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КІРІСПЕ ЖƏНЕ МАҚСАТЫ

Нәтижелер

Әдістер
ҚОРЫТЫНДЫ МЕН САЛДАРЫ
ProInCa жобасының шеңберінде
Материалдарды əзірлеу келесі бакалавриат жəне магистратура
кезеңдерді қамтыды
(магистр) деңгейлеріне қолданылатын Əзірленген материалдар дəлелді

Мейірбике ісінің дəлелді деректерін
енгізу барлық мейірбике түлектеріне
қол жетімді ең жақсы дəлелдермен
Оқу материалдары əзірленді.
барлық тəжірибені қолдау үшін қажет
Мейірбике ісі орталығының Moodle
негізгі құзыреттердің бірі болып
ортасында қол жетімді дəлелді
табылады. Қазақстандағы тəжірибелік
мейірбике
курстары
Мастер-класс 2018 жылғы
мейірбикелер білімнің, уақыттың,
I. Оқу
12-16 қараша 4
(https://nursekz.com/).
өтініш пен тəлімгерліктің болмауына, материалдары қазақстандық
қатаң оқу процесіне, басшылар мен
н әзірлеу
медициналық ЖОО 4
Шеберлік деңгейі
Еуропалық Университет
əріптестердің қарсылығы сияқты
Мақсаты:
дəлелдеу тəжірибесіндегі мынадай
Сыни ойлауды қолдана отырып, іс
Сəуір-қыркүйек
20194
жүзінде нақты деректерді қолдану
кедергілерді Қазақстанда практик
қазақстандық
дағдыларын
дамыту
медбикелер ерекше атап өтеді
II.Пилоттау
медициналық ЖОО 1
Оқу материалдары тақырыптар
жоғары медициналық
(Dauletyarova et al., 2015; Heikkila в
1.
Медбикелік
зерттеулер
жəне
ДМТ
колледж
al., 2016). Нəтижесінде мейірбике
2. Дəлелді мейірбикелік көздер жəне
ісінің əртүрлі салаларында
ДМТ
1 мастер-класс
3. Мейірбикелік клиникалық ұсыныстар
науқастарға негізделген дəлелді
2020 жылдың
III.Қорытындыл
4.
Дəлелдемелерді
сыни
бағалау
күтімді енгізу туралы мəліметтер
айтын оқу
сəуір айында 1
5. ДМТ- дағы Этика
материалдары
жетіспейді. Сондықтан
симпозиум
2020 жылдың
Қазақстандағы дəлелді дайындық
қазан айында
Бакалавр деңгейі
саласындағы мүдделі тараптар санын
Мақсаты:
арттыру үшін күтім жөніндегі оқу
1. Медбикелердің дəлелді базасының
бағдарламаларының көмегімен нақты
принциптері туралы білімді дамыту
"Медициналық қызметтерге
деректерге негізделген практика
жəне студентті медбикелердің
ауысу
кезінде
Мейірбике
ісі
мəліметтер базасынан ақпарат іздеуге
дағдыларын игеру тəсілдерін
үйрету,
саласындағы жоғары білімнің
оңтайландыруға көмектесу жəне
2. Клиникалық сценарийде
Мейірбике ісі саласындағы
инновациялық потенциалына
медбикелердің дəлелді тəжірибесінің
көшбасшылық қабілеттерді арттыру
кезеңдерін қолдану дағдыларын дамыту
жəрдемдесу" (ProInCa) жобасы
өте маңызды.
Оқу материалдарының
шеңберінде
əзірленген
тақырыптары
Біздің зерттеуіміздің мақсаты:
1.
Дəлелді
мейірбикелік
тəжірибе
материалдар.
Қазақстандық медициналық
2. Мейірбикелік зерттеулер
3.
PICO
сұрақтарын
қалай
тұжырымдауға
университеттерде мейірбикелердің
(https://nursekz.com/).
болады
нақты деректерге негізделген
4. Дəлелді мейірбикелік база
курстарының сапасын арттыру үшін
5. ҚБП Этика
оқу материалдарын əзірлеу.
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Мейірбике ісі саласындағы
білім мен дағдыларды
жақсартты жəне студенттердің
ғылыми негізделген
практикалық құралдарды
қолдануға дайындығын
негіздеді.Мейірбике ісі
студенттерінде EBN-ге қатысты
білім, көзқарас жəне мінезқұлық дағдыларын дамыту үшін
студенттерге, магистранттарға,
мейірбике ісі оқытушыларына
көмек ретінде, материалдар
Moodle ортасында үнемі
жетілдіріліп, жаңартылып
отыруы керек.

Байланыстар
Жүргізушінің байланыс
деректері:Жұлдыз Жетмекова
Email: Zhuldyz.zhetmekova@nao-mus.kz

