
Аймақтық симуляциалық 
орталық



⚫Ақтөбе медициналық колледжінде 2014 
жылдың 29 желтоқсанында Облыстық 
Симуляцияны басқару орталығы Ақтөбе 
облыстық клиникалық ауруханасының 
базасында орналасқан. Орталықтың 
ашылуы салтанатына Ақтөбе облысының 
денсаулық сақтау басқармасы Қалиев А.А 
және денсаулық сақтау ұйымының 
кәсіподақ төрағасы Жазықова Л.Қ., қала 
және облыс ауруханаларының бас 
дәрігерлері, Ақтөбе медициналық 
колледжінің өкілдері қатысты.



Симуляциалық орталықтың
мақсаттарымен функциялары

⚫Еуропалық стандарттың аймақтық 
симуляциялық орталығын құрудағы мақсат –
арттыру практик дәрігерлердің біліктілігі мен 
дағдыларын дамыту және орта медицина 
мамандары. Аймақтық симуляциялық орталық 
жоғары интеллектпен жабдықталған, көп 
функциялы манекендер, мұнда студенттер 
акушерлік және алғашқы медициналық көмек 
көрсету бойынша практикалық дағдыларды 
қолдана алады. Симуляциялық орталықтың 
функциялары симуляциялық жабдықты 
пайдалана отырып, мамандардың кәсіби 
деңгейін көтеру .





Ең сұранысқа ие оқу