


«Жұқпалы аурулар мейіргер үрдісімен»  оқу 

құралы  орта  кәсіптік білім беру  салаларына

арналған. Аталмыш оқу құралы  мемлекеттік білім

беру 29 шілде 2016 ж. № 661 «Медициналық  және 

фармацевтикалық мамандықтар бойынша  МЖБС 

және  типтік кәсіптік оқу  бағдарламаларын

бекіту туралы»  стандартына сәйкес дайындалған. 

Оқу  құралында негізгі аурулардың басты

нозологиялық формаларының этиологиясы, 

эпидемиологиясы,  патогенезі және  клиникасы

нақты баяндалған. Мейіргер үрдісін

ұйымдастырылуына және  жүргізілуіне басым

көңіл аударылған, жұқпалы аурулардың негізгі

нозологиялық формалары бойынша  кезеңдері

нақты сипатталған. Оқу  құралының мәтіні жалпы 

қабылданатын терминология  пайдалану арқылы

түсінікті тілде баяндалған. Оқу  құралы 

техникалық және  кәсіптік білім,  жоғары 

мейіргерлік колледждердің және  қолданбалы

бакалавр  студенттеріне ұсынылады.616.9

А 53

Амиргалина, С. К. 

Жұқпалы аурулар мейіргер

үрдісімен : оқу құралы / С. К. 

Амиргалина. - Қарағанды : Medet

Group, 2020. - 504 б. 



Әдістемелік нұсқаулықта дәлелді тәжірибеге

қатысты түсінуге ауыр әрі жиі қойылатын

сұрақтардың жауаптарын табуда авторларлардың

аталған пәнді оқытудағы бірнеше жылдық  іс-

тәжірибелері пайдаланылды.

Әдістемелік нұсқаулықта дәлелді медицина 

тарихының даму мәселелері, клиникалық

эпидемиология  принциптері мен әдістері егжей-

тегжейлі жазылып, бақылау және  эксперименттік

зерттеулердің жобасы сипатталады. Сонымен бірге

клиникалық аудит пен  клиникалық тәжірибелік

нұсқаулықтарды әзірлеу және  енгізуге, 

медициналық мақаланы талдау мәселелеріне жіті

назар аударылды. 

Оқу  құралы  «Мейіргерлік ісі» мамандығының

барлық сатылы курстарының студенттеріне, 

магистранттары мен докторанттарына, мейіргерлік

ісінің мамандары мен аталмыш пәнді оқытатын

білім беру  ұйымдарының профессор-оқытушылар

құрамы  үшін пайдалануға ұсынылады.

614

Д 20

Дәлелді мейіргер ісі негіздері  : оқу 

құралы / Ж. Б. Бекбергенова [т. б.]. -

Қарағанды : АҚНҰР, 2020. - 163 б.



Амбулаториялық деңгейдегі мейіргерлік іс үйде

стационарлық түрінде білікті мейіргермен жүзеге

асады. Әдетте амбулаториялық ұйымдардың

жұмысы уақытына сәйкес жұмыс күндері төрт

сағаттан сегіз сағатқа дейін созылуы мүмкін. 

Мұндай үйдегі стационар  үйде денсаулығында

ауытқуы бар  айықпас дертке шалдыққан

науқастарды бақылап, емдеу немесе денсаулығына

немесе ауытқуының сипатына байланысты үйде

күтім жасау  мүмкіндігі. Бұл оқу  құралында үйде

күтім жасаудың жалпы  және  нақты мәселелерін

қарастырады.

Оқу  құралы  мейіргерлік ісі мамандығының 

студенттеріне, сондай-ақ  практикалық мейіргерлерге 

арналған. Мұнда  үй жағдайындағы мейіргерлік  

күтім  жасау қағидаттары  жайлы жалпы  ақпарат  

беріледі, сондай-ақ  ең  жиі  кездесетін аурулар  мен 

жағдайларды  емдеу  стратегиялары  сипатталған.

614.254.3

Ү 31

Үйде күтім жасау  : оқу құралы / А. 

Т. Үмбетжанова [т. б.]. - Қарағанды : 

АҚНҰР, 2020. - 80 б.



Мейіргерлік зерттеулер - мейіргерлік ісіндегі

маңызды мәселелерді шешуге бағытталған мейіргер

ісінің кәсіби  әдістерін қолдана отырып жасалатын

жүйелі түрдегі зерттеулер жиынтығы. Мейіргерлік

зерттеулердің түпкі мақсаты аталмыш саладағы

білімді дамыту мен  кеңейту болып  саналады.

