
Интернатура туралы ережені бекіту туралы
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2010 жылєы 16 маусымдаєы N 452 Бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде 2010 жылєы 12 шілдеде Нормативтік ќўќыќтыќ кесімдерді мемлекеттік тіркеудіѕ тізіліміне N 6331 болып енгізілді

 

 

      «Білім беру туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес жјне студенттерді клиникалыќ даярлауды јрі ќарай жетілдіру маќсатында БЎЙЫРАМЫН:
       1. Ќоса беріліп отырєан Интернатура туралы ереже бекітілсін.

       2. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Єылым жјне адами ресурстар департаментініѕ директоры (Н.Ќ. Хамзина) осы бўйрыќтыѕ Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін ќамтамасыз етсін.
       3. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Јкімшілік-ќўќыќтыќ жўмыс департаментініѕ директоры (Ф.Б. Бисмильдин) осы бўйрыќ Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден ґткеннен кейін Ќазаќстан Республикасы оныѕ бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында ресми жариялауєа жіберсін.

       4. «Интернатура туралы ережені бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2006 жылєы 8 ќарашадаєы № 523 бўйрыєыныѕ (Нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4483 болып тіркелген, «Заѕ газетініѕ» 2006 жылєы 27 желтоќсандаєы № 221 (1027) жарияланєан) кїші
жойылды деп танылсын.

       5. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау вице-министрі С.З. Ќайырбековаєа жїктелсін.
       6. Осы бўйрыќ алєаш ресми жарияланєан кїнінен кейін он кїнтізбелік кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Министр                                            Ж. Досќалиев

Ќазаќстан Республикасы   
 Денсаулыќ саќтау министрініѕ
 2010 жылєы 16 маусым    
 № 452 бўйрыєымен      
 бекітілген        

Интернатура туралы ереже

1. Жалпы ережелер

      1. Интернатура – медициналыќ жоєары оќу орындарыныѕ білім алушыларын базалыќ медициналыќ білім беру шеѕберінде бір немесе екі жылдыќ даярлау нысаны болып табылады.
       2. Интернатураныѕ негізгі міндеті медициналыќ жоєары оќу орындарын бітірушілерді практикалыќ даярлауды жаќсарту, олардыѕ кјсіби деѕгейін жјне дербес дјрігерлік ќызметке дайындыќ дјрежесін кґтеру болып табылады.

       3. Интерндерді даярлау осы Ережеге, јрбір мамандыќ бойынша їлгілік оќу жоспары мен баєдарламасына сјйкес жїзеге асырылады. Наќты мамандыќ бойынша кјсіптік білім беру баєдарламасыныѕ міндетті минимумы мемлекеттік жалпыєа міндетті стандартпен белгіленеді. Интернатурадаєы жўмысќа арналєан оќу
жоспарлары мен оќу баєдарламалары ректордыѕ бўйрыєымен бекітіледі жјне мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартарыныѕ ґзгерістерін ескере отырып, ќайта ќаралып отырады.

       4. Интерндерді даярлау жоєары медициналыќ білімді мамандарды даярлауєа арналєан мемлекеттік білім беру тапсырысы шеѕберінде мемлекеттік бюджет есебінен жїзеге асырылады.
       5. Интерндерді мемлекеттік білім беру тапсырысыныѕ белгіленген санынан асыра даярлау оќуєа жўмсалатын шыєындарды толыќ ґтей отырып жјне осы Ереженіѕ талаптарын саќтай отырып, шарт негізінде жїзеге асырылады.

2. Интернатураєа ќабылдау жјне оќу

      6. Интерндерді даярлау «Интернатура жјне резидентурада клиникалыќ мамандар даярлау тізбесін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2008 жылєы 30 ќаѕтардаєы № 27 бўйрыєымен (Нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5134 болып тіркелген), бекітілген
мамандыќтар бойынша жїзеге асырылады.

       7. Жоєары оќу орныныѕ ректоры Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ келісімімен, сондай-аќ денсаулыќ саќтауды мемлекеттік басќарудыѕ жергілікті органдарыныѕ немесе денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ ґтінімдері негізінде аєымдаєы жылєы 1 шілдеден кешіктірмей мамандыќтар бойынша интерндерді
даярлау жоспарын бекітеді.

       8. Мамандыќтар бойынша интернатураєа ќабылдау жалпы практика дјрігерін ќоспаєанда оќудыѕ барлыќ кезеѕіндегі їлгерім балына сјйкес (ґндірістік практиканыѕ баєасы ескерілгенде) конкурстыќ негізде жїзеге асырылады.
       9. Конкурсќа емдеу ісі, педиатрия, шыєыс медицинасы, «жалпы медицина», «стоматология» мамандыќтары бойынша жоєары оќу орнын бітіргені туралы дипломы бар адамдар жіберіледі.

       10. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттардыѕ ќабылдау мерзімі аєымдаєы жылєы 1 шілдеден бастап 15 тамызєа дейін.
       11. Конкурс жоєары оќу орныныѕ конкурстыќ комиссиясына студенттермен ўсынєан ќўжаттар негізінде жїзеге асырылады.

