
Халықаралық мейіргер күніне арналған Қазақстан мейіргер ісі 

мамандарының III  съезі  

Қарары  

 Алматы   қ.                                                       2015 жылдың  15 мамыры 

Қазақстанда «Халықаралық Мейіргер күні» кәсіби мейрамы жұмысына 

елдің барлық аймақтарының мейіргерлік қызмет мамандары қатысқан 

мейіргер ісі мамандарының III съезімен аяқталды.  

Мейіргерлік қызмет мамандары қазіргі таңда тұрғындардың 

денсаулықтарын нығайту және сақтау ісінде, сонымен қатар сапалы, әрі 

қолжетімді медициналық қызметпен қамтамасыз етуде құнды ресурс болып 

табылады.  

Бүгінде денсаулық сақтау жүйесінде 154 мыңнан аса мейіргер ісі 

мамандары жұмыс жасайды, бұл дәрігерлер санынан 2,3 есе көп  . 

Съездің негізгі мақсаты мейіргер ісі саласындағы өзекті мәселелерді 

талқылау, Қазақстандағы мейіргерлік қызметті жетілдіру бойынша 

халықаралық серіктестермен тәжірибе алмасу болып табылады.  

Съез жұмысына 700-ден аса делегаттар және Қазақстанның барлық 

аймақтарынан келген қонақтар, Қазақстан Республикасының Денсаулық 

сақтау және әлеуметтік даму министрлігі, Білім және ғылым министрлігі 

өкілдері, Алматы қ. Әкімдігі, мейіргерлік қызмет басшылары және 

мамандары, облыстардың, Астана және Алматы қалалары денсаулық сақтау 

ұйымдары, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері, сонымен қатар Финляндиялық, 

Ресей Федерациясының, Қырғызстандық, Тәжікстандық халықаралық 

қатысушылар қатысты. 

Съез жұмысы мейіргер ісі мамандарының тұрғындарға медициналық 

қызмет көрсетудегі рөлі, Қазақстанда мейіргер ісін дамыту бойынша 

өткізіліп тұратын реформалар, мейіргер ісі мамандары қызметіне 

институционалдық қайта құрулар өткізу, кадрларды даярлау жүйесін 

жаңғырту және олардың практикалық денсаулық сақтау саласында 

қолданылуы сынды түйткілді мәселелерді талқылауға бағытталды.  

Орта буын медицина қызметкерлерінің екінші съезін өткізгеннен бері 

Қазақстандағы мейіргер ісі саласында өткізілетін саясат түбегейлі өзгерді. 

Мейіргерлік қызметкер Қазақстан  Республикасының  денсаулық 

сақтау саласын дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған "Саламатты  

Қазақстан"  мемлекеттік  бағдарламасында көрсетілгендей АМСК жүйесі 

қызметін жетілдірудегі негізгі буын болып табылады.  

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігі тарапынан медициналық қызмет көрсетуде мейіргердің рөлін 

нығайту және олардың маңызын арттыру мақсатында 2020 жылға дейінгі 

мейіргер ісін дамытудың Кешенді жоспары әзірленді.  

Съез делегаттары және қатысушылары тарапынан  соңғы жылдары 

өткізіліп жүрген амбулаториялық-емханалық секторды жетілдіру бойынша  



жүйелік жұмыстарға, алғашқы медициналық-санитарлық көмекті кезең-

кезеңмен жетілдіруге, штатқа қосымша әлеуметтік қызметкерлер, 

психологтар, учаскелік дәрігерлерге арналған екінші мейіргерлер және 

жалпы практика дәрігеріне арналған үшінші мейіргерлер лауазымдарын 

енгізуге айрықша көңіл бөлінді.  Осының бәрі АМСК жүйесінде алдын алу 

жұмыстарының тиімді болуын және медициналық қызмет көрсету сапасын 

арттыруды  қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.  Қазақстан Республикасында 

2020 жылға дейінгі мейіргер ісін дамытудың Кешенді жоспарын жүзеге 

асыру халықаралық деңгейге бағытталған мейіргер ісінің жаңа үлгісін 

енгізуге, мейіргерлік қызмет мамандарының дәрігердің тең құқықты әріптесі 

ретінде тәуелсіз рөлін қамтамасыз етеді.  

Сонымен бірге, съез неғұрлым маңызды болып табылатын 

шешілмеген мәселелерді белгілеп отыр:  

 -  жоғары мейіргерлік білімді мейіргер ісі мамандары қызметін 

реттеуші (академиялық бакалавриат, қолданбалы бакалавриат) нормативтік-

құқықтық базасының жетілмегендігі; 

 - мейіргерлік қызметті үйлестіру бойынша ұлттық және аймақтық 

деңгейдегі жекеленген құрылымдардың болмауы (штаттағы 

қызметкерлердің) ;  

- мейіргер ісі мамандары кәсіби қауымдастықтарының жеткіліксіз 

белсенділігі, оның ішінде ҚР мейіргерлік қызметті дамыту бойынша 

бастамалық ұсыныстарды әзірлеуде;  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде мейіргер ісі мамандарының III 

съезі делегаттары мен қатысушылары төмендегі Қарарды қабылдады:  

1. Барлық қызығушылық танытатын жақтарға Қазақстан 

Республикасында 2020 жылға дейін мейіргер ісін дамытудың Кешенді 

жоспарын жүзеге асыру үшін қажетті деңгейде күш-жігерін жұмсасын.    