Әдістемелік нұсқаулықта  мейіргер ісі 

саласындағы  клиникалық  зерттеулерге, яғни 

мейіргерлік  іс-тәжірибесінің  тиімділігін арттыруға 

және  науқастардың  өмір сапасын  жақсартуға 

бағытталған мейіргерлік зерттеулерге баса  назар 

аударылған.

Оқу құралы «Мейіргер ісі» мамандығында оқып

жатқан барлық сатыдағы студенттерге және  де 

мұғалімдерге арналған.

614.253.52

М 38

Мейіргер ісіндегі зерттеулерді

жоспарлау және жүргізу принциптері : 

оқу құралы / Г. Ә. Дербісалина [т. б.]. -

Қарағанды : АҚНҰР, 2020. - 150 б.



Бүгінгі күні Қазақстанның  нарықтық экономика 

жағдайында жүйелік жол түсілдеме, жеке тұлғаның

белсенді шығармашылық мүмкіндіктерінің дамуында

және экономикалық заңдар мен қатынастарды зерттеп, 

қолдану негізінде құрылған мейірбике ісіндегі

менеджмент мәселесі өзекті болып табылады. Бұл оқу 

құралында мейірбике ісіндегі ұйымдастыру  және 

басқару мәселелері ел  экономикасының нарықтық

қатынастардағы дамуына байланысты және Қазақстан 

Республикасының денсаулық сақтау саласындағы

қайта құрылуларға бағытталып қарастырылады, тек 

кәсіби  біліктілікті ғана емес, сонымен қатар, басқару

мәселелеріндегі біліктілікті де  меңгерген орта 

медицина  қызметкерлерін дайындаудың ролі

көрсетілген.

Оқу құралы  колледждердің, медициналық жоғары 

оқу орындарының  студенттері мен магистранттарына

арналған.

614.253.52

М 38

Мейірбике ісіндегі менеджмент  : оқу 

құралы / К. Ш. Сыздыкова [т. б.]. -

Қарағанды : АҚНҰР, 2019. - 246 б. 



В учебной пособии представлены 

информационно-дидактические материалы с 

описанием наиболее важных синдромов, которые 

встречаются в хирургической практике, и 

основных  принципов  их  лечения, освещены 

вопросы  предоперационной  подготовки  и 

послеоперационного  ведения  больных, 

подготовки  больных к  различным 

диагностическим  и  лечебным  процедурам.

Учебное  пособие предназначено студентам 

медицинских  вузов, обучающихся по 

специальности «Сестринское  дело», а также 

преподавателям и молодым  специалистам.

617-089

Ф 310

Феоктистов, В. А. 

Особенности ухода за хирургическими 

больными : учебное пособие / В. А. 

Феоктистов, Д. Н. Аубакирова. -

Караганда : АҚНҰР, 2021. - 136 с.



Содержание пособия «Безопасность и качество в 

сестринском деле»  соответствует темам, перечню 

практических  навыков, которые  предлагаются в 

типовых  учебных  программах.

В пособии  подробно излагаются  причины 

возникновения, распространения ВБИ, а  также 

меры профилактики  госпитальных  инфекций.

Для лучшего понимания и запоминания учебной 

информации студентами, некоторый теоретический 

материал сопровождается схемами, рисунками.

Пособие предназначено для обучающихся по 

специальности  «Сестринское дело» с 

квалификацией  «Медицинская сестра общей 

практики».

614.253.52

А 500

Алибаева, Г. А. 

Безопасность и качество в сестринском 

деле : учебное пособие / Г. А. Алибаева, В. 

А. Петренко, Д. З. Утеулиева. - Қарағанды

: Medet Group, 2021. - 220 с. 



Круг вопросов, освещенных в данном пособии, 

охватывает наиболее часто задаваемые, трудные для 

понимания  вопросы с учетом  опыта преподавания 

дисциплины в течение ряда лет. Подробно изложены 

вопросы истории развития доказательной медицины, 

принципы,  методы  клинической  эпидемиологии, 

расписан  дизайн  обсервационных, 

экспериментальных исследований, уделено внимание 

вопросам  клинического  аудита, разработки  и 

внедрения  клинических  практических  руководств, 

анализа  медицинской  статьи.

