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Төтенше жағдайлар және апат медицинасы мамандығы бойынша 

резидентураға түсуге арналған емтихан бағдарламасы, оқу мерзімі 2 жыл, 

резидентураның Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына, 

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігі м.а. 2015 жылғы 31 шілдедегі №647 «Медициналық және 

фармацевтикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға бірдей 

міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту 

туралы» бектілген бұйрығына сәйкес әзірленген 

 

       Программа вступительного экзамена для приема в резидентуру по 

специальности: Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф, 

продолжительность обучения 2 года, разработана в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом образования резидентуры, 

утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 647 «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов и типовых 

профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим 

специальностям» 

 

 

 

 Бағдарлама 

1. Төтенше жағдайларда халықты медициналық және эвакуациялық қолдауды 

ұйымдастырудың негіздері. 

2. Медициналық көмектің түрлері мен ауқымы. 

3. Медициналық эвакуация кезеңі. 

4. Төтенше жағдайларға байланысты медициналық сұрыптау. 

5. Радиациялық апаттарға жауап ретінде халықты медициналық-санитарлық 

қамтамасыз етуді ұйымдастыру. 

6. Химиялық авариялардан кейінгі халықты медициналық-санитарлық 

қамтамасыз етуді ұйымдастыру. 

7. Төтенше жағдайлардың, жарылыстар мен өрттердің қозғалысы мен 

қозғалысы кезінде халықты медициналық-санитариялық қамтамасыз ету. 

8. Жер сілкінісі салдарынан халықтың денсаулығын сақтауды ұйымдастыру. 

9. Басқа да табиғи апаттардың салдарынан халықтың денсаулығын сақтауды 

ұйымдастыру. 

10. Төтенше жағдайлар кезінде емдеу-профилактикалық мекемелерді 

дайындау. 

11. Төтенше жағдайларда медициналық-профилактикалық мекемелердің 

жұмысын ұйымдастыру. 

12. Емдеу-профилактикалық мекемелерді эвакуациялау. 
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13. Төтенше жағдайларда халықты қорғаудың негізгі әдістері мен 

принциптері. 

14. Төтенше жағдайларда халықты және құтқарушылардың медициналық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі шаралары. 

15. Медициналық жеке қорғану құралдары. 

16. Төтенше жағдайлар кезінде халықты санитарлық және эпидемияға қарсы 

қамтамасыз етудің міндеттері, мақсаттары және анықтамалары.  

17. Төтенше жағдайларда санитарлық-гигиеналық шараларды ұйымдастыру.  

18. Төтенше жағдайларда эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру.  

19.Медициналық мүлікті жеткізудің мақсаттары, мақсаттары және 

анықтамалары.  

20. Медициналық жабдықтың сипаттамасы және жіктелуі.  

21. Төтенше жағдайларда медициналық жабдықтарды ұйымдастыру. 

 

Әдебиеттер: 

1. «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 

сәуірдегі № 188-V Заңы. 

2.  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 26 

қарашадағы № 796 «Медициналық көмектің түрлері мен көлемін бекіту 

туралы» бұйрығы. 

3.  Дәрігерлік қызметтің қалыптасуы мен ұйымдастырылуы (Жұмысты 

ұйымдастыру және ұйымдастыру үшін оқу құралы) Н.Т. Жайнақбаев, Т.С. 

Нұрмағамбетов, Р.К. Қазбағаров, М.Т. Сейдуманов. 

4. Төтенше жағдайларға арналған стационарға дайындықты бағалауға 

арналған бақылау парағы. Аурухана әкімшілері мен төтенше жағдайларға 

жауапты адамдар үшін кез-келген қауіптің пайдасы. ДДҰ. 

 

Программа 

1.Основы организации лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

2. Виды и объем медицинской помощи. 

3. Этап медицинской эвакуации. 

4. Медицинская сортировка пораженных в чрезвычайных ситуациях. 

5. Организация медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 

последствий радиационных аварий. 

6. Организация медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 

последствий химических аварий. 

7. Медико-санитарное обеспечение населения при чрезвычайных ситуациях 

транспортного и дорожно-транспортного характера, взрывах и пожарах. 

8. Организация медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 

последствий землетрясений. 
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9. Организация медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 

последствий других природных катастроф. 

10.Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

11.Организация работы лечебно-профилактических учреждений в 

чрезвычайных ситуациях. 

12. Эвакуация лечебно-профилактических учреждений. 

13.Основные способы и принципы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

14.Основные мероприятия медицинской защиты населения и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях. 

15. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

16.Задачи, цели и определение санитарно - противоэпидемического 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 

17.Организация санитарно-гигиенических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях. 

18.Организация противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях. 

19. Задачи, цели и определение снабжения медицинским имуществом. 

20. Характеристика и классификация медицинского имущества. 

21. Организация медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Литература: 

1. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О 

гражданской защите». 

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 

2009 года № 796 «Об утверждении видов и объемов медицинской помощи». 

3. Формирование и организация службы медицины катастроф (Учебно -

методическое пособие по созданию и организации работы)                           

Н.Т. Джайнакбаев, Т.С. Нурмагамбетов, Р.К. Казбагаров, М.Т. Сейдуманов. 

4.  Контрольный вопросник для оценки готовности больниц к чрезвычайным 

ситуациям. Пособие на случай любых угроз для администраторов больниц и 

ответственных за действия в чрезвычайных ситуациях. ВОЗ. 
 