       12. Конкурсќа ќатысу їшін їміткерлер наќты мамандыќ бойынша интернатураєа ќабылдау туралы ректор атына ґтініш, медициналыќ жоєары оќу орны білім туралы диплом (тїпнўсќа), дипломєа ќосымшаныѕ кґшірмесін, жеке басын кујландыратын ќўжаттардыѕ кґшірмесін береді.
       13. Интернатураєа ќабылдау жјне мамандыќтары бойынша топ ќўру 

 аєымдаєы жылєы 1 ќыркїйекке Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау Министрлігіне аќпаратты бере отырып, жоєары оќу орны ректоры бўйрыєыныѕ негізінде аєымдаєы жылєы 28 тамыздан кешіктірмей интернатураєа ќабылданады.
       14. Интернатурада оќу жылы аєымдаєы жылєы 1 ќыркїйекте басталып, їлгілік оќу баєдарламасына жјне оќу жоспарына сјйкес аяќталады.

       15. Интернатурада мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларєа стипендия Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2008 жылєы 7 аќпандаєы № 116 ќаулысымен бекітілген Білім беру ўйымдарында білім алушылардыѕ жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендияны тґлеу ережесіне сјйкес тґленеді.
       16. Келісім-шарт бойынша оќудыѕ аќылы нысанында білім алатын студенттер интернатурадан келісім-шартта белгіленген жаєдайларда ґтеді.

3. Интерндерді даярлау жјне жўмысын басќару нысаны

      17. Интернатурада оќу денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ жоєары білікті оќытушылардыѕ басшылыєымен бірінші жјне жоєары біліктілік санатты дјрігерлерді тарта отырып, жїргізіледі.
       18. Топтаєы интерндердіѕ саны 6 адамнан аспауы тиіс.

       19. Интерндерді оќыту жоєары медициналыќ білім беру ўйымдарыныѕ клиникалыќ базаларында осы Ереженіѕ, наќты мамандыќ бойынша типтік оќу жоспарлары мен баєдарламаларыныѕ негізінде јзірленген жеке жоспар бойынша жїргізіледі.
       20. Интернніѕ їйренуі їшін міндетті кјсіптендіру пјндердіѕ тізбесі типтік оќу жоспарында жјне баєдарламасында кґзделеді.

       21. Жеке жоспарына сјйкес интерн:
       1) дјрігерге дейінгі медициналыќ кґмекті, білікті медициналыќ кґмекті, мамандандырылєан медициналыќ кґмекті, медициналыќ-јлеуметтік кґмек кґрсететін ўйымдарында науќастарєа жетекшілік етеді;

       2) диагностикалыќ, емдік жјне алдын алу іс-шараларын таєайындауєа жјне орындауєа ќатысады;
       3) ќўжаттаманы жјне халыќ арасында санитариялыќ-аєарту жўмысын жїргізеді;

       4) бґлімшеніѕ ќызметі туралы есептер жасауєа ќатысады;
       5) алдын алу тексеруге, диспансерлеуге, консилиумдерге ќатысады;

       6) терапевтер, хирургтер, акушерлер-гинекологтар, педиатрлар ќоєамдарыныѕ жјне басќаларыныѕ жўмысына ќатысады;
       7) сырќаттарды аралауєа, клиникалыќ талдауларєа ќатысады;

       8) айына кемінде тґрт рет емдеу-профилактикалыќ ўйымдарында кезекшілік етеді (біраќ осы Ереженіѕ 24-тармаєында кґрсетілген интернніѕ оќу жїктемесін есептеу кезінде ескерілмейді);
       9) клиникалыќ жјне клиникалыќ-анатомиялыќ конференцияларєа ќатысады;

       10) патологиялыќ-анатомиялыќ союларєа ќатысады, аутопсия, биопсия жјне операциялыќ материалдарды зерттеуге ќатысады.
       22. Интернніѕ апталыќ оќу жїктемесі 36 академиялыќ саєатты жјне клиникадаєы 18 академиялыќ саєат ґзіндік жўмысты ќўрайды. Интернніѕ клиникадаєы ґзіндік жўмысыныѕ мазмўны мамандыєы бойынша типтік оќу баєдарламасымен айќындалады.

       23. Интернніѕ емдеу-алдын алу жўмысыныѕ кґлемі мамандыєы бойынша ординатор-дјрігер жїктемесініѕ 50%-ына дейінгі мґлшерін ќўрайды.
       24. Интерндердіѕ білімін жјне даєдыларын баєалау аєымдыќ, межелік баќылау жјне ќорытынды аттестаттау нысанында жїзеге асырылады.

       25. Межелік баќылау аралас пјндер мен таѕдаєан мамандыќтыѕ негізгі бґлімдері бойынша сынаќ тїрінде жїзеге асырылады, олардыѕ нјтижелерін ќорытынды аттестаттауєа жіберу рўќсаты аныќтайды.
       26. Аттестаттау комиссиясыныѕ ќўрамына денсаулыќ саќтау саласындаєы жоєары біліктілік мамандары енгізіледі.

       27. Оќу жоспары мен баєдарламасыныѕ пјндерін меѕгерген интерндер таѕдаєан мамандыєы бойынша ќорытынды аттестаттауєа жіберіледі.
       28. Ќорытынды аттестаттау мынадай екі кезеѕде жїргізіледі:

       1) ќорытынды тестілеу;
       2) практикалыќ даєдыларды аттестаттау.

       29. Емтиханды ойдаєыдай тапсырєан интерндер берілген мамандыќ бейіні кґрсетіліп интернатураны бітіргені туралы кујлік алады. Бітіруші-интернніѕ ґзіндік практикасы Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ міндетін атќарушыныѕ 2009 жылєы 06 ќарашададаєы № 661 бўйрыєымен (Нормативтік ќўќыќтыќ
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5884 болып тіркелген) бекітілген Денсаулыќ саќтау саласындаєы мамандар їшін біліктілік емтихандарын ґткізу ережесіне сјйкес жїзеге асырылады.