Пособие  рекомендуется для  использования в 

изучении  дисциплины  «Основы доказательной 

сестринской практики»  для студентов  всех  курсов, 

магистрантов  и  докторантов  специальности 

«Сестринское дело»,  для специалистов сестринского 

дела и для профессорско-преподавательского состава 

организаций  образования, преподающих  эту 

дисциплину.

614

О-753

Основы доказательной сестринской 

практики : учебное пособие / Ж. Б. 

Бекбергенова [ и др.]. - Караганда : 

АҚНҰР, 2020. - 202 с. 



Это пособие было разработано для 

медицинских сестер, заинтересованных в 

проведении научных исследований, а также для 

тех, кто учится критически оценивать результаты 

исследований и использовать их на практике.

Это пособие является практическим 

руководством, помогая преобразовать абстрактные 

понятия методик исследования в реальные 

стратегии проведения научных изысканий.

Пособие предназначено для студентов 

медицинских  вузов обучающихся по 

специальности «Сестринское дело», а также для 

преподавателей и практикующих  медицинских 

сестер.

614.253.52

П 767

Принципы планирования и проведения 

исследований в сестринском деле : 

учебное пособие / Г. А. Дербисалина [и 

др.]. - Караганда : АҚНҰР, 2020. - 196 с. 



Оказание сестринского ухода на амбулаторно-

поликлиническом  уровне может осуществляться в 

форме стационара на дому в виде 

квалифицированного сестринского ухода 

продолжительностью от четырех до восьми часов в 

течение дня в рабочие дни в период работы 

амбулаторно-поликлинических  организаций. 

Стационар на  дому предназначен для проведения 

поддерживающего лечения и наблюдения за 

больным с неизлечимой патологией  в домашних 

условиях.

Данное руководство предназначено для студентов 

факультетов «Сестринское дело», а также для 

практикующих  медицинских  сестер. В нем 

представлены общие сведения о принципах 

осуществления  сестринского  ухода на дому, а 

также  освещены  стратегии ухода  при наиболее 

распространенных  состояниях и заболеваниях.

614.254.3

С 333

Сестринский уход на дому : учебное 

пособие / А.Т. Умбетжанова [ и др.]. 

- Караганда : АҚНҰР, 2020. - 78 с.



Жіті тыныс жетіспеушілігі – балалардың жедел

медициналық жәрдемге қаралуының ең жиі

себептерінің бірі. Ересектерге қарағанда балалар, 

әсіресе кішкентай сәбилер тыныс

жетіспеушілігінің даму  қаупіне бейім.             

Құралда ауруханаға дейінгі кезеңде  жіті

тыныс жетіспеушілігі дамыған балаларға шұғыл

көмек көрсету шаралары берілген. Мазмұнында

ЖТЖ- не  алып келетін аурулардың негізгі

симптомдары,  олардың диагностикасы, салыс-

тырмалы диагностикасы,  ауруханаға дейін 

көрсетілетін жәрдемі мен  ауруханаға жеткізу

көсеткіштері жазылған.

Оқу құралы медициналық ЖОО студенттеріне, 

дәрігер-интерндерге, оқытушыларына, жедел

жәрдем дәрігерлеріне арналған.

614.88-053.2

А 49

Альмухамбетова, Э. Ф. 

Балаларда жіті тыныс жетіспеушілігі. 

Ауруханаға дейінгі кезеңде жедел

медициналық жәрдем : оқу құралы / Э. 

Ф. Альмухамбетова, Г. Ж. Ахметова. -

Қарағанды : АҚНҰР, 2019. - 106 б. 



Учебное пособие предназначено для 

студентов, врачей - интернов и 

преподавателей  медицинских  вузов, врачей, 

средних  медицинских  работников скорой 

медицинской  помощи, амбулаторно-

поликлинических учреждений, стационаров.

Пособие посвящено оказанию экстренной 

помощи  детям с  острой  дыхательной 

недостаточностью на догоспитальном этапе. 

В содержании описаны  основные  симптомы 

заболеваний, приводящих к ОДН, их 

диагностика,  дифференциальная 

диагностика,  неотложная  помощь  на 

догоспитальном этапе,  показания для 

госпитализации.

614.88-053.2

А 570

Альмухамбетова, Э. Ф. 

Острая дыхательная недостаточность у детей. 

Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  : учебное пособие / Э. 

Ф. Альмухамбетова. - 3-е изд.  доп. и перераб. 

- Караганда : АҚНҰР, 2019. - 116 с. 



Оқу құралы  реанимация мен карқынды емдеу

әдістерін жетілдіру бойынша  жаңа  ғылыми

деректер мен  іс жүзіндегі практикалық әдіс-

тәсілдерге сәйкес әзірленді.

