
Зерттеу мақсаты

“UMC” КФ балаларлы оңалту орталығында әлсіз және күшті жақтарын анықтау үшін аутизммен
науқастарды оңалту ұлттық орталығында (АОО) медициналық бикелердің күтіп-бағуының рөлін
бағалау.
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Аутизм диагнозы бар балаларды оңалтуда, медбикелік күтіп-бағуды толық көлемде ұсынуда
медициналық бикенің рөлі қандай?
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Тұжырым

АОО науқастарын медбикелік күтіп-бағудың күшті жақтары
• Науқастардың ата-аналарының АОО науқастарын күтіп-бағуда медициналық бикелердің рөлінің

маңыздылығы туралы түсінуі
• Ата-аналардың медициналық бикелердің жұмысына сенімді қарауы
• АОО науқастарған бағдарланған медбикелік күтіп бағуға оқытуға және өзгерістерге медициналық

бикелердің жоғары даярлығы

АОО науқастарына медбикелік күтіп-бағудың әлсіз жақтары
• медбикелердің кәсіби білімінің орташа деңгейі (ТИПО)
• АОО туралы медибикелер білімінің орташа деңгейі
• АОО науқастарымен кәсіби жұмыс тәжірибесінің болмауы
• жұмыс орнында жеткілікті оқымау

Ұсынымдар

• Тұрақты негізде АОО сырқаты бойынша және АОО науқастарды медбикелік күтіп-бағуды ұсыну
бойынша БОҰО медициналық бикелерін оқытуды ұйымдастыру

• Медбикелер мен ата-аналарға оқытатын материалды әзірлеу
• Жоғары білімі бар медбикелер санын ұлғайту
• ТИПО сияқты білім беру бағдарламаларын, сондай-ақ медбикелік іс бакалавриатын жақысарту

бойынша медициналық оқу орындарымен ынтымақсатық бойынша ұсыныстар енгізу. Болашақта
практикалық сабақтар үшін база ретінде Балаларды оңалтудың ұлттық орталығы болуы мүмкін

Нәтижелер

Зерттеу АОО науқастарды күтіп-бағуда медициналық бикелерде рөлінің айқындығының болмауын
көрсетті, медициналық бикелердің өздерінің рөлік бағалауда оң жауаптардың диапазоны 30%-дан 
54% дейін. АОО сырқаты бойынша оқытудан медициналық бикелердің 67%  өтті. АОО белгілері
туралы емдеу туралы білімін өзін-өзі бағалау 65% және 54% көрсетті. АОО науқастарын медибикелік
күтіп-бағуда медициналық бикелердің рөлі туралы ата-аналардың бағасы 79%-дан 96% дейін
біршама жоғары бағаны көрсетті. 
Зерттеу нәтижелері АОО науқастарын сапалы медбикелік күтіп-бағуды ұсыну үшін БОҰО 
медициналық бикелері осы ауру бойынша өзінің рөлін түсінулерін және қосымша оқуға мұқтаж
екенін көрсеті.

Аутизм диагнозы бар балаларды медициналық биекелердің күтіп-бағуын жақсарту

«Аутизм – сыртқы әлеммен және басқа адаммен әлеуметтік байланысты қалыптастыру қиын, дамудың қатаң кешенді бұзылуы»

2 сәуір- Бүкілдүниежүзілік аутизм проблемасы туралы ақпаратты тарату күні, «Көкпен тұтандыру». Халықаралық аутизм белгісі басқатырғыштар – «пазылдар» болып табылады