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігіне ұсынылсын: 

         -  жоғары мейіргерлік білімі бар мейіргер ісі мамандарының қызметін 

реттеуші  (академиялық бакалавриат, қолданбалы бакалавриат)  тиісті 

нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу бойынша шара қабылдау;  

- мейргер ісі саласындағы мамандардың кәсіби қызметін анықтайтын 

кәсіби стандарттарды әзірлеуді және бекіту бойынша шаралар қабылдау;    

- кәсіби стандарттар негізінде орта білімі бар мамандарды даярлау 

бағдарламаларын жетілдіру бойынша шаралар қабылдау;  

- Денсаулық сақтау жүйесі кадрлар ресурстарының обсерваториясы 

қызметі шегінде әр түрлі деңгейдегі мейіргер ісі мамандарының тіркелімін 

әзірлеуді қамтамасыз ету;  

- халықаралық стандарттарға сәйкес мейіргерлік қызметтің 

ұйымдастырылуын қарастыратын медициналық мекемелердің 

аккредитациялау стандарттарын  бекітуді тездету.  

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық 

сақтау басқармаларына ұсынылсын:  



- Денсаулық сақтау басқармаларының құрылымдарын  мейіргер ісі 

бойынша штаттық мамандармен қамтамасыз ету және аймақтарда  мейіргер 

ісін дамыту бойынша Үйлестіру Кеңестерін құру; 

- клиникалық базаларда тәлімгерлік бағдарламалар енгізе отырып және 

студент, білім беру ұйымы мен клиникалық база арасында жауапкершілікті  

бөлісе отырып,  тиімді практика үшін жағдай жасау;  

- кәсіптің абыройын көтеру, мейіргер ісі мамандарының мәртебесін 

көтеру үшін кәсіби білімінің деңгейіне, орындалатын жұмыстың 

күрделілігіне, ерекшелігіне және көлеміне байланысты лайықты 

еңбекақымен қамтамасыз ету бойынша шаралар әзірлеу; 

- үкіметтік емес ұйымдарды, қоғамдық бірлестіктерді, кәсіби 

мейіргерлік бірлестіктерді дамытуға  көмек көрсетуге және оларды 

мейіргерлік қызмет саласындағы мәселелерді шешуге көмек көрсету;  

- мейіргер ісін одан әрі дамыту мақсатында Алматы қ. Денсаулық 

сақтау басқармасының тәжірибесі бойынша мейіргер ісін дамыту 

Орталықтарын құру.  

Құрылған «Қазақстан медициналық мейіргерлерінің Ұлттық 

қауымдастығына» : 

- мейіргер ісі мамандарының аймақтық қауымдастықтарын біріктіру 

бойынша шаралар қабылдау;  

- Қазақстан Республикасында 2020 жылға дейін мейіргер ісін 

дамытудың Кешенді жопарын жүзеге асыруға  белсенді қатысу;  

-  мейіргер ісі саласында үздік әлемдік практиканы трансферттеу 

мақсатында алдыңғы қатарлы  шетелдік ұлттық қауымдастықтармен белсенді 

бірлесе жұмыс істеу; 

«Медицина және фармацевтика» бейіні бойынша оқу-әдістемелік 

бірлестік болып табылатын Республикалық орта медицина және 

фармацевтика қызметкерлерін даярлау және қайта даярлау колледжіне: 

- мейіргер ісі мамандарының Денсаулық сақтау және медициналық 

білім беру ұйымдарымен, ұлттық және аймақтық қауымдастықтармен бірлесе 

мейіргер ісін дамыту бойынша өткізіліп жатқан шараларға әдістемелік көмек 

көрсету бойынша жұмысты жандандыру, мейіргер ісі мамандарына арналған 

нұсқаулықтарды медициналық көмек көрсету алгоритмдерін құрастыру 

бойынша үйлестіруді жүзеге асыру, медициналық ұйымдардағы типтік 

мейіргерлік құжаттаманы әзірлеу; 

- жыл сайын Қазақстандағы мемлекеттік және мемлекеттік емес 

медициналық колледждердің жұмысы бойынша статистикалық мәліметтер 

жинақтарын шығару. 

Қазақстан мейіргер ісі мамандарының III  съезінің делегаттары 

мен қатысушылары Қазақстан Республикасында халықаралық 

тәжірибеге сүйене отырып болашақта мейіргерлік  қызметтің одан әрі 

дамуына үміт пен сенімділік біліреді.   

 

Қазақстан мейіргер ісі  

мамандарының III  съезі 



    делегаттары мен қатысушылары 

 


