуляция жасау;
- перикардиальді қуыс
нұсқаулар)
Жауапкершілігі: жаңа туған
пункциясы,
Жаңа туған
нәрестелерге
перикардоцентез
нәрестелерге
кардиологиялық
кардиологиялық
манипуляция жасау сапасы
манипуляция жасау
үшін;
техникасы және
Күрделілігі: жоғары
қағидаттары.
Кардиологиялық
манипуляцияларда
болуы мүмкін
асқынулар.
18.4. Жаңа туған нәрестелерге нейрохирургиялық манипуляция жасау
18.4.
Жаңа туған нәрестелерге
Айғақтарды анықтау
НҚА, әдістемелік
нейрохирургиялық
және жаңа туған
нұсқаулардың және
манипуляция жасау
нәрестелерге
әдістемелік
қабеліттілігі;
нейрохирургиялық
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
манипуляция жасау
талаптары, клиникалық
бақыланатын жаңа туған
- люмбальді пункция
хаттамалардың
нәрестелерге
- сүйек кемігінің
стандарттары
нейрохирургиялық
қысымын өлшеу
(клинических
манипуляция жасау;
- үлкен ашық бас
нұсқаулар)
Жауапкершілігі: жаңа туған
миының қарыншаларын Жаңа туған
нәрестелерге
пункциялау
нәрестелерге

нейрохирургиялық
манипуляция жасау сапасы
үшін;
Күрделілігі: жоғары

нейрохирургиялық
манипуляция жасау
техникасы және
қағидаттары.
Нейрохирургиялық
манипуляцияларда
болуы мүмкін
асқынулар.

18.5. Жаңа туған нәрестелерге абдоминальді манипуляция жасау
18.5.

Жаңа туған нәрестелерге
абдоминальді манипуляция
жасау қабілеттілігі;
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын жаңа туған
нәрестелерге абдоминальді
манипуляция жасау;
Жауапкершілігі: жаңа туған
нәрестелерге абдоминальді
манипуляция жасау сапасы
үшін;
Күрделілігі: жоғары

Айғақтарды анықтау
және жаңа туған
нәрестелерге
абдоминальді
манипуляция жасау
- асқазанды зондтау
- құрсақ қуысые
пункциялау және
катетеризациялау
- перитонеальді диализ
- қуықты
катетеризациялау
- ұма үстіндегі қуықты
пункциялау.

НҚА, әдістемелік
нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған
нәрестелерге
абдоминальді
манипуляция жасау
техникасы және
қағидаттары.
абдоминальді
манипуляцияларда
болуы мүмкін
асқынулар.

18.6. Жаңа туған нәрестелерге жеке манипуляция жасау
18.6.

Жаңа туған нәрестелерге
фототерапия және қан
алмастыруды жүргізу
қабілеттілігі;
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын жаңа туған
нәрестелерге фототерапия
және қан алмастыруды
жүргізу;
Жауапкершілігі: жаңа туған
нәрестелерге фототерапия
және қан алмастыруды
жүргізгені үшін;
Күрделілігі: жоғары

Жаңа туған
нәрестелерге
фототерапия жасау
және айғақтарды
анықтау. Жаңа туған
нәрестелерге қан
алмастыруды жүргізу
және айғақтарды
анықтау.

НҚА, әдістемелік
нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған
нәрестелерге
фототерапия және қан
алмастыруды жүргізу
техникасы және
қағидаттары.
Фототерапия және қан
алмастыруды жүргізу
манипуляцияларда
болуы мүмкін
асқынулар.

19. Неонатологияда шұғыл жағдайлар кезінде мамандандырылған медициналық
көмек көрсету
19.1. Шұғыл жағдайларда – асфиксияда жаңа туған нәрестеге мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
НҚА, әдістемелік
нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері.
Асфиксияда
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.
Пульсоксиметрия
қағидаттары.
19.2. Шұғыл жағдайларда – гипотермияда мамандандырылған медициналық көмек
көрсету
19.2.
Гипотермияда
Гипотермияда
НҚА, әдістемелік
мамандандырылған
мамандандырылған
нұсқаулардың және
медициналық көмек көрсету медициналық көмек
әдістемелік
қабілеттілігі;
көрсету.
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
Температураның
талаптары, клиникалық
бақыланатын гипотермияда
өзгеруі. Жылуды
хаттамалардың
мамандандырылған
жоғалту
стандарттары
медициналық көмек көрсету; профилактикасы.
(клинических
Жауапкершілігі:
нұсқаулар)
гипотермияда
Жаңа туған нәрестенің
мамандандырылған
анатомиялықмедициналық көмек көрсету
функционалдық
сапасы үшін;
ерекшеліктері. (жаңа
Күрделілігі: жоғары
туған нәрестелерде
және үлкен емес
балаларда
терморегуляция)
Жаңа туған нәрестедегі
гипотермия кезінде
алғашқы және
реанимациялық көмек
қағидаттары.
Гипотермияда
19.1.

Асфиксияда
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
қабілеттілігі;
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын асфиксияда
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету;
Жауапкершілігі: асфиксияда
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

Асфиксияда
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету
-босандуры залында
алғашқы және
реанимациялық көмек
(адреналин су
еретіндісін енгізу,
жүрекке сырттан
массаж жасау, ИВЛ, тыныс алу жолдарын
қоршау
- өкпе функцияларының
бұзылуы
- жүрек
функцияларының
бұзылуы кезінде қанды
айналдыратын көлемді
толықтыру)

мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.
19.3. Шұғыл жағдайларда – күрделі гипогликемияда мамандандырылған медициналық
көмек көрсету
19.3.
Күрделі гипогликемияда
Гипогликемияда
НҚА, әдістемелік
мамандандырылған
мамандандырылған
нұсқаулардың және
медициналық көмек көрсету медициналық көмек
әдістемелік
қабілеттілігі;
көрсету.
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
Гипогликемияның
талаптары, клиникалық
бақыланатын күрделі
клиникалық
хаттамалардың
гипогликемияда
симптомдарын анықтау. стандарттары
мамандандырылған
Қант деңгейіне бақылау (клинических
медициналық көмек көрсету; жасау. Глюкоза
нұсқаулар)
Жауапкершілігі: күрделі
ерітіндісін инфузиялау
Жаңа туған нәрестенің
гипогликемияда
үшін айғақтарды
анатомиялықмамандандырылған
анықтау.
функционалдық
медициналық көмек көрсету
ерекшеліктері.
сапасы үшін;
Гипогликемияда
Күрделілігі: жоғары
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.
Күрделі
гипогликемияны
диагностикалау
алгоритмі.
19.4. Шұғыл жағдайларда – апноэда мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.4.

Апноэда мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
қабілеттілігі;
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын апноэда
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету;
Жауапкершілігі: апноэда
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

Апноэда
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету.
Алғашқы кезектегі ісшаралар
- тактильді стимуляция
- астыңғы жақты
шығару
-бетперде және қаппен
желдету
-тұрақты оң қысыммен
тыныс алу
- кислородотерапия
- дәрі-дәрмектік терапия
- кофеинмен емдеу

НҚА, әдістемелік
нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері. Апноэда
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және

қағидаттар.
19.5. Шұғыл жағдайларда – діріл синдромында мамандандырылған медициналық көмек
көрсету.
19.5.
Діріл синдромында
Діріл синдромында
НҚА, әдістемелік
мамандандырылған
мамандандырылған
нұсқаулардың және
медициналық көмек көрсету медициналық көмек
әдістемелік
қабілеттілігі;
көрсету.
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
Алғашқы кезектегі істалаптары, клиникалық
бақыланатын діріл
шаралар
хаттамалардың
синдромында
- бара бар тынысалу
стандарттары
мамандандырылған
- респираторлы қолдау
(клинических
медициналық көмек көрсету; - оксигенотерапия
нұсқаулар)
Жауапкершілігі: діріл
- ИВЛ
Жаңа туған нәрестенің
синдромында
- этиотропты терапия
анатомиялықмамандандырылған
- дірілге қарсы дәріфункционалдық
медициналық көмек көрсету дәрмектік терапия
ерекшеліктері. Діріл
сапасы үшін;
Люмбальді пункцияға
синдромында
Күрделілігі: жоғары
арналған айғақтарды
мамандандырылған
анықтау
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.
Офтальмологиялық
зерттеулер
19.6. Шұғыл жағдайларда – респираторлы дистресс-синдромында мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.6.
Респираторлы дистрессРеспираторлы дистресс- НҚА, әдістемелік
синдромында
синдромында
нұсқаулардың және
мамандандырылған
мамандандырылған
әдістемелік
медициналық көмек көрсету медициналық көмек
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі;
көрсету.
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
Алғашқы кезектегі ісхаттамалардың
бақыланатын респираторлы
шаралар
стандарттары
дистресс-синдромында
- алғашқы реанимация
(клинических
мамандандырылған
- температуралық
нұсқаулар)
медициналық көмек көрсету; қолдау (гипотермия
Жаңа туған нәрестенің
Жауапкершілігі:
профилактикасы)
анатомиялықреспираторлы дистресс- респираторлы терапия функционалдық
синдромында
- сурфактантты терапия ерекшеліктері.
мамандандырылған
- босану залында СРАР Респираторлы
медициналық көмек көрсету ерте басталуы
дистресс-синдромында
сапасы үшін;
мамандандырылған
Күрделілігі: жоғары
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар. Жаңа туған
нәрестені қоректендіру.
Неонатальді күтім

