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                                                                   БЕКІТЕМІН 

Медицина қызметкерлерін, сондай-ақ ҚР ДСМ «Ұлттық шұғыл 

медицинаны үйлестіру орталығы» ШЖҚ РМК Оқыту-тренингтік 

орталығының медициналық білімі жоқ адамдарды оқытудың 2021 

жылға арналған күнтізбелік жоспары 

№ Тренинг атауы Сағат 

саны  

Контингент   Өткізу күні 

1 BLS семинар – 
тренинг (Базалық 
реанимация) 

8 сағат 
медициналық 

және 

медициналық 

емес 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 

2 ACLS семинар - 
тренинг 
(Кеңейтілген 
жүрек – өкпе 
реанимациясы, BLS 
курсы бойынша 
сертификат болған 
кезде)  

16 сағат 
медициналық 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 

3 PALS семинар - 
тренинг 
(Педиатриядағы 
кеңейтілген жүрек 
– өкпе 
реанимациясы, BLS 
курсы бойынша 
сертификат болған 
кезде)  

16 сағат 
медициналық 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 



4 PHTLS семинар - 
тренинг 
(Жарақаттар 
кезінде емдеуге 
жатқызуға дейінгі 
кезеңде 
медициналық 
көмек көрсету)  

16 сағат 
медициналық 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 

5 «Қауіпсіз жүргізу. 
Күрделі 
жағдайларда 
қауіпсіз жүргізу» 
семинар - тренинг 

12 сағат жедел 

медициналық 

жәрдем 

станциясының 

санитариялық 

автокөлік 

жүргізушілері, 

медициналық 

– 

санитариялық 

алғашқы 

көмек 

ұйымдары 

және 

стационарлар 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 

6 BIG семинар – 
тренинг (BIG 
құрылғысымен 
сүйек ішіне 
қолжетімділікті 
қамтамасыз ету) 

2 сағат 
медициналық 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 

7 ADS семинар – 
тренинг (Жедел 
медициналық 
жәрдемдегі 
диспетчерлік 
қызмет) 

8 сағат 
медициналық 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 

8 «Пациенттерді 
емдеуге жатқызу 

8 сағат 
медициналық 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 



триажы» семинар - 
тренинг 

9 «Ұшу 
физиологиясы 
және пациенттерді 
тасымалдау» 
семинар - тренинг 

16 сағат 
медициналық 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 

10 BLS/ ACLS/ PALS 
/PHTLS (Базалық 
реанимация (BLS), 
Кеңейтілген жүрек 
– өкпе 
реанимациясы 
(ACLS), 
Педиатриядағы 
кеңейтілген жүрек 
– өкпе 
реанимациясы 
(PALS), Жарақаттар 
кезінде емдеуге 
жатқызуға дейінгі 
кезеңде 
медициналық 
көмек көрсету 
(PHTLS) бойынша 
кешенді семинар - 
тренинг 

48 сағат 
медициналық 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 

11 «Алғашқы көмек 
(First aid)» семинар 
- тренинг 

16 сағат 
медициналық 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 

12 «Емдеуге 
жатқызуға дейінгі 
кезеңде 
акушериядағы 
кезек күттірмейтін 
жағдай» мастер - 
класс 

8 сағат 
медициналық 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 



13 «Стационарлардың 
қабылдау 
бөлімшелерінің 
жұмысын 
ұйымдастыруды 
бағалау» мастер - 
класс 

16 сағат 
медициналық 

қызметкерлер 

үшін 

топтың 

қалыптасуына 

байланысты жыл 

ішінде 

 