Оқу  құралында дәрігерлер  мен  оқытушы-

профессорлар құрамының тәжірибелері, 

ұсыныстары ескеріле отырып, тек  анестезиолог-

реаниматологтарға ғана емес,  сонымен қатар

баска  да  дәрігерлерге, әсіресе қауіпті жағдайдағы

науқастарға шұғыл медициналық көмек көрсетуге

керекті анестезиология  мен реаниматологияның

негіздерін  баяндауға көп көңіл бөлінді.

Оқу  құралы медициналық жоғары оқу орындары

мен  колледждерге, орта  буын медицина 

қызметкерлері мен  дәрігерлеріне арналған.

617-089.5

И 83

Исраилова В. К. 

Анестезиология және реаниматология  : 

оқу құралы / В. К. Исраилова, Г. К. 

Айткожин. - Алматы : Medet Group, 

2018. - 156 б. 



Оқу  құралында емдік дене шынықтырудың

шығу тарихы, клиника  физиологиялық әсері, 

тәсілдері, әдістері және  жаттығулардың түрлері  

толық келтірілген. Ішкі ағзалар ауруларында,  жүйке

- жүйесі, тірек - буын зақымданғанда, сүйек

сынғанда,  омыртқа қисайғанда,  жүкті әйелдер мен  

егде тартқан адамдарға қолданатын жаттығулар

жинағы берілген.

Оқулық  жоғары,  арнайы, орта  оқу  орындарының 

ұстаздарына,  мұғалімдеріне  және  де  «Дене 

шынықтыру  және  спорт»  мамандығының

білімгерлеріне арналған.

615.825

Ә 14

Әбдірақов, Б. Қ. 

Емдік дене шынықтырудың негіздері  

: оқу құралы / Б. Қ. Әбдірақов. -

Қарағанды : АҚНҰР, 2019. - 110 б. 



Оқу  құралында  балаларда кездесетін жүйке 

жүйесі  ауруларының  клиникалық  белгілері, 

олардың  ерекшеліктері мен салдары 

қарастырылған. Соның  ішінде  жеке-жеке 

тарауларда  жүйке  жүйесінің  даму кемістіктері, 

жарақаттық  және қантамырлық  бұзылыстары, 

жүйке  жүйесінің  тұқым  қуалайтын 

аурулардағы, инфекциялық  аурулардағы  және  

эндокриндік  аурулардағы зақымдануы 

сипатталған, эпилепсия, невроз  сияқты күрделі 

аурулар жайлы  жазылған. Әр  тақырыптан  

кейін  студенттердің  өз  бетінше білімін  

тексеруге арналған  дайындық  сұрақтары мен  

тест  тапсырмалары  келтірілген. Сонымен 

қатар  суреттер  мен  әдебиет  тізімі  берілген.

616.8

Ш 92

Шубаева, Г. С. 

Невропатология негіздері : оқу құралы / 

Г. С. Шубаева. - 2-ші бас. - Қарағанды : 

Medet Group, 2021. - 186 б. 



Оқу құралы 5 бөлімнен тұрады: 1) жалпы бөлім, 

2) ішек инфекциясы, 3) ауа-тамшылы инфекция, 4) 

трансмиссивті  (вектор арқылы таралатын) 

инфекциялар, 5) сыртқы қабаттардың  инфекциясы.

Оқу құралында  баяндалған  заманауи  клиника 

туралы  мәліметтер, диагностикасы, емі  және 

жұқпалы  аурулардың  алдын-алу туралы ақпарат, 

сондай-ақ  реконвалисцентті  диспансерлік бақылау 

қарастырылған.  Суреттермен және сызбалармен 

жеткілікті  түрде  безендірілген.  Ұсынылған 

материал  қазіргі  заманауи  дәлелді  медицина, 

Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау 

министрлігінің  бұйрықтары,  клиникалық 

хаттамаларын  ескере  отырып  әзірленген.

Оқу  құралы  медициналық  колледждердің 

студенттері  мен  жас оқытушыларына, жұқпалы 

аурулар  бойынша  дәрігерлерге, жалпы  практика 

дәрігерлері  және  педиатрларға  арналған.

616

Щ 67

Щеткина, Е. А. 

Әлеуметтік-маңызы бар аурулар : оқу 

құралы / Е. А. Щеткина. - Қарағанды : 

АҚНҰР, 2020. - 332 б. 