19.7. Шұғыл жағдайларда – кома, сопор, ступорда мамандандырылған медициналық
көмек көрсету.
19.7.
Кома, сопор, ступорда
Кома, сопор, ступорда
НҚА, әдістемелік
мамандандырылған
мамандандырылған
нұсқаулардың және
медициналық көмек көрсету медициналық көмек
әдістемелік
қабілеттілігі;
көрсету.
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
Витальдік функциялар
талаптары, клиникалық
бақыланатын кома, сопор,
мониторингі.
хаттамалардың
ступорда мамандандырылған Гестация мерзіміне
стандарттары
медициналық көмек көрсету; баланысты
(клинических
Жауапкершілігі: кома, сопор, неврологиялық
нұсқаулар)
ступорда мамандандырылған статусты бағалау
Жаңа туған нәрестенің
медициналық көмек көрсету Инфузиялық терапияны анатомиялықсапасы үшін;
жасау
функционалдық
Күрделілігі: жоғары
-ИВЛ
ерекшеліктері. Кома,
Ананы жаңа туңан
сопор, ступорда
нәрестені күтіп-бағуы
мамандандырылған
бойынша оқыту
медициналық көмек
НСГ, КТ, МРТ, ЭЭГ
көрсету этиологиясы,
жасау
патогенезі, клиникалық
Жаңа туған нәрестені
картинасы және
парентеральдік
қағидаттар. Жаңа туған
қоректендіру,
нәрестенің ақыл ойын
қоректендіру
бағалау шкаласы.
19.8. Шұғыл жағдайларда – ми қан айналымының жіті бұзылуында мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.8.
Ми қан айналымының жіті
Ми қан айналымының
НҚА, әдістемелік
бұзылуында
жіті бұзылуында
нұсқаулардың және
мамандандырылған
мамандандырылған
әдістемелік
медициналық көмек көрсету медициналық көмек
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі;
көрсету.
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
- асқазан ішілік қан
хаттамалардың
бақыланатын ми қан
құйылу
стандарттары
айналымының жіті
- субарахноидальді қан
(клинических
бұзылуында
құйылу
нұсқаулар)
мамандандырылған
- ми қарыншасына қан
Жаңа туған нәрестенің
медициналық көмек көрсету; құйылу
анатомиялықЖауапкершілігі: ми қан
- миға қан құйылу
функционалдық
айналымының жіті
ерекшеліктері. Ми қан
бұзылуында
айналымының жіті
мамандандырылған
бұзылуында
медициналық көмек көрсету
мамандандырылған
сапасы үшін;
медициналық көмек
Күрделілігі: жоғары
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.
Хирургиялық емдеуге
айғақтар.
19.9. Шұғыл жағдайларда – инфекциялық ауруларда (септикалық шок)
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.

НҚА, әдістемелік
нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері.
Инфекциялық
ауруларда (септикалық
шок)
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар. Қан
бакпосеві.
Бактерияға қарсы
терапия алгоритмі
19.10. Шұғыл жағдайларда – геморрагиялық синдромда мамандандырылған медициналық
көмек көрсету.
19.10. Геморрагиялық синдромда
Геморрагиялық
НҚА, әдістемелік
мамандандырылған
синдромда
нұсқаулардың және
медициналық көмек көрсету мамандандырылған
әдістемелік
қабілеттілігі;
медициналық көмек
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
көрсету -гематемезисно талаптары, клиникалық
бақыланатын геморрагиялық туу
хаттамалардың
синдромда
- жаңа туған нәрестенің стандарттары
мамандандырылған
меленасы
(клинических
медициналық көмек көрсету; - тік ішектен қан
нұсқаулар)
Жауапкершілігі:
құйылу
Жаңа туған нәрестенің
геморрагиялық синдромда
- асқазан-ішек қан
анатомиялықмамандандырылған
құйылу
функционалдық
медициналық көмек көрсету - бүйрек безіне қан
ерекшеліктері.
сапасы үшін;
құйылу
Геморрагиялық
Күрделілігі: жоғары
- теріге қан құйылу
синдромда
- жатырдан қан кету
мамандандырылған
Гемотраснфузия
медициналық көмек
жүргізу
көрсету этиологиясы,
- витальді функциялар
патогенезі, клиникалық
мониторнигі,
картинасы және
- респираторлы қолдау
қағидаттар.
- температуралық
Гемотрансфузияға
қолдау
айғақтар.
- емшек сүтімен
қоректендіру
19.9.

Инфекциялық ауруларда
(септикалық шок)
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
қабілеттілігі;
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын инфекциялық
ауруларда (септикалық шок)
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету;
Жауапкершілігі:
инфекциялық ауруларда
(септикалық шок)
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін;
Күрделілігі: жоғары

Инфекциялық
ауруларда
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету - «Алтын сағат»
жағдайды алғашқы
тұрақтандыру.
- шұғыл терапия
- инотпропты және
вазопрессорлы қолдау
- ИВЛ
- ОЦК қабынуы
- метаболикалық
бұзылыстарды түзету
- витальді функциялар
мониторингі
- седация және
аналгезия

19.11. Шұғыл жағдайларда – босану жарақатында мамандандырылған медициналық
көмек көрсету.
19.11. Босану жарақатында
Босану жарақатында
НҚА, әдістемелік
мамандандырылған
мамандандырылған
нұсқаулардың және
медициналық көмек көрсету медициналық көмек
әдістемелік
қабілеттілгі;
көрсету - Жұмсақ тіндер нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
жарқаты
талаптары, клиникалық
бақыланатын босану
- адипонекроз
хаттамалардың
жарақатында
- кеуде-бұғанастандарттары
мамандандырылған
сосцевидті бұлшық ет
(клинических
медициналық көмек көрсету; жарақаттау және қан
нұсқаулар)
Жауапкершілігі: босану
кету
Жаңа туған нәрестенің
жарақатында
- босану ісігі
анатомиялықмамандандырылған
- апоневрозден қан
функционалдық
медициналық көмек көрсету құйылу
ерекшеліктері. Босану
сапасы үшін;
- жоғарғы сегменттерді
жарақатында
Күрделілігі: жоғары
зақымдау
мамандандырылған
- Дюшена-Эрба кесу
медициналық көмек
және параличтер
көрсету этиологиясы,
- Дежерин-Клюмпке
патогенезі, клиникалық
төменгі дистальный
картинасы және
паралич
қағидаттар.
- қолдың тотальді
параличі
- сүйек кемігінің кеуде
бөлігін зақымдау
- төмен кеуде
сегменттерін зақымдау
- белдеме-омыртқа
сегментінің сүйек
кемігінің жарақаты
19.12. Шұғыл жағдайларда – шок кезінде (септикалық, кардиогенді, гиповолемиялық)
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.12.

Шок кезінде (септикалық,
кардиогенді,
гиповолемиялық)
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
қабілеттілігі;
Дербестігі: жүйелі
бақыланатын шок кезінде
(септикалық, кардиогенді,
гиповолемиялық)
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
Жауапкершілігі: шок
кезінде (септикалық,
кардиогенді,
гиповолемиялық)
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін;

Шок кезінде
(септикалық,
кардиогенді,
гиповолемиялық)
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету. ОРИТН
жағдайында шокқа
қарсы терапия жүргізу,
баланы жылыту, барабар распираторлы
терапия,
метаболитикалық және
электролитті
бұзылыстарды түзету.
Этиотропты терапия
жүргізу.
Гиповолемиялық шокта
гемотрансфузия

НҚА, әдістемелік
нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері. Шок
кезінде (септикалық,
кардиогенді,
гиповолемиялық)
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,

Күрделілігі: жоғары

жүргізу.
Кардиогенді шокта –
кардиотоникалық,
тиаритмиялық терапия.
Септикалық шок кезінде
-Этиотропты терапия
-патогеникалық терапия
(иммунитетті түзететін,
инфузиялық, қалпына
келтіруші суэлектролитті баланс
және КОС қанын
қалпына келдіру, шокқа
қарсы терапия, негізгі
ағзаларды және
ж.йелерді қалпына
келтіру функциясы)
19.13. Шұғыл жағдайларда – жүрек функциясының жеткіліксіздігі
мамандандырылған медициналық көмек көрсету
19.13. Жүрек функциясының
Жүрек функциясының
жеткіліксіздігі кезінде
жеткіліксіздігі кезінде
мамандандырылған
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету медициналық көмек
қабілеттілігі. Дербестігі:
көрсету. Кардиотропты,
жүйелі бақыланатын жүрек
кардиоынталандырушы
функциясының
препараттар, сондай-ақ
жеткіліксіздігі кезінде
ауқымды
мамандандырылған
гемодинамикалық,
медициналық көмек көрсету нейрогуморальді
Жауапкершілігі: жүрек
жеңілдетуді қолдану
функциясының
Витальді функцияларға
жеткіліксіздігі кезінде
мониторинг,
мамандандырылған
-ИВЛ
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін
Күрделілігі: жоғары

патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.
Гемотрансфузияға
және хирургиялық
емдеуге айғақтар.

кезінде

НҚА, әдістемелік
нұсқаулардың және
әдістемелік
нұсқаулықтарды
талаптары, клиникалық
хаттамалардың
стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері. Жүрек
функциясының
жеткіліксіздігі кезінде
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.
Қосымша қоректендіру
ерекшеліктері.
19.14. Шұғыл жағдайларда – жүрек ырғағының бұзылуы кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
19.14. Жүрек ырғағының бұзылуы
Жүрек ырғағының
НҚА, әдістемелік
кезінде мамандандырылған
бұзылуы кезінде
нұсқаулардың және
медициналық көмек көрсету мамандандырылған
әдістемелік
қабілеттілігі. Дербестігі:
медициналық көмек
нұсқаулықтарды
жүйелі бақыланатын жүрек
көрсету. Фетальдә және талаптары, клиникалық
ырғағының бұзылуы кезінде неонатальдә аритмия
хаттамалардың
мамандандырылған
- тұрақсыз ритм
стандарттары
медициналық көмек көрсету - алдын ала қарынша
(клинических

Жауапкершілігі: жүрек
ырғағының бұзылуы кезінде
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін
Күрделілігі: высокая

