
Тақырыбына  көрме



614.48

О-76

Осипова, В. Л. 

Дезинфекция : мед. училищелер мен 

колледждерге арналған оқу құралы. - М. 

: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 160 бет.

Оқу құралы орта кәсіби білімнің Мемлекеттік

білім беру стандартының талаптарына сәйкес

құрастырылған және медициналық училищелер мен 

колледждердің оқытушылары «Емдеу ісі» 

(«Фельдшер» біліктілігі), «Акушерлік іс», «Мейірбике

ісі» мамандықтары бойынша оқитын студенттер үшін

дайындалған. 

Кітапта орта  медициналық қызметкердің

тәжірибелік қызметіндегі дезинфекцияның аса 

маңызды қырлары ашылады. Ақпараттық

материалдарға берілген сұрақтар бойынша  негізгі

заманауи мәліметтер енгізілген.  Технологиялар

тәжірибелік қолдануға ыңғайлы, қысқа және нақты

сызбалар түрінде берілген.

Бақылаушы материалдардың басым көпшілігі

қойылған мақсаттарға жету үшін және студенттердің

жеке қабілеттері мен мүмкіндіктерін тиімді ашу үшін

оңтайлы тапсырмаларды таңдауға мүмкіндік береді.



616-036.22

Е 69

Ерманова, С. А. 

Эпидемиолог  маманының тәжірибелік

дағдылары : оқу-әдістемелік құрал / С. А. 

Ерманова, Н. А. Ирсимбетова, Ф. Мұхтарқызы. 

- Алматы : Эверо, 2018. - 136 б. 

Оқу-әдістемелік құрал тұрғындар арасында

жұқпалы аурулардың пайда болу, таралу себептерін, 

жағдайын анықтауды, тұрғындардың нақты топтары

арасында жұқпалы ауруларды ескертуге бағытталған

алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды жүргізу

дағдылары көрсетілген. 

Дезинфекциялық қызметті ұйымдастыру, 

инфекцияның эпидемиологиялық ерекшеліктеріне

байланысты дезинфекциялық, дезинсекциялық және 

дератизациялық шараларды жоспарлау қамтылған. 

Бұл оқу-әдістемелік құрал медициналық жоғарғы

оқу  орындарының  «Қоғамдық денсаулық сақтау», 

«Медициналық-профилактикалық іс» мамандар

бойынша дайындайтын студенттеріне, ТҚҚБ-ның

мамандарына, дәрігер-интерндерге, магистранттарға

және  басқа дәрігерлік мамандарға арналған.



616-036.22

Е69

Ерманова, С. А. 

Эпидемиология : оқулық / С. А. 

Ерманова. - Қарағанды : АҚНҰР, 2016. 

- 296 бет.

Оқулық «Жалпы эпидемиология», «Жеке

эпидемиология» және  «Паразитология»  бөлімдерінен

тұрады.  «Жалпы эпидемиология»  бөлімінде

эпидемиологияның жалпы теориялық  негіздері, 

эпидемиологияның зерттеу әдістері, эпидемиялық процесс 

сипаттамасы, індетке қарсы  шаралар мен  дезинфекция, 

стерилдеу, дезинфекция  дератизациясы әдістері және 

олардың сапасын бағалау тәсілдері көрсетілген. «Жеке

эпидемиология»  бөлімінде ішек,  ауа,  тамшы,  қан, сыртқы

қабат инфекцияларының және  атқарылатын індетке

қарсы  шаралар мен  мысалдар берілген.

Оқулық  студенттердің білімін шыңдап арттыруға

арналып, жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес

жазылған.

Оқулық медициналық жоғары оқу орындарының жалпы 

медицина, қоғамдық  денсаулық сақтау, медициналық-

профилактикалық  іс  факультеттері мен медициналық  

колледждердің   студенттеріне  арналған.



616.9

Ж 80

Әміреев, С.  

Жұқпалы аурулар оқиғаларының стандартты

анықтамалары және  іс- шаралар

алгоритмдері. Т. 1  : практикалық нұсқау. -

Алматы : BRAND BOOK, 2014. - 624 бет + 80 

бет ил. с. 