Учебное пособие состоит из 5 разделов: 1) общая 

часть, 2) кишечные инфекции, 3) воздушно-

капельные инфекции, 4) трансмиссивные инфекции, 

5) инфекция наружных покровов.

В  пособии изложены современные сведения о 

клинике, диагностике, лечении и профилактике 

инфекционных болезней, а также о диспансерном 

наблюдении за реконвалисцентами. Достаточно 

иллюстрированно рисунками и схемами. 

Предлагаемый  материал разработан с  учетам 

современных данных доказательной медицины, 

приказов МЗ РК, клинических протоколов.

Пособие  предназначено для студентов и молодых 

преподавателей медицинских колледжей, врачей-

инфекционистов, ВОП  и  педиатров, бакалавров.

616

Щ 712

Щеткина , Е. А. 

Социально-значимые заболевания  : 

учебное пособие / Е. А. Щеткина . -

Караганда : АҚНҰР, 2020. - 340 с. 



Учебное пособие «Особенности клинического 

течения  и  лечения  сердечно-сосудистых

заболеваний  у  лиц  пожилого  возраста  на 

догоспитальном этапе»  посвящено анализу 

особенностей  клинического  течения и  лечения 

сердечно-сосудистой патологии  у  пожилых 

пациентов на догоспитальном этапе. Обобщены 

новейшие  достижения в этой области на основе 

зарубежных и отечественных исследований. В 

содержании описаны  геронтологические 

особенности  сердечно-сосудистых заболеваний, 

их  диагностика, использование различных групп 

препаратов  с  учетом  возрастных  изменений.

Пособие издается впервые, предназначено для 

студентов медицинских ВУЗов, врачей - интернов, 

резидентов  и  врачей  общей  практики.

616.1-053.9

Н 870

Нуфтиева, А. И. 

Особенности клинического течения и 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний у 

лиц пожилого возраста на догоспитальном

этапе  : учебное пособие / А. И. Нуфтиева. -

2-е изд. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 154 с. 



Учебное  пособие  «Сердечно-легочная 

реанимация  на  догоспитальном этапе» 

посвящено  последовательному  и  детальному 

описанию  методик  проведения  реанимационных 

мероприятий  на  этапе  скорой  медицинской 

помощи.  В содержании  представлены 

современные  изменения  в алгоритмах  сердечно-

легочной  реанимации.

Пособие предназначено для студентов, врачей -

интернов  и  преподавателей медицинских  Вузов и 

колледжей, врачей,  средних  медицинских 

работников  службы  скорой медицинской помощи, 

службы  медицины  катастроф,  амбулаторно-

поликлинических  учреждений, фельдшеров ФАП.

612.12

А 570

Альмухамбетова, М. К. 

Сердечно-легочная реанимация на 

догоспитальном этапе : учебное пособие 

/ М. К. Альмухамбетова. - 2-е изд. -

Караганда : АҚНҰР, 2019. - 112 с.



В  первой  части пособия  изложены общие 

вопросы  медицины труда и профессиональной 

патологии. Обоснованы основные задачи и 

направления  медицины  труда, описаны роль и 

место  медицины  труда в  общественном 

здравоохранении в  Казахстане и за  рубежом. 

Подробно  рассмотрена современная концепция 

профессиональных рисков, методология анализа, 

оценки  и  управления  риском. 

Во второй части учебного пособия  изложены 

частные  вопросы  профессиональной патологии. 

Рассмотрены  вопросы этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики, лечения, профилактики и 

медико-социальной экспертизы  при  наиболее 

значимых  профессиональных  болезнях, 

встречающихся  в  Казахстане. 

Пособие  предназначено для студентов 

медицинских   вузов, магистрантов, резидентов, 

докторантов  PhD,  для  слушателей 

постдипломного образования (врачи 

профпатологов,  врачи общей практики, врачи 

узких  специальностей, принимающих участие в 

обязательных медицинских  осмотрах 

населения), для  организаторов здравоохранения, 

гигиенистов,  экологов,  эпидемиологов, 

преподавателей  медицинских  вузов, научных 

сотрудников и работников МСЭК, служб охраны 

труда  предприятий, профсоюзных  работников.

616-057

К 210

Карабалин, С. К. 

Медицина труда (профессиональная 

патология) Ч.1 (Ч.2) : учебное пособие / С. 

К. Карабалин. - 2-е изд. - Алматы : 

АҚНҰР, 2021. - 432 с. 
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