жиырылуы
нұсқаулар)
- тахиаритмия
Жаңа туған нәрестенің
-брадиаритмия
анатомиялық-толық
функционалдық
атриовентрикулярлы
ерекшеліктері. Жүрек
қоршау
ырғағының бұзылуы
Шұғыл ЭКГ жасау,
кезінде
витальдік
мамандандырылған
функцияларды
медициналық көмек
мониторингілеу.
көрсету этиологиясы,
Реанимациялық іспатогенезі, клиникалық
шаралар.
картинасы және
Кардиоверсия,
қағидаттар.
кардиостимуляция
жасау
Ритмге қарсы
препараттармен емдеу
19.15. Шұғыл жағдайларда – туа біткен жүрек ақауы кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.15. Туа біткен жүрек ақауы
Туа біткен жүрек ақауы НҚА, әдістемелік
кезінде мамандандырылған
кезінде
нұсқаулардың және
медициналық көмек көрсету мамандандырылған
әдістемелік
қабілеттілігі. Дербестігі:
медициналық көмек
нұсқаулықтарды
жүйелі бақыланатын туа
көрсету - Артериялық
талаптары, клиникалық
біткен жүрек ақауы кезінде
гипоксимиямен
хаттамалардың
мамандандырылған
сүйемелденетін
стандарттары
медициналық көмек көрсету. жүректің туа біткен
(клинических
Жауапкершілігі: туа біткен
ақаулары
нұсқаулар)
жүрек ақауы кезінде
- артериялық
Жаңа туған нәрестенің
мамандандырылған
гипоксимиямен және
анатомиялықмедициналық көмек көрсету жүрек функциясының
функционалдық
сапасы үшін
жеткіліксіздігімен
ерекшеліктері. Туа
Күрделілігі: жоғары
сүйемелденетін
біткен жүрек ақауы
жүректің туа біткен
кезінде
ақаулары
мамандандырылған
- барынша және жүрек
медициналық көмек
функциясының
көрсету этиологиясы,
жеткіліксіздігімен
патогенезі, клиникалық
сүйемелденетін
картинасы және
жүректің туа біткен
қағидаттар.
ақаулары
Хирургиялық емдеуге
- ашық артериалық ағын айғақтар.
19.16. Шұғыл жағдайларда – туа біткен ішек жолдарының нашарлығы, динамикалық ішек
жолдарының нашарлығы кезінде мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.16. Туа біткен ішек жолдарының Ішек жолдарының
НҚА, әдістемелік
нашарлығы, динамикалық
атрезиясы кезінде
нұсқаулардың және
ішек жолдарының
мамандандырылған
әдістемелік
нашарлығы кезінде
медициналық көмек
нұсқаулықтарды
мамандандырылған
көрсету
талаптары, клиникалық
медициналық көмек көрсету - ішек жолдарының
хаттамалардың
қабілеттілігі. Дербестігі:
жоғары нашарлығы
стандарттары
жүйелі бақыланатын туа
- ішек жолдарының
(клинических

біткен ішек жолдарының
нашарлығы, динамикалық
ішек жолдарының
нашарлығы кезінде
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
Жауапкершілігі: туа біткен
ішек жолдарының
нашарлығы, динамикалық
ішек жолдарының
нашарлығы кезінде
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары

төмен нашарлығы
- анус атрезиясы
Пренатальді
диагностика жүргізу
Босандыру залындағы
алғашқы реанимация.
Босандыру залындағы
Элефанта сынамасы.
Операция алдындағы
дайындық.
Шұғыл емдеуге
қойылатын қарсы
көрсетілімдер.
Операциядан кейінгі
күтім.

нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері. Туа
біткен ішек
жолдарының
нашарлығы,
динамикалық ішек
жолдарының
нашарлығы кезінде
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.
Хирургиялық емдеуге
айғақтар.
19.17. Шұғыл жағдайларда – ойық-некроздық энтероколит кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.17. Ойық-некроздық
Ойық-некроздық
НҚА, әдістемелік
энтероколит кезінде
энтероколит кезінде
нұсқаулардың және
мамандандырылған
мамандандырылған
әдістемелік
медициналық көмек көрсету медициналық көмек
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі. Дербестігі:
көрсету. Энтеральді
талаптары, клиникалық
жүйелі бақыланатын ойыққоректендіруді тоқтату
хаттамалардың
некроздық энтероколит
және препараттарды
стандарттары
кезінде мамандандырылған
қабылдау
(клинических
медициналық көмек көрсету - асқазан
нұсқаулар)
қабілеттілігі.
декомпрессиясы
Жаңа туған нәрестенің
Жауапкершілігі: жүйелі
- посиндромдыя терапия анатомиялықбақыланатын ойық- парентеральді
функционалдық
некроздық энтероколит
қоректену
ерекшеліктері. Ойықкезінде мамандандырылған
- антибиотиктерді
некроздық энтероколит
медициналық көмек көрсету тағайындау
кезінде
сапасы үшін.
мамандандырылған
Күрделілігі: жоғары
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.
Хирургиялық емдеуге
айғақтар.
19.18. Шұғыл жағдайларда – гипербилирубинемия кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.18. Гипербилирубинемия
Гипербилирубинемия
НҚА, әдістемелік
кезінде мамандандырылған
кезінде
нұсқаулардың және
медициналық көмек көрсету мамандандырылған
әдістемелік
қабілеттілігі. Дербестігі:
медициналық көмек
нұсқаулықтарды
гипербилирубинемия кезінде көрсету. Емшек сүтімен талаптары, клиникалық
мамандандырылған
қоректендіруді,
хаттамалардың

медициналық көмек көрсету.
Жауапкершілігі:
гипербилирубинемия кезінде
мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
Күрделілігі: высокая

температуралық
қолдауды қамтамасыз
ету. Фототерапияға
және қанды ауыстырып
құюға айғақтарды
анықтау. Ішектегі бос
билирубин
реабсорбциясының
азаюы.

стандарттары
(клинических
нұсқаулар)
Жаңа туған нәрестенің
анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері.
Гипербилирубинемия
кезінде
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.
19.19. Шұғыл жағдайларда – несептің жіті бөгеліс синдромы кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.19. Несептің жіті бөгеліс
Несептің жіті бөгеліс
НҚА, әдістемелік
синдромы кезінде
синдромы кезінде
нұсқаулардың және
мамандандырылған
мамандандырылған
әдістемелік
медициналық көмек көрсету медициналық көмек
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі. Дербестігі:
көрсету – бүйрек
талаптары, клиникалық
жүйелі бақыланатын
функциясының
хаттамалардың
несептің жіті бөгеліс
жеткіліксіздігі
стандарттары
синдромы кезінде
- туа біткен себептер
(клинических
мамандандырылған
(фимоз, қуық
нұсқаулар)
медициналық көмек көрсету. кальцинозы, ірі
Жаңа туған нәрестенің
Жауапкершілігі: несептің
эктопикалық
анатомиялықжіті бөгеліс синдромы
уретероцеле,
функционалдық
кезінде мамандандырылған
гипоспадия)
ерекшеліктері.
медициналық көмек көрсету - жүре пайда болған
Несептің жіті бөгеліс
сапасы үшін.
себептер (сыртқы жынс синдромы кезінде
Күрделілігі: жоғары
мүшелеріндегі қабыну
мамандандырылған
процестері)
медициналық көмек
Қуыққа катетерлеу
көрсету этиологиясы,
жасау. Қуықты
патогенезі, клиникалық
пункциялауға
картинасы және
айғақтарды анықтау
қағидаттар.
Хирургиялық емдеуге
айғақтар.
19.20. Шұғыл жағдайларда – жіті анемиялық синдром кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.20. Жіті анемиялық синдром
Жіті анемиялық
НҚА, әдістемелік
кезінде мамандандырылған
синдром кезінде
нұсқаулардың және
медициналық көмек көрсету мамандандырылған
әдістемелік
қабілеттілігі. Дербестігі:
медициналық көмек
нұсқаулықтарды
жүйелі бақыланатын жіті
көрсету. Айғақтарды
талаптары, клиникалық
анемиялық синдром кезінде
анықтау және
хаттамалардың
мамандандырылған
гемотраснфузия жүргізу стандарттары
медициналық көмек көрсету.
(клинических
Жауапкершілігі: жіті
нұсқаулар)
анемиялық синдром кезінде
Жаңа туған нәрестенің

мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары

анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері. Жіті
анемиялық синдром
кезінде
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.

19.21. Шұғыл жағдайларда – жаңа туған нәрестелердің полицитемиясы кезінде
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.21. Жаңа туған нәрестелердің
Жаңа туған
НҚА, әдістемелік
полицитемиясы кезінде
нәрестелердің
нұсқаулардың және
мамандандырылған
полицитемиясы кезінде әдістемелік
медициналық көмек көрсету мамандандырылған
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі. Дербестігі:
медициналық көмек
талаптары, клиникалық
жүйелі бақыланатын жаңа
көрсету.айғақтарды
хаттамалардың
туған нәрестелердің
анықтау және қанды
стандарттары
полицитемиясы кезінде
ауыстырып құюды
(клинических
мамандандырылған
жүргізу.
нұсқаулар)
медициналық көмек көрсету. Гипогликемия,
Жаңа туған нәрестенің
Жауапкершілігі: жаңа туған
гипокальциемия және
анатомиялықнәрестелердің
гипербилирубинемияға функционалдық
полицитемиясы кезінде
профилактика жасау.
ерекшеліктері. Жаңа
мамандандырылған
туған нәрестелердің
медициналық көмек көрсету
полицитемиясы кезінде
саасы үшін.
мамандандырылған
Күрделілігі: жоғары
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар.
Қанды алмастырып
құюға айғақтар.
19.22. Шұғыл жағдайларда – пневмоторакс (ауаның шығып кету синдромы) кезінде
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.22. Пневмоторакс (ауаның
Пневмоторакс (ауаның
НҚА, әдістемелік
шығып кету синдромы)
шығып кету синдромы) нұсқаулардың және
кезінде мамандандырылған
кезінде
әдістемелік
медициналық көмек көрсету мамандандырылған
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі. Дербестігі:
медициналық көмек
талаптары, клиникалық
жүйелі бақыланатын
көрсету.
хаттамалардың
пневмоторакс (ауаның
Плевралық қуысқа
стандарттары
шығып кету синдромы)
пункция жасау және
(клинических
кезінде мамандандырылған
айғақтарды анықтау.
нұсқаулар)
медициналық көмек көрсету. Плевралық қуысқа
Жаңа туған нәрестенің
Жауапкершілігі:
айғақтарды анықтау
анатомиялықпневмоторакс (ауаның
және дренерлеуді жасау. функционалдық
шығып кету синдромы)
Жоғары жиілікті
ерекшеліктері.

кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары

осциллаторлы өкпе
желдетпесін жүргізу.

Пневмоторакс (ауаның
шығып кету синдромы)
кезінде
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар. Плевральді
қуыс пункциялау
әдістемесі және
дренирлеу
Респирторлық терапия
жүргізу қағидаттары.
19.23. Шұғыл жағдайларда – персистирленген өкпе гипертензиясы синдромы кезінде
мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
19.23. Персистирленген өкпе
Персистирленген өкпе
НҚА, әдістемелік
гипертензиясы синдромы
гипертензиясы
нұсқаулардың және
кезінде мамандандырылған
синдромы кезінде
әдістемелік
медициналық көмек көрсету мамандандырылған
нұсқаулықтарды
қабілеттілігі.
медициналық көмек
талаптары, клиникалық
Дербестігі: жүйелі
көрсету. ИВЛ жасау
хаттамалардың
бақыланатын
Дәрі-дәрмекпен емдеу.
стандарттары
персистирленген өкпе
(клинических
гипертензиясы синдромы
нұсқаулар)
кезінде мамандандырылған
Жаңа туған нәрестенің
медициналық көмек көрсету.
анатомиялықЖауапкершілігі:
функционалдық
персистирленген өкпе
ерекшеліктері.
гипертензиясы синдромы
Персистирленген өкпе
кезінде мамандандырылған
гипертензиясы
медициналық көмек көрсету
синдромы кезінде
сапасы үшін.
мамандандырылған
Күрделілігі: жоғары
медициналық көмек
көрсету этиологиясы,
патогенезі, клиникалық
картинасы және
қағидаттар
ИВЛ –ға айғақтар
19.24. Шұғыл жағдайларда – ауырсыну синдромы кезінде мамандандырылған
медициналық көмек көрсету.
19.24. Ауырсыну синдромы кезінде Ауырсыну синдромы
НҚА, әдістемелік
мамандандырылған
кезінде
нұсқаулардың және
медициналық көмек көрсету мамандандырылған
әдістемелік
қабілеттілігі.
медициналық көмек
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
көрсету
талаптары, клиникалық
бақыланатын ауырсыну
Ауырсыну синдромы
хаттамалардың
синдромы кезінде
бар жаңа туған
стандарттары
мамандандырылған
нәрестелерді
(клинических
медициналық көмек көрсету. фармакологиялық емес
нұсқаулар); Жаңа туған
Жауапкершілігі: ауырсыну
әістермен емдеу
нәрестенің
синдромы кезінде
Ауырсынуды дәріанатомиялық-

мамандандырылған
медициналық көмек көрсету
сапасы үшін.
Күрделілігі: жоғары

дәрмекпен емдеу
- наркотикалық
анальгетиктер
- наркотикалық емес
анальгетиктер
- жергілікті анестезия
әдістері
Ауруды
профилактикалау

функционалдық
ерекшеліктері. Жаңа
туған нәрестенің
ауырсыну реакциясы.
- мінез құлықтық
- физиологиялық
- нейроэндокриндік
және алмасу
Ауырсынуды бағалау
тәсілдері. Ауырсыну
синдромы кезінде
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету
20. Жаңа туған нәрестелерге амбулаториялық медициналық көмек көрсету
20.1. Медициналық - генетикалық консультацияны ұйымдастыру және өткізу
20.1.
Медициналық - генетикалық Науқас бала туу қаупін
НҚА, әдістемелік
консультация өткізу
анықтау. Туа біткен
нұсқаулардың және
қабілеттілігі;
және тұқым қуалайтын
әдістемелік
Дербестігі: жүйелі
аурулардың негезін
нұсқаулықтарды
бақыланатын медициналық - анықтау.
талаптары, клиникалық
генетикалық консультация
хромосомалық
хаттамалардың
өткізу;
аномалиялар
стандарттары
Жауапкершілігі:
- гендік мутация
(клинических
Медициналық - генетикалық - мультифакториалды
нұсқаулар);
консультация өткізу сапасы
генез
медициналықүшін;
Периконцепциялық
генетикалық
Күрделілігі: жоғары
профилактика жүргізу.
консультация беру
Пренатальді
қағидаттары. Туа
диагностика жүргізу.
біткен және тұқым
- ультра дыбыстық
қуалайтын аурулардың
зерттеу
генезі. Пренаталді
- ана қанының сарысу
диагностиканың
маркерлеріне скрининг этикалық
- инвазивті пренатальді проблемалары.
диагностика
Имплантация алдында
диагностика жүргізуді
ұйымдастыру.
20.2. Баланың жатыр ішілік дамуын бақылауды ұйымдастыру
20.2.
Баланың жатыр ішілік
Адам ұрығының
НҚА, әдістемелік
дамуын бақылау
дамуының күрделі
нұсқаулардың және
қабілеттілігі;
кезеңдерін анықтау.
әдістемелік
Дербестігі: жүйелі
Зиянды әсерлердің
нұсқаулықтарды
бақыланатын баланың жатыр салдары
талаптары, клиникалық
ішілік дамуын бақылау;
- дәрілік заттармен
хаттамалардың
Жауапкершілігі: баланың
- химиялық заттармен
стандарттары
жатыр ішілік дамуын
- иондаушы радиация
(клинических
бақылау сапасы үшін;
- соматикалық және
нұсқаулар)
Күрделілігі: жоғары
ананың инфекциялық
Адам ұрығының
аурулары және басқа
дамуының күрделі
факторлар
кезеңдері. Әйелдер

Әйелдер
консультациясы мен
балалар емханаларының
арасындағы
сабақтастықты
ұйымдастыру

консультациясы мен
балалар
емханаларының
арасындағы
сабақтастықтың
қағидаттары.

20.3. Дені сау жаңа туған нәрестені диспансерлік бақылауды ұйымдастыру
20.3.
Дені сау жаңа туған
Жаңа туған нәрестенің
НҚА, әдістемелік
нәрестені диспансерлік
денсаулығының
нұсқаулардың және
бақылауды ұйымдастыру
жағдайын анықтау.
әдістемелік
қабілеттілігі;
Ананың лактациялық
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
мүмкіндіктерін
талаптары, клиникалық
бақыланатын дені сау жаңа
анықтау.бала болатын
хаттамалардың
туған нәрестені диспансерлік ортаның жағдайын
стандарттары
бақылауды ұйымдастыру;
анықтау және
(клинических
Жауапкершілігі: дені сау
бағалау.генеологиялық
нұсқаулар); Дені сау
жаңа туған нәрестені
анамнезді,
жаңа туған
диспансерлік бақылауды
акушериялықнәрестелерді
ұйымдастыру сапасы үшін;
гинекологиялық
диспансерлік бақылау
Күрделілігі: жоғары
анамнезді, биологиялық қағидаттары. Дені сау
және әлеуметтік
жаңа туған нәрестенің
анамнезді айқындау.
анатомиялықАнтропометрияны
функционалдық
қолданумен барлық
ерекшеліктері. Емшек
жүйелер бойынша
сүтімен
нәрестені объективті
қоректендірудің
зерттеп-қарауды
қағидаттары. Ерте
жүргізу және нервтінеонатальді беімдеу
психикалық дамуты
және ауыспалы
бағалау
физиологиялық жағдай
ағымы.
20.4. Дені сау жаңа туған нәрестені зерттеп - қарауды ұйымдастыру
20.4.
Дені сау жаңа туған
Амбулаториялық
НҚА, әдістемелік
нәрестені зерттеп - қарауды
жағдайларда жаңа туған нұсқаулардың және
ұйымдастыру қабілеттілігі;
нәрестелерге зерттепәдістемелік
Дербестігі: жүйелі
қарау жүргізу.
нұсқаулықтарды
бақыланатын дені сау жаңа
- физикалық дамуды
талаптары, клиникалық
туған нәрестені зерттеп анықтау
хаттамалардың
қарауды ұйымдастыру;
- нерв-психикалық
стандарттары
Жауапкершілігі: дені сау
статусты зерттеп-қарау
(клинических
жаңа туған нәрестені зерттеп – өтпелі жағдайдың
нұсқаулар)
- қарауды ұйымдастыру
болуы
Жаңа туған нәрестені
сапасы үшін;
- жаңа туған нәрестенің тексеріп-қарау,
Күрделілігі: жоғары
басқа ағзаларын және
зерттеп-қарау
жүйелерін зерттепқағидаттары және
қарау
әдістері
- баланы емшек сүтімен Жаңа туған нәрестені
қоректендіру кезінде
диспансерлеу және
сипаты.
патронаждау
- антропометриялық
қағидаттары
зерттеп-қарау

Бұрын тағайындалған
профилактикалық және
денсаулық топтарының
тиімділігін анықтау.
Ата-аналарымен
санитарлық-танымдық
жұмысты жүргізу
20.5. Жаңа туған нәрестелерді зат алмасудың тұқым қуалайтын ауруларына скринингті
ұйымдастыру
20.5.
Жаңа туған нәрестелерді зат зат алмасудың тұқым
НҚА, әдістемелік
алмасудың тұқым қуалайтын қуалайтын ауруларын
нұсқаулардың және
ауруларына скринингті
зерттеудің алғашқы
әдістемелік
ұйымдастыру қабілеттілігі;
тесттерін анықтау.
нұсқаулықтарды
Дербестігі: жүйелі
- фенилаланин
талаптары, клиникалық
бақыланатын жаңа туған
концентрациясы
хаттамалардың
нәрестелерді зат алмасудың
- тиреотропы
стандарттары
тұқым қуалайтын
гормонның
(клинических
ауруларына скринингті
концентрациясы
нұсқаулар)
ұйымдастыру;
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Генетикалық
Жауапкершілігі: Жаңа туған скринингтің
нәрестелерді зат алмасудың
гидроксипрогестеронны қағидаттары және
тұқым қуалайтын
ң концентрациясы
кезеңдері
ауруларына скринингті
- галактозалар немесе
Тұқым қуалайтын зат
ұйымдастыру сапасы үшін;
галактозо
алмасу ауруларын
Күрделілігі: жоғары
концентрациясы
емдеу этилогиясы,
-1
патогенезі, клиникалық
-фосфат
картинасы және
- иммунореактивті
диагностикасы
трипсин
-фенилкетонурия
концентрациясы
- туа біткен гипотиреоз
- адреногенитальді
синдром
- галактоземия
- муковисцедоз
Неонатальді скрининг
бағдарламасының
негізгі кезеңдері
Оның ішінде «Неонатология» кіші саласының сарапшы дәрігерлері үшін.
21. Денсаулық сақтау ұйымдары бөлімшелерінің қызметінің тиімділігін талдаумен
медициналық қызметтердің көлемі мен сапасына сыртқы және ішкі сараптама өткізу
21.1. Медициналық ұйымның қызметін
стандарттарға сәйкес талдау
21.1.
Медициналық ұйымның
қызметін денсаулық
сақтау саласындағы
белгіленген
стандарттарға сәйкес
талдау қабілеттілігі.
Медициналық ұйымның
қызметін денсаулық
сақтау саласындағы

