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Антикоагулянттық терапия өте күрделі
процесс және науқас үшін қиын болуы
мүмкін. Науқастар көбінесе дәрігердің
басшылығымен емдеуден гөрі
мейірбикелердің басшылығымен
емделуге көбірек қанағаттанады. 
Алайда әдебиеттерді іздеу барысында
Қазақстанда медбикелердің
антикоагулянттық терапияға қатысуын
сипаттайтын сапалы зерттеу анықталған
жоқ.
1. Зерттеу сұрағы:
Медбикелер, дәрігерлер атриальды
фибрилляциясы бар науқастарда
медбикелердің антикоагулянттық
терапияға қатысуын қалай сипаттайды?
2. Мақсаты:Қазақстан, Ақтөбе қ. 
емханалардың амбулаториялық
жағдайында мейірбикелік процесті
ұйымдастырудың әртүрлі кезеңдерінде
антикоагулянттық терапияға
медбикелердің қатысуын бағалау.
3. Тапсырмалар:
а) Медбикелердің, дәрігерлердің
антикоагулянттық терапия 
практикасына қатысуын зерттеу үшін
жартылай құрылымдалған сұхбат.
б) Талдау деректері: Индуктивті 
мазмұнды талдау

КІРІСПЕ МАҚСАТЫ 
Осы процеске мейірбикелердің
қатысуын арттыру мәселелері
қандай екенін түсіну үшін
атриальды фибрилляциясы бар 
пациенттердің антикоагулянттық
терапия практикасына
медбикелердің қатысуын сапалы
зерттеу жүргізіледі. 
Деректерді жинау құралдарына
медбикелер мен дәрігерлерге
арналған жартылай
құрылымдалған сұхбаттағы ашық
сұрақтар кіреді. Негізгі деректерді 
жинау басталғанға дейін 
құрастырылған сұрақтар пилоттық 
сұхбаттарда алдын-ала 
тексерілген, бұл негізгі деректерді 
жинау кезінде алынған 
нәтижелердің сенімділігін 
арттырады. талдау Біз басты
мақсатты қолдандық. Мақсатты
топ: атриальды фибрилляциясы
бар пациенттерге
антикоагулянттық терапияны
қабылдауға және бақылауға
тікелей қатысатын Ақтөбе қалалық
емханаларының медбикелері мен 
кардиологиялық бөлімшелерінің
дәрігерлері. Үлгі өлшемі
сатурацияға жету арқылы
анықталады.

ӘДІСТЕР

Сұхбат деректерін
индуктивті мазмұнды талдау
қолданылады. Мазмұны
туралы жалпы түсінік алу
үшін сұхбат мәтіндерін екі
автор бөлек оқиды, содан
кейін мазмұндық бірліктер
таңдалады. Таңдалған
қондырғылар кодталады 
және кодтау парақтарына 
орналастырылады, не 
қатысушылардың 
жасырындығы мен 
құпиялылығын қамтамасыз 
етеді. Кодтау кестелерін
барлық авторлар өңдейді
және олардың
жарамдылығын қамтамасыз
ету үшін зерттеу тобында
талқыланады. Келесі қадам -
мазмұн арасындағы 

ұқсастықтар мен 
айырмашылықтарға 
негізделген жалпы 
категориялар мен ішкі 
категорияларды құрады.

НӘТИЖЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАР ЖӘНЕ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАР

Күтілетін түпкілікті
нәтижелер: атриальды
фибрилляциясы бар 
пациенттерде
антикоагулянттық терапияны
бақылау процесінде
мейірбикенің рөлін
анықтау.Қорытынды: 
жүргізілген зерттеу
медбикенің
антикоагулянттық терапияны
бақылау процесіне қатысуын
бағалауға және жағдайды
жақсартудың мүмкін
жолдарын анықтауға
мүмкіндік береді.
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