Практикалық нұсқаулықтың толықтырылған 2-

басылымының  бірінші томында аурулардың стандартты

анықтамалары мен жұқпалы аурулар кезінде мамандардың

кешенді іс-шараларды ұйымдастыру және  іске асыру

алгоритмдерін жасаудың жалпы әдістемелік қағидалары

негізделді. Ішек, тыныс жолдары, медициналық көмек

көрсетуге байланысты инфекциялардың стандартты

анықтамалары мен  іс- шаралар алгоритмдері және 

науқастарды емдеу қағидалары толықтырылып берілді. 

Аурулардың стандартты анықтамаларын құрастыруда

толықтай дәлелденген диагноз қоюда пайдаланылатын

клиникалық критерийлер негізге алынды. 

Нұсқаулық практикалық дәрігерлеріне, БМСК 

қызметкерлеріне,  эпидемиология,  микробиология, 

вирусология, паразитология, жұқпалы аурулар саласы

мамандарына және магистратурада, дипломнан кейін

оқитын, орта және жоғары медициналық оқу орындары

студенттері мен  оқытушыларына арналған.



616.9

Ә58

Әміреев, С.  

Жұқпалы және паразитарлық аурулардың

стандартты анықтамалары мен  іс-шаралар

алгоритмдері. Т. 2 : практикалық нұсқаулық / 

С. Әміреев. - Алматы : Эверо, 2014. - 902 

бет.+80 бет. с. : ил.

Нұсқаулықтың 2 томында жұқпалы және паразитарлық

ауруларға диагноз қоюдың эпидемиологиялық, клиникалық, 

зертханалық критерийлері және қан, тері, сілемейлі қабықтар

инфекциялары емдеу қағидалары келтірілген.

Нұсқаулықта жұқпалардың клиникалық белгілері мен 

қоздырғыштарының түрлі-түсті микрофотографиялары, 

сонымен қоса қосымшалар да берілген.  Дезинфекциялық-

дератизациялық - дезинсекциялық және стерилизациялық

шаралар көрсетілген.

Нұсқаулық жалпы  практикалық дәрігерлерге, 

инфекционисттерге, эпидемиолог, паразитолог, жұқпалы

аурулар саласы мамандарына, зертханалық қызметкерлеріне, 

қоғамдық денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына және 

магистратурада, интернатурада, доктарантурада оқитындарға

және жоғары  медициналық оқу  орындары оқытушылары

мен  студенттеріне арналған.



616-036.22

И82

Ирсимбетова, Н. А. 

Эпидемиология : оқулық. - ҚР 

Денсаулық сақтау министрлігі

бекіткен. - Шымкент : Кітап ЖШС, 

2013. - 544 бет.

Оқулық  жалпы эпидемиология, жеке эпидемиология 

және  паразитология  бөлімдерінен тұрады.  Жалпы 

эпидемиология  бөлімінде эпидемиологияның жалпы 

теориялық негіздері, эпидемиологиялық зерттеу әдістері, 

эпидемиялық процесс сипаттамасы, індетке қарсы 

шаралар мен дезинфекция, стерилизация, дезинсекция, 

дератизация әдістері және олардың сапасын бағалау

тәсілдері көрсетілген. Жеке эпидемиология  бөлімінде

ішек, ауа-тамшы, қан, сыртқы қабат инфекцияларының

және  паразитарлы аурулардың этиологиясы, 

эпидемиологиялық ерекшеліктері, атқарылатын індетке

қарсы  шаралар мен  тақырыптың толық игерілгендігін

сараптауға және өзін-өзі тексеруге мүмкіндік туғызатын

жағдайлық мысалдар берілген. 

Бұл құрал медициналық ЖОО «Қоғамдық денсаулық

сақтау», медициналық - профилактикалық іс мамандығы

бойынша  дайындайтын студенттеріне, СЭҚБ-ның

мамандарына, дәрігер-интерндерге, магистранттарға

және  басқа дәрігерлерлік мамандарға арналған.



616-036.22

И 82

Ирсимбетова, Н. А. 

Эпидемиология : оқулық / Н. А. 

Ирсимбетова. - Шымкент : Б. ж., 2011. 