денсаулық сақтау саласындағы белгіленген
Денсаулық сақтау
саласында белгіленген
стандарттарға
медициналық көмек
көрсету
технологияларының
сәйкестігін тексеруді
бағалау. Материалдықтехникалық және

Денсаулық сақтау
туралы заңнаманың
негіздері және
денсаулық сақтау
органдары мен
мекемелерінің
қызметін белгілетін
басшылық құжаттары.
Медициналық

белгіленген
стандарттарға сәйкес
талдауды өткізу
дербестігі.
Жауапкершілігі:
Медициналық ұйымның
қызметін денсаулық
сақтау саласындағы
белгіленген
стандарттарға сәйкес
талдау дұрыстығы үшін.
Күрделілігі: жоғары.

кадрлық ресурстарды
қызметтер сапасының
тиімді пайдалануды
ішкі және сыртқы
қамтамасыз етуді
сараптамасы бойынша
бағалау.
НҚА, әдістемелік
Сауалнама жүргізу
ұсынымдар мен
арқылы медициналық
әдістемелік
көмек көрсету кезіндегі нұсқаулардың
негізделген шағымдар
талаптары.
саны бойынша
Медициналық қызмет
пациенттерді және
нәтижелерінің басты
(немесе) олардың
көрсеткіштеріне
туыстарын
мониторингін жасау
медициналық қызмет
принциптері және
көрсету сапасының
әдістері.
қанағаттандыру
деңгейін анықтау.
Пациенттерді инвазивті
араласулар жүргізу
туралы хабардар етуді
және пациеттің тиесілі
тегін медициналық
көмек алу үшін
құқығын сақтауын
бағалау.
21.2. Денсаулық сақтау стандарттарына сәйкес халыққа көрсетілетін медициналық
қызметтердің көлемін орындауды бақылау
Денсаулық сақтау
Денсаулық сақтау
стандарттарына сәйкес
стандарттарына сәйкес
халыққа көрсетілетін
халыққа медициналық
медициналық
қызмет көрсету
қызметтердің көлемін
көлемдерінің
орындауды бақылау
орындалуын қадағалау
қабілеттілігі.
және сараптау.
Денсаулық сақтау
стандарттарына сәйкес
халыққа көрсетілетін
медициналық
қызметтердің көлемін
орындауды бақылауды
өткізуде дербестігі.
Жауапкершілігі:
Денсаулық сақтау
стандарттарына сәйкес
халыққа көрсетілетін
медициналық
қызметтердің көлемін
орындауды бақылау
дұрыстығы үшін.
Күрделілігі: жоғары.
21.3. Медициналық қызмет нәтижелерінің басты көрсеткіштеріне
21.2.

Денсаулық сақтау
туралы заңнаманың
негіздері және
денсаулық сақтау
органдары мен
мекемелерінің
қызметін белгілетін
басшылық құжаттары.
Медициналық
қызметтер сапасының
ішкі және сыртқы
сараптамасы бойынша
НҚА, әдістемелік
ұсынымдар мен
әдістемелік
нұсқаулардың
талаптары.
Медициналық қызмет
көрсету сапасына
сараптама жүргізу
принциптері мен
әдістері.
мониторинг жасау

21.3.

Медициналық қызмет
нәтижелерінің басты
көрсеткіштеріне
мониторингін жасау
қабілеттілігі.
медициналық қызмет
нәтижелерінің басты
көрсеткіштеріне
мониторингін жасау
дербестігі. Жауапкершілігі:
медициналық қызмет
нәтижелерінің басты
көрсеткіштеріне
мониторингін жасау
дұрыстығы үшін.
Күрделілігі: жоғары.

21.4. Денсаулық сақтау субъектісінің
21.4.
Денсаулық сақтау
субъектісінің есепке алу
және есеп беру
құжаттамасын талдау
қабілеттілігі.
Денсаулық сақтау
субъектісінің есепке алу
және есеп беру
құжаттамасын талдау
дұрыстығындағы дербестік.
Жауапкершілігі: Денсаулық
сақтау субъектісінің есепке
алу және есеп беру
құжаттамасын талдау
дұрыстығы үшін.
Күрделілігі: жоғары.

Медициналық қызмет
нәтижелерінің басты
көрсеткіштеріне
мониторинг жасаудың
бірыңғай жүйесін құру.
Басты көрсеткіштер
динамикасының
мағынасы
сараптамасының
өзгеруі, жүзеге асыру
мерзімін сақтау.
Медициналық қызмет
нәтижелерінің басты
көрсеткіштерін
өзгертудің негативтік
динамикасының
себептерін анықтау.

Денсаулық сақтау
туралы заңнаманың
негіздері және
денсаулық сақтау
органдары мен
мекемелерінің
қызметін белгілетін
басшылық құжаттары.
Медициналық
қызметтер сапасының
ішкі және сыртқы
сараптамасы бойынша
НҚА, әдістемелік
ұсынымдар мен
әдістемелік
нұсқаулардың
талаптары.
Медициналық қызмет
нәтижелерінің басты
көрсеткіштеріне
мониторинг інің
принциптері мен
әдістері.
есепке алу және есеп беру құжаттамасын талдау
Келесі параметрлер
Денсаулық сақтау
бойынша денсаулық
туралы заңнаманың
сақтау субъектісінің
негіздері және
есепке алу және есеп
денсаулық сақтау
беру құжаттамасын
органдары мен
бағалау:
мекемелерінің
● анамнез жинау
қызметін белгілетін
сапасы;
басшылық құжаттары.
● диагностикалық
Медициналық
зерттеулер өткізу
қызметтер сапасының
қажеттілігі мен
ішкі және сыртқы
толықтығы;
сараптамасы бойынша
● алғашқы 3 күн
НҚА, әдістемелік
бойында ауруханаға
ұсынымдар мен
дейінгі кезеңде
әдістемелік
зерттеулер өткізуді
нұсқаулардың
есепке алғанда,
талаптары.
клиникалық диагнозды
Гастроэнетрологиялық
қою дұрыстығы,
ауруларды емдеу
уақытылы және негіздей этиологиясы,
отырып шығарғандығы; патогенезі, клиникасы.
● емделу, медициналық Медициналық қызмет
көмек алу негізділілігі
көрсету сапасына
(амбулаторлысараптама жүргізу
поликлиникалық,
принциптері мен
стационарлы,
әдістері.
стационарды
алмастырушы);

● мамандар
кеңестерінің
уақыттылығы мен
сапасы;
● емдеу ісшараларының көлемі,
сапасы және қажеттілігі,
оның іщшінде:
диспансерлік, алдын алу
және оңалту ісшаралары;
● медициналық
араласулардан кейінге
асқынулардың дамуы;
● қол жеткізілген
нәтиже;
● көрсетілген
медициналық қызметтің
қанағаттанарлық
сапасы;
● медициналық
құжаттаманы жүргізу
сапасы.
21.5. Клиникалық аудит жүргізу
21.5.
Клиникалық аудит жүргізу
қабілеттілігі.
Дербестігі клиникалық аудит
жүргізу.
Жауапкершілігі: клиникалық
аудитті дұрыс жүргізу үшін.
Күрделілігі: жоғары.

Денсаулық сақтау
саласындағы бекітілген
стандарттарға сәйкес
келетін, өткізілген
емдеу-диагностикалық
іс-шаралардың
ағымдағы және/немесе
ретроспективтік
сараптамаларын жүргізу
жолымен клиникалық
аудитті жүргізу:
- анамнезді жинау
сапасын бағалау;
- диагностикалық
зерттеулер сәйкестігін
бағалау;
- клиникалық
диагнозды қою және
дұрыстығы мен дәлдігін
бағалау;
- мамандар кеңестерінің
уақытылылығын және
сапасын бағалау;
- тағайындалған емдеу
іс-шараларын бағалау;
- госпитализациядан бас
тартулардың
негізділігін бағалау;

Денсаулық сақтау
туралы заңнаманың
негіздері және
денсаулық сақтау
органдары мен
мекемелерінің
қызметін белгілетін
басшылық құжаттары.
Медициналық
қызметтер сапасының
ішкі және сыртқы
сараптамасы бойынша
НҚА, әдістемелік
ұсынымдар мен
әдістемелік
нұсқаулардың
талаптары.
Гастроэнтерологиялық
аурулардың
этиологиясы,
патогенезі, клиникасы,
емделуі.
Медициналық қызмет
көрсету сапасына
сараптама жүргізу
принциптері мен
әдістері.

- стационарлардың
қабылдау
бөлімшелерінде
көрсетілетін
медициналық көмектің
сапасын бағалау;
- жедел жәрдем
стансаларымен
(бөлімшелерімен)
қатынасын бағалау;
- халықтың
медициналық көмекке
қолжетімділігін бағалау.
21.6. Тәуекел факторын айқындау және медициналық қызметтердің сапасы саласында
туындайтын проблемалар туралы басшылықты ақпараттандыру
21.6.
Тәуекел факторын айқындау Тәуекел факторын
Основы
және медициналық
айқындау
законодательства о
қызметтердің сапасы
Тәуекелдер мен пайда
здравоохранении и
саласында туындайтын
болатын проблемаларды директивные
проблемалар туралы
бағалау, талдау
документы,
басшылықты
Денсаулық сақтау
определяющие
ақпараттандыру қабілеттілігі ұйымының
деятельность органов и
Тәуекел факторын айқындау басшылығына тиісті
учреждений
және медициналық
басқару шараларын
здравоохранения.
қызметтердің сапасы
қабылдау үшін талдау
Требования НПА,
саласында туындайтын
нәтижесінде анықталған методических
проблемалар туралы
проблемалар туралы
рекомендаций и
басшылықты
ақпаратты ұсыну
методических указаний
ақпараттандыру дербестігі.
Аурухана ішілік
по внешней и
Жауапкершілігі: Тәуекел
комиссияның жұмысын внутренней экспертизе
факторын айқындау және
талдау
качества медицинских
медициналық қызметтердің
услуг
сапасы саласында
туындайтын проблемалар
туралы басшылықты
ақпараттандырғаны үшін
Күрделілігі: жоғары.
21.7. Медициналық қызметтердің көлемі мен сапасына сыртқы сараптама жүргізу
21.7.
Медициналық қызметтердің
Денсаулық сақтау
Денсаулық сақтау
көлемі мен сапасына сыртқы ұйымының ішкі
туралы заңнаманың
сараптама жүргізу
қадағалау (аудитінің)
негіздері және
қабілеттілігі. Дербестігі:
қызметімен
денсаулық сақтау
Медициналық қызметтердің
қабылданған шаралар
органдары мен
көлемі мен сапасына сыртқы сайма-сайлығын және
мекемелерінің
сараптаманы сапалы жүргізу. тиімділігінің, тексеру
қызметін белгілетін
Жауапкершілігі:
мерзіміне
басшылық құжаттары.
Медициналық қызметтердің
Медициналық
Медициналық
көлемі мен сапасына сыртқы қызметтердің көлемі
қызметтер сапасының
сараптаманы сапалы жүргізу мен сапасын ішкі
ішкі және сыртқы
үшін.
сараптау қағидаттарын, сараптамасы бойынша
Күрделілігі: жоғары.
денсаулық сақтау
НҚА, әдістемелік
ұйымының ішкі
ұсынымдар мен

бақылау (аудит)
әдістемелік
қызметінің қабылдаған
нұсқаулардың
шараларының
талаптары.
тиімділігін сақтау
мәніне тексерілетін
кезеңге ішкі сараптау
нәтижесін талдау:
 Міндетті
сараптамаға жататын
ішкі сараптама
жағдайлары
нәтижелерінің
сараптамасы.
 Пациенттер
үндеулерін қарастыру
жағдайларының
сараптамасы.
 Медициналық
қызмет көрсету
сапасының сыртқы
индекаторларының
сараптамасы.
Денсаулық сақтау
ұйымының сырттай
қадағалау қызметінің
(аудитінің) жұмыс
сапасы мен дұрыстығы
туралы қорытынды
шығару.
21.8. «Неонатология» мамандығы бойынша медициналық көмек көрсету сапасы және
медициналық құжаттаманы жүргізу мәселелерінде ішкі істер органдарына, прокуратураға
және сотқа, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне
консультациялық көмекті ұсыну.
21.8.
«Неонатология» мамандығы Зерттеу объектісінің
Медициналық қызмет
бойынша медициналық
сапалы шынайы
көрсету аясында
көмек көрсету сапасы және
сипаттамасы.
ауруларды
медициналық құжаттаманы
Денсаулыққа тиер
диагностикалау және
жүргізу мәселелерінде ішкі
зиянның ауырпалық
емдеудің клиникалық
істер органдарына,
деңгейін сапалы
хаттамалары.
прокуратураға және сотқа,
анықтау. Сот
Денсаулық сақтау
сондай-ақ басқа да
медицинасы шеңберінде туралы заңнаманың
мемлекеттік органдардың
зерттеулерді
негіздері және
қызметкерлеріне
ұйымдастыру,
денсаулық сақтау
консультациялық көмекті
жоспарлау және
органдары мен
ұсыну қабілеттілігі.
үйлестіру.
мекемелерінің
Дербестігі:
қызметін белгілетін
«Неонатология» мамандығы
басшылық құжаттары.
бойынша медициналық
Медициналық
көмек көрсету сапасы және
қызметтер сапасының
медициналық құжаттаманы
ішкі және сыртқы
жүргізу мәселелерінде ішкі
сараптамасы бойынша
істер органдарына,
НҚА, әдістемелік

прокуратураға және сотқа,
ұсынымдар мен
сондай-ақ басқа да
әдістемелік
мемлекеттік органдардың
нұсқаулардың
қызметкерлеріне
талаптары.
консультациялық көмекті
Денсаулыққа
ұсыну. Жауапкершілігі:
ауырлықтың түрлі
«Неонатология» мамандығы
деңгейіндегі зиян
бойынша медициналық
келтіру белгілері.
көмек көрсету сапасы және
медициналық құжаттаманы
жүргізу мәселелерінде ішкі
істер органдарына,
прокуратураға және сотқа,
сондай-ақ басқа да
мемлекеттік органдардың
қызметкерлеріне
консультациялық көмекті
ұсыну үшін.
Күрделілігі: жоғары
21.9. Медициналық қызметтердің сапасы мәселелері бойынша медициналық-әлеуметтік
сараптама комиссиялармен өзара іс-қимыл
21.9.
Медициналық қызметтердің
Медициналық
ҚР Конституциясы, ҚР
сапасы мәселелері бойынша қызметтердің сапасы
«Халық денсаулығы
медициналық-әлеуметтік
мәселелері бойынша
және денсаулық сақтау
сараптама комиссиялармен
медициналықжүйесі туралы»
өзара іс-қимыл жасау
әлеуметтік сараптама
кодексі, ҚР «Сыбайлас
қабілеттілігі. Дербестігі:
комиссиялармен
жемқорлықпен күресу
жүйелі түрде бақыланатын
мүгедектікті тағайындау туралы», «Қазақстан
медициналық қызметтердің
және пациенттердің
Республикасындағы
сапасы мәселелері бойынша еңбекке жарамдылық
тілдер туралы»
медициналық-әлеуметтік
деңгейін жоғалту
Заңдары, денсаулық
сараптама комиссиялармен
бойынша өзара іссақтау саласындағы
өзара іс-қимыл жасау.
қимыл жасау.
нормативтік құқықтық
Жауапкершілігі: өзара
актілер, әлеуметтік
сапалы медициналық
гигиенаның теориялық
қызметтердің сапасы
негіздері, денсаулықты
мәселелері бойынша
сақтауды басқару
медициналық-әлеуметтік
жүйесі, халық
сараптама комиссиялармен
денсаулығының
өзара іс-қимыл жасау үшін
статистикасы,
Күрделілігі:жоғары
денсаулық сақтау
белгілері мен
көрсеткіштерія, еңбек
туралы заңнама,
еңбекті қорғау
ережелері мен
нормалары.
21.10. Медициналық қызметтер ұсынуды регламенттейтін құжаттарды әзірлеу
21.10. Медициналық қызметтер
Медициналық
Денсаулық сақтау
ұсынуды регламенттейтін
қызметтер ұсынуды
туралы заңнаманың
құжаттарды әзірлеу
регламенттейтін
негіздері және
қабілеттілігі.
құжаттарды әзірлеу.
денсаулық сақтау

Дербестігі: Медициналық
қызметтер ұсынуды
регламенттейтін құжаттарды
сапалы әзірлеуде.
Жауапкершілігі:
Медициналық қызметтер
ұсынуды регламенттейтін
құжаттарды әзірлеу сапасы
үшін. Күрделілігі:жоғары.

органдары мен
мекемелерінің
қызметін белгілетін
басшылық құжаттары.
Медициналық
қызметтерді ұсынуды
регламенттейтін
құжаттарды әзірлеу
әдістері.
Медициналық
қызметтер сапасының
ішкі және сыртқы
сараптамасы бойынша
НҚА, әдістемелік
ұсынымдар мен
әдістемелік
нұсқаулардың
талаптары.
21.11. Медициналық көмек сапасын қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұйымның
әлеуетін арттыру
21.11.

Медициналық көмек
сапасын қамтамасыз ету
мәселелері бойынша
ұйымның әлеуетін арттыру
қабілеттілігі.
Дербестігі: медициналық
көмек сапасын қамтамасыз
ету мәселелері бойынша
ұйымның әлеуетін сапалы
арттыруда. Жауапкершілігі:
Медициналық көмек
сапасын қамтамасыз ету
мәселелері бойынша
ұйымның әлеуетін арттыру
сапасы үшін.
Күрделілігі:жоғары.

21.12.

Халыққа қызмет көрсетуге
инновациялық
технологияларды енгізу
қабілеттілігі.
Дербестігі: Халыққа қызмет
көрсетуге инновациялық
технологияларды сапалы
енгізуде.
Жауапкершілігі: Халыққа
қызмет көрсетуге
инновациялық
технологияларды енгізу

Нормативтік құқықтық
құжаттарды «әзірлеу
бойынша жұмыс
топтарын құру.

Ресурстарды (кадрлық,
Денсаулық сақтау
қаржы, материалдық
туралы заңнаманың
емес), кәсіпорын
негіздері және
тиімділігі мен
денсаулық сақтау
көрсетілетін
органдары мен
медициналық көмектің
мекемелерінің
сапасын бағалау.
қызметін белгілетін
Кәсіпорынның
басшылық құжаттары.
ресурстық потенциалды Медициналық
бағалау процедурасын
қызметтер сапасының
ұйымдастыру.
ішкі және сыртқы
Кәсіпорынның
сараптамасы бойынша
ресурстық потенциалын НҚА, әдістемелік
пайдаланы тиімділігінің ұсынымдар мен
өсуіне бағытталған
әдістемелік
механизмдер мен існұсқаулардың
шаралар әзірлеу және
талаптары.
оларды жүзеге асыру.
21.12. Халыққа қызмет көрсетуге инновациялық технологияларды енгізу
«Неонатология»
мамандығы бойынша
медициналық
қызметтердің
шеңберінде халыққа
қызмет көсетуде
инновациялық
технологияларды енгізу

Денсаулық сақтау
туралы заңнаманың
негіздері және
денсаулық сақтау
органдары мен
мекемелерінің
қызметін белгілетін
басшылық құжаттары.
Медициналық
қызметтер сапасының
ішкі және сыртқы
сараптамасы бойынша

сапасы үшін.
Күрделілігі:жоғары.

НҚА, әдістемелік
ұсынымдар мен
әдістемелік
нұсқаулардың
талаптары.
22. «Неонатология» мамандығы бойынша медициналық көмектің сапасын
қамтамасыз ету мәселелері бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының персоналын
оқытуды және әдістемелік көмек көрсетуді ұйымдастыру.
22.1. Денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерінің ой-пікірін зерделеу және ұйымдағы
пациенттердің сапасын жақсарту және қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар
туралы персоналды хабардар ету
22.1.
Денсаулық сақтау ұйымдары Ресурстарды (кадрлық,
Денсаулық сақтау
қызметкерлерінің ой-пікірін
қаржы, материалдық
туралы заңнаманың
зерделеу және ұйымдағы
емес), кәсіпорын
негіздері және
пациенттердің сапасын
тиімділігі мен
денсаулық сақтау
жақсарту және қауіпсіздігін
көрсетілетін
органдары мен
қамтамасыз ету қабілеттілігі. медициналық көмектің
мекемелерінің
Дербестігі: денсаулық
сапасын бағалау.
қызметін белгілетін
сақтау ұйымдары
Кәсіпорын қызметінің
басшылық құжаттары.
қызметкерлерінің ой-пікірін
қаржы сараптамасын
Медициналық
зерделеу және ұйымдағы
жүргізу. Кәсіпорын
қызметтер сапасының
пациенттердің сапасын
қызметінің
ішкі және сыртқы
жақсарту және қауіпсіздігін
салыстырмалы
сараптамасы бойынша
қамтамасыз етуде.
сараптамасын жүргізу.
НҚА, әдістемелік
Жауапкершілігі: денсаулық Кәсіпорынның
ұсынымдар мен
сақтау ұйымдары
ресурстық әлеуетті
әдістемелік
қызметкерлерінің ой-пікірін
бағалау рәсімін
нұсқаулардың
зерделеу және ұйымдағы
ұйымдастыру.
талаптары.
пациенттердің сапасын
Ресурстық потенциалын
жақсарту және қауіпсіздігін
пайдалану тиімділігінің
қамтамасыз ету үшін.
өсуіне бағытталған
Күрделілігі: жоғары.
механизмдер мен ісшаралар әзірлеу және
оларды жүзеге асыру.
22.2. «Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтердің сапасы саласында
медицина персоналын оқыту.
22.2.
«Неонатология» мамандығы «Неонатология»
Медициналық қызмет
бойынша медициналық
мамандығы бойынша
сапасының ішкі және
қызметтердің сапасы
медициналық
сыртқы сараптамасы
саласында медицина
қызметтердің сапасы
бойынша нормативтік
персоналын оқытуды
саласында медицина
құқықтық актілері.
жүргізу қабілеттілігі.
персоналын оқыту.
Дипломнан кейінгі
Дербестігі: «Неонатология» «аласында тренингтер
білім алу бойынша
мамандығы бойынша
мен мастер-класстар
нормативтік құқықтық
медициналық қызметтердің
өткізу.
актілер.
сапасы саласында медицина Неонатология»саласынд Медициналық қызмет
персоналын оқытуды
а тренингтер мен
көрсету саласында
жүргізуде. Жауапкершілігі:
мастер-класстар өткізу
«Неонатология»
«Неонатология» мамандығы бойынша
мамандығы бойынша
бойынша медициналық
педагогикалық техника. дипломнан кейінгі білі
қызметтердің сапасы
алуды жүргізу әдістері.
саласында медицина

персоналын оқытуды
жүргізу үшін.
Күрделілігі: жоғары.
23. Ұрпақты болу жүйесінің аурулар мен патологиялық жағдайларын
диагностикалау және емдеу алгоритмдерін әзірлеу
23.1. Ұрпақты болу жүйесінің патологиялық жағдайларын және ауруларды
диагностикалау мен емдеудің (клиникалық хаттамалардың) бар аналогтарын талдау және
алгоритмдерін әзірлеу.
23.1.
Ұрпақты болу жүйесінің
Ұрпақты болу жүйесінің Денсаулық сақтау
патологиялық жағдайларын
патологиялық
туралы заңнаманың
және ауруларды
жағдайларын және
негіздері және
диагностикалау мен
ауруларды
денсаулық сақтау
емдеудің (клиникалық
диагностикалау мен
органдары мен
хаттамалардың) бар
емдеудің (клиникалық
мекемелерінің
аналогтарын талдау және
хаттамалардың) бар
қызметін белгілетін
алгоритмдерін сапалы
аналогтарын талдау
басшылық құжаттары.
әзірлеу қабілеттілігі.
және алгоритмдерін
Медициналық
Дербестігі: Ұрпақты болу
әзірлеу.
қызметтерді ұсынуды
жүйесінің патологиялық
Ұрпақты болу жүйесінің регламенттейтін
жағдайларын және
патологиялық
құжаттарды әзірлеу
ауруларды диагностикалау
жағдайларын және
әдістері.
мен емдеудің (клиникалық
ауруларды
Медициналық
хаттамалардың) бар
диагностикалау мен
қызметтер сапасының
аналогтарын талдау және
емдеудің (клиникалық
ішкі және сыртқы
алгоритмдерін сапалы
хаттамалардың) бар
сараптамасы бойынша
әзірлеуде.
аналогтарын талдау
НҚА, әдістемелік
Жауапкершілігі: Ұрпақты
және алгоритмдерін
ұсынымдар мен
болу жүйесінің
әзірлеу бойынша
әдістемелік
патологиялық жағдайларын
жұмыстық топтарды
нұсқаулардың
және ауруларды
құру.
талаптары.
диагностикалау мен
емдеудің (клиникалық
хаттамалардың) бар
аналогтарын талдау және
алгоритмдерін сапалы
әзірлегені үшін.
Күрделілігі: жоғары.
23.2. «Неонатология» мамандығы бойынша медициналық қызметтерді ұсынуды
регламенттейтін құжаттарды әзірлеу.
23.2.
«Неонатология»
«Неонатология»
Денсаулық сақтау
мамандығы бойынша
мамандығы бойынша
туралы заңнаманың
медициналық қызметтерді медициналық
негіздері және
ұсынуды регламенттейтін
қызметтерді ұсынуды
денсаулық сақтау
құжаттарды сапалы әзірлеу регламенттейтін
органдары мен
қабілеттілігі. Дербестігі:
құжаттарды әзірлеу.
мекемелерінің
«Неонатология»
«Неонатология»
қызметін белгілетін
мамандығы бойынша
мамандығы бойынша
басшылық құжаттары.
медициналық қызметтерді нормативтік-құқықтық
Медициналық
ұсынуды регламенттейтін
құжаттарды әзірлеу
қызметтерді ұсынуды
құжаттарды сапалы
бойынша жұмыстық
регламенттейтін

әзірлеуде. Жауапкершілігі: топтар құру.
«Неонатология»
мамандығы бойынша
медициналық қызметтерді
ұсынуды регламенттейтін
құжаттарды әзірлеу сапасы
үшін.
Күрделілігі: жоғары.

құжаттарды әзірлеу
әдістері.
Медициналық
қызметтер сапасының
ішкі және сыртқы
сараптамасы бойынша
НҚА, әдістемелік
ұсынымдар мен
әдістемелік
нұсқаулардың
талаптары.

3.3.3. Күрделіліктің базалық санатындағы функцияларды жүзеге асыру үшін
СБН 7.1. В деңгейінде «Неонатология» мамандығы бойынша ординатор-дәрігер
(бейінді маман) кәсібінің құзыретіне қойылатын талаптар
Жеке және кәсіби
міндеттер
Дербестігі: бөлімше
басшылығы тарапынан
жүйелі қадағалауды
талап етеді.
Жауапкершілігі:
жалпы жағдайы мен
клиникалық көрінісін
бағалау кезінде
науқастың
шағымдарын қателесіп
және толымсыз талдау
кезіндегі жоғары
тәуекелдерді
ескергенде, жоғары.
Күрделілігі:
гинекологиялық
науқастарды, жүкті,
босанған әйелдерді
жүргізуде тәжірибесін
жоқтығын, пациент
субъективтігін, оның
адекватты емес
психологиялық
жағдайын немесе
төмен парасатын
ескерсе, жоғары.

Іскерлігі мен дағдылары

Білімі

Зерттеудің объективті әдістерін
қолдану, аурудың жалпы және
спецификалық белгілерін
анықтау. Науқастарды
зерттеудің құрал-саймандық
және зертханалық әдістерінің
нәтижелерін хаттамаларға сәйкес
талдау.
Зерттеудің қосымша әдістерінің
нәтижелерін талдау.
Репродукциялық жүйе
аруларына, жүктілік және
босанғаннан кейінгі кезеңдегі
асқынуларға саралау
диагностикасын жүргізу,
клиникалық диагнозды
нақтылау.
Хаттамаларға сәйкес адекватты
терапия тағайындау.
Асқынулары жоқ жүктілікті және
жедел физиологиялық босануды,
босанудан кейінгі кезеңді
жүргізу.
Денсаулық сақтау бойынша
заңнамада қарастырылған
медициналық құжаттаманы
рәсімдеу.
Инфекциялық ауруларды
анықтау кезінде қажет
эпидемияға қарсы іс-шаралар
өткізу.
Дағдылар:
- уақытында туған және шала
туған баланы тексеріп-қарау,

Уақытында туған және шала
туған баланың анатомиялықфункционалдық
ерекшеліктері.
Бейімделу кезеңінің
ерекшеліктері.
Жаңа туған нәрестелерді
термореттеу ерекшеліктері.
Жүктілік, босанудың
физиологиясы мен
патологиясы.
Жаңа туған нәрестелерде
морфологиялық және
функционалдық ерекшеліктер.
Патофизиологиялық жай-күй.
Неонатальді кезеңде күрделі
симптомдарды бағалау.
Рентген суреттерін,
ағзалардың НСГ және УДЗ
жасаудың негізгідері және
талдау.
Емшек сүтімен қоректендіру
саясаты және ИБДОР.
ЭПУ қағидаттары.
Медициналық этика және
деонтология.
Пренатальді ВПР диагностика.
Қоғамдық денсаулық сақтау
негіздері. Халық денсаулығы
және денсаулық сақтау жүйесі
туралы» ҚР Кодексі

пациенттің жай-күйін объективті
бағалау;
- босандыру палатасында
алғашқы реанимациялық көмек
көрсеткенде ассистенция;
- жаңа туған нәрестені бақылау;
- жаңа туған нәрестені
неврологиялық тексеріп-қарау
дағдыларын білуі;
- аналарды ГМ рблемалары
бойынша консультация беру;
-нәрестенің анасы және
туыстарымен қарым-қатынастың
коммуникативті дағдылары;
-негізгі өмірлік көрсеткіштерді
өзгерту және талдау;
- өмірге қауіп туғызатын
жағдайларда диагностика және
алғашқы шұғыл көмекті көрсету;
-зерттеу нәтижелерін талдау;
-қан тобын, резус факторды
анықтау, донор мен реципиенттің
қандарының сәйкестігін сынау;
- медициналық манипцляциялар
жасау (егудің барлық түрлері,
катетеризация)
- фототерапия жасау техникасы;
- жаңа туған нәрестені
бөлімшеден тасымалдау кезінде
дағдылар;
- басшының бақылауымен
ауыстырып қан құю операциясын
орындау техникасы;
- жаңа туған нәрестені егі;
- туа біткен патологияға
скрининг;
- аудиологиялық скрининг;
-педиатриялық учаскеде жаңа
туған нәрестені бақылау және
емдеу;
наблюдение и ведение
новорожденного на
педиатрическом участке.
- витальді функцияларды
бақылау.
3.3.4. Күрделіліктің екінші санатындағы функцияларды жүзеге асыру үшін СБН 7.2
В деңгейінде «Неонатология» мамандығы бойынша ординатор-дәрігердің (бейінді
маманның) құзыретіне қойылатын талаптар
Жеке және кәсіби

Іскерлігі мен дағдылары

Білімі

міндеттер
Дербестік:
Денсаулық сақтау
саласында білікті
медициналық көмектің
дербес сапалы өндірісі.
Жауаптылығы:
Денсаулық сақтау
саласында көрсетілген
білікті медициналық
көмектің сапасына, өз
әркетінің қауіпсіздігі
мен этикалығы.
Күрделілігі:
пациенттің
субъективтілігін, оның
қалыпқа сәйкес емес
психологиялық
жағдайын немесе
төмен интеллектісін
есепке ала отырып,
көрсетілетін білікті
медициналық көмек
қиындығының жоғары
деңгейі.

7.1.В: міндеттерге толықтыру
ретінде:
- бөлімше басшысының
бақылауымен жаңа туған
нәрестеге, оның ішінде пациентке
хирургиялық араласудан кейін
зерттеп-қарау және емдеу;
- шала туған және уақытында
туған балаларға алғашқы оңалту
көмегін өздігінен көрсету;
- емдеу хаттамаларына сәйкес
науқас жаңа туған нәрестелерді
өздігінен зерттеп-қарау және
емдеу;
- бөлімше басшысының
бақылауымен ОНМ және ЭНМТ
бар жаңа туған нәрестелерді
зерттеп-қарау, күту және емдеу;
- жаңа туған нәрестенің жайкүйін зерттеп-қарау және бағалау;
- бөлімше басшысының
бақылауымен клиникалық
анализдер, биохимиялық
зерттеулер, қан газдарының НСГ,
ЭКГ, УЗИ, рентген, КТ, МРТ
нәтижелерін талдау;
- базалық және клиникалық
зерттеулерге ғылымипрактикалық мамандандырылған
кездесулерге бірегей
мәліметтерді (мақала, тезистер)
ұсынумен қатысу
- жаңа туған нәрестені босану
залынан ОРИТН немесе ПИТ
ауыстыруға айғақтарды білу;
- неонатологиямен (СРАР, ИВЛ)
респираторлық қолдауды білу.

7.1.В: міндеттерге
толықтыру ретінде:
- іргелі, бақыланатын,
рандомизирленген жасырын
зерттеу әдістері;
- дәлелді медициналың
негіздерін және
қағидаттарын білу.

3.3.5. Күрделіліктің бірінші санатындағы функцияларды жүзеге асыру үшін СБН 7.3
деңгейінде «Неонатология» мамандығы бойынша ординатор-дәрігердің (бейінді
маманның) және сарапшы-дәрігердің құзыретіне қойылатын талаптар
Жеке және кәсіби міндеттер
Дербестігі: өздігінен сапалы
өндіру және тәжірибесі аз
әріптестерге жоғары
технологиялық қызметтер
(өнім) немесе
мамандандырылған
медициналық көмекті көрсету

Іскерлігі мен дағдылары
7.2.В.: міндеттерге
толықтыру ретінде:
- әртүрлі патологиясы бар
жаңа туған нәрестелерді
өздігінен емдеу;
- ИВЛ жасау техникасын
игеру (дәстүрлі және ВЧ),

Білімі
7.2.және 7.1.
біліктілігінің
тереңдетілген және
үздіксіз жетілдірілген
білімі

бойынша нұсқау
Жауапкершілігі: денсаулық
сақтау саласында көрсетілген
арнайы медициналық көмектің
сапасына, өз әркетінің
қауіпсіздігі мен этикасы үшін.
Күрділілігі: әр науқастың
қауіпсіздігі мен амандығы
анықтайтын сапа деңгейі мен
білікті медициналық көмек
пен жоғары технологиялық
қызметтерді жүзеге асыру
күрділілігінің аса жоғары
деңгейі.

қан газдарын талдаумен;
- НСГ, рентген, МРТ және
КТ оқу дағдылары, ЭКГ
ашып оқу; өздігінен барлық
клиникалық және
биохимиялық талдаулар;
- шала туған балардағы және
әртүрлі перинатальдың
патологиясы бар балаларда
парентеральді қоректендіруді
есептеу дағдыларын игеру ;
- тезистерді, мақалаларды,
әдістемелік ұсынымдарды
жазу дағдысы.
- KPI индикаторы негізінде
міндетті бақылаумен
тәжірибесі аз, орта және кіші
медицина персоналына
қатысты тәлімгерлікті
жүргізу.

3.3.6. Күрделіліктің жоғары санатындағы функцияларды жүзеге асыру үшін СБН 7.4
деңгейінде «Неонатология» мамандығы бойынша ординатор-дәрігердің (бейінді
маманның) және сарапшы-дәрігердің құзыретіне қойылатын талаптар
Жеке және кәсіби міндеттер
Дербестігі: өздігінен сапалы
өндіріс, өндіріс бойынша
нұсқаулық, денсаулық сақтау
жүйесінде арнайы
медициналық көмек көрсету
немесе жоғары технологиялық
қызмет (өнім) ететін
тәжірибесі анағұрлым төмен
әріптестерді қадағалау.
Жауапкершілігі: денсаулық
сақтау саласында көрсетілген
білікті медициналық көмектің
сапасына, өз әркетінің
қауіпсіздігі мен этикасы үшін.
Күрділілігі: әр науқастың
қауіпсіздігі мен амандығы
анықтайтын сапа деңгейі мен
білікті медициналық көмек
пен жоғары технологиялық
қызметтерді жүзеге асыру
күрділілігінің аса жоғары
деңгейі.

Іскерлігі мен дағдылары
7.1; 7.2; 7.3.В:
міндеттерге толықтыру
ретінде:
«Неонатология» мамандығы
бойынша тәуелсіз
сараптамаға қатысу.
Резиденттер, тыңдаушылар
және стажерларға оқыту
және машықтандыру өткізу
мүмкіндігі.

Білімі
Денсаулық сақтау
жүйесінде жоғары
технологиялық
қызметтерді
(өнімдерді)өндіру
қабілеттерімен, 7.3, 7.2,
7.1, міндеттерінің үздіксіз
жетілдірілетін білікті
іскерліктері мен
дағдылары.

3.3.7. Күрделіліктің жоғары санатындағы функцияларды жүзеге асыру үшін
СБН 8 деңгейінде «Неонатология» мамандығы бойынша сарапшы-дәрігердің
құзыретіне қойылатын талаптар
Жеке және кәсіби
міндеттер
Дербестігі: бақыланатын
бірігей (эксклюзивті)
медициналық көмектің
немесе ғылыми зерттеудің
сапалы көрсетілуі.
Жауапкершілігі: бірігей
(эксклюзивті) медициналық
көмектің немесе ғылыми
зерттеудің сапалы
орындалуы, әрекеттерінің
қауапсіздігі мен әдептілігі
үшін.
Күрделілігі: әр пациенттің
қауіпсіздігі мен амандығын
анықтайтын сапа деңгейі,
жоғары мамандандырылған
медициналық көмектің және
атқарылатын жоғары
технологиялық қызметтердің
аса жоғары деңгейі.

Іскерлігі мен дағдылары

Білімі

7.1; 7.2; 7.3, 7.4:
міндеттерге толықтыру
ретінде:
- «Неонатология»
мамандығы бойынша
науқастарды басқарудың
алгоритмдерін және
хаттамаларын әзірлеулері
мен іргелі зерттеулеріне
қатысу, зерттеушілік
жұмыс;
- өзіндік зерттеу жұмысын
ұсынумен халықаралық
конференцияларға қатысу.

Денсаулық сақтау жүйесінде
жоғары технологиялық
қызметтерді
(өнімдерді)өндіру
қабілеттерімен, 7.4,7.3, 7.2,
7.1, міндеттерінің үздіксіз
жетілдірілетін білікті
іскерліктері мен дағдылары
Іргелі бақыланатын,
рандомизирленген, жасырын
зерттеулер әдістемесі