- 484 бет.

Оқулық жеке эпидемиология, жалпы эпидемиология 

және  паразитология  бөлімдерінен тұрады.  Жалпы 

эпидемиология  бөлімінде эпидемиологияның жалпы 

теориялық  негіздері, эпидемиологиялық зерттеу әдістері, 

эпидемиялық процесс сипаттамасы, індетке қарсы шаралар

мен  дезинфекция, стерилизация, дезинсекция, дератизация 

әдістері және  олардың сапасын бағалау тәсілдері

көрсетілген. Жеке эпидемиология бөлімінде ішек, ауа-

тамшы, қан, сыртқы қабат инфекцияларының және 

паразитарлы аурулардың этиологиясы, эпидемиологиялық

ерекшеліктері, атқарылатын індетке қарсы  шаралар

берілген. Жұқпалы ауруларды диагностикалау әдістері мен 

қолданыстағы ресми нұсқаулы материалдар көрсетілген. 

Оқулық  орта  медициналық кәсіби  білім беру 

мекемелерінде білім алушыларға арналған. Қазақстан 

Республикасының Денсаулық  сақтау мен Білім және ғылым

министірліктерімен бекітілген Мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру  стандарттары талаптарына сай

жазылған. Қазіргі кезде қолданылып жүрген санитарлық

нормалар мен ережелер, заңды құжаттар басшылыққа ала 

отырып дайындалған. 



614.48

О-741

Осипова, В. Л. 

Дезинфекция  : учеб. пособие для 

медицинских училищ и колледжей / В. 

Л. Осипова. - М. : Изд. группа 

"ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 136 с. : ил.

Учебное  пособие  составлено  в  соответствии  с 

требованиями  Государственного  образовательного 

стандарта  и  предназначено  для  преподавателей  и 

студентов  медицинских  училищ  и  колледжей, 

обучающихся  по  специальностям  «Лечебное дело», 

«Акушерское дело»,  «Сестринское дело»  базового  и 

повышенного уровня образования. Учитывая актуальность 

темы, издание  можно  рекомендовать  и  практикующим 

медицинским  сестрам.

В книге раскрываются наиболее важные аспекты 

дезинфекции в практической  деятельности  среднего 

медицинского персонала. Информационные материалы 

включают основные современные сведения по данному 

вопросу. Технологии изложены в виде кратких и четких 

схем, удобных  для  практического  применения.

Большое  количество  контролирующих  материалов 

позволяет  выбрать оптимальные задания для достижения 

поставленных  целей  и  эффективного  раскрытия 

индивидуальных способностей и возможностей студентов.



616.9

А 552

Алшинбаева, Г. У. 

Инфекционные болезни с основами 

эпидемиологии  : учебник / Г. У. 

Алшинбаева. - Астана : Ақнұр, 2014. -

364 с. 

В  учебнике  рассмотрены  основные  проблемы 

инфекционной   патологии   человека,   материал  

изложен  в двух  частях.  В  общей  части  изложены  

сведения   об  основных   формах   инфекционного  

процесса,   методах   диагностики   и   принципах  

лечения.  В  специальной   части  рассматриваются  

современные   представления   об  этиологии, 

эпидемиологии,  клинике,  диагностике,  лечении  и  

профилактике   кишечных   инфекций,   инфекций 

дыхательных путей,  ВИЧ-инфекции,   кровяных 

(трансмиссивных)  инфекций   и   инфекций  

наружных   покровов.

Учебник   подготовлен   в  соответствии  с 

программами   по   инфекционным   болезням   и   

эпидемиологии, утвержденными   Министерством   

здравоохранения   Республики   Казахстан,  и   

предназначен  для  студентов  высших  и  средних  

медицинских  учебных  заведений.



616-036.22

Э 710

Эпидемиология. В 2 т. Т. 1 : учебник / Н. И. 

Брико [и др.]. - ; Рек. ГБОУ ВПО "Первый 

МГМУ им. И. М. Сеченова". - М. : ООО 

"Медицинское  информационное 

агентство", 2013. - 832 с. : ил.

В  учебнике   рассмотрены  вопросы становления 

и  развития  эпидемиологии   как   фундаментальной 

медицинской   науки,  основные   проблемы   общей 

эпидемиологии,  эпидемиологии   и   профилактики 

актуальных   инфекционных   и   паразитарных, 

внутрибольничных   и   массовых  неинфекционных 

болезней  человека. Современные  представления  об 

эпидемиологии,  надзоре   и  профилактике  болезней 

изложены   с   акцентом   на   патологии,  наиболее 

актуальные   для   здравоохранения   России 

вследствие   их   высокой   распространенности, 

социально- экономической  значимости,  тенденции к  

ухудшению   эпидемической   обстановки.

Учебник  предназначен  для студентов  медико-

профилактических   факультетов   медицинских 

высших   учебных   заведений.  А  также  для 

преподавателей   медицинских   вузов.



616-036.22

Г 722

Госпитальная эпидемиология. Руководство к 

практическим занятиям  : учебное пособие. -

М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 416 с. 

В  учебном  пособии  представлены  материалы, 

позволяющие студентам приобрести знание основных 

вопросов  госпитальной  эпидемиологии  и  умение 

планировать  профилактические и 

противоэпидемические мероприятия, направленные 

на  снижение  госпитальных инфекций, в том числе 

инфекций,  связанных  с  оказанием  медицинской 

помощи . Рассмотрены  теоретические  вопросы 

госпитальной  эпидемиологии, организационные  и 

практические  аспекты  профилактики  этих 

заболеваний.  Отражены принципы  работы 

госпитального эпидемиолога, методология активного 

эпидемиологического  наблюдения  и 

микробиологического  мониторинга,  расследования 

вспышек ИСМП. Материал изложен в соответствии с 

образовательной программой по эпидемиологии. Все 

главы  составлены  на  основе  современных  данных 

доказательной медицины.

Издание  предназначено студентам медицинских 

вузов,  интернам  и  ординаторам.



616.9

И 740

Инфекционные болезни и 

эпидемиология : учебник. - М. : 

ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 1008 с. : ил.

В  учебнике  рассмотрены  основные  проблемы 

инфекционной  патологии  человека.  Современные 

представления об этиологии, эпидемиологии, патогенезе, 

клинической  картине,  диагностике,  лечении  и 

профилактике  инфекционных  болезней  изложены  с 

акцентом  на  инфекции,  наиболее  актуальные  для 

здравоохранения  РФ   вследствие  их  высокой 

распространенности на территории страны, социально-

экономической  значимости,  тенденции  к   ухудшению 

эпидемической  обстановки   или  имеющейся  угрозы 

заноса   инфекции   из-за   рубежа.  Описаны   новые 

нозологические  формы  инфекционных   болезней.

Учебник подготовлен в соответствии с программами 

по   инфекционным   болезням   и   эпидемиологии, 

утвержденными  Министерством  образования и  науки  

РФ,   Министерством   здравоохранения   РФ,   и 

предназначен   студентам   лечебных   факультетов 

медицинских   вузов.
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Р 85

Руководство к практическим занятиям по 

эпидемиологии инфекционных болезней  : 

учеб. пособие / под ред. В. И. 

Покровского, Н. И. Брико. - М. : ГЭОТАР -

Медиа, 2006. - 800 с. : ил. 

В  книге отражены  современные  представления  

об  эпидемиологии  и  профилактике  инфекционных  

болезней.  Рассмотрены  принципы  организации  и 

осуществления  эпидемиологического  надзора,  а 

также   профилактических  и  противоэпидемических  

мероприятий   при   наиболее   актуальных  

инфекционных  болезнях.  Представлены  критерии  

оценки   эффективности   противоэпидемической   

деятельности.   В  каждом  из  тематических  разделов  

приведены  действующие  нормативно - правовые  и  

инструктивные  материалы.  Учебные   вопросы  

отрабатываются  при  решении   ситуационных  задач.  

Для   итогового   контроля   знаний   представлен  

примерный  перечень  тестовых заданий.  Приложения  

содержат  примерную  тематику   научно -

практических   работ,  учетно - отчетные   формы,  

карты   эпидобследования.

Учебное   пособие   предназначено  студентам 

медицинских  вузов.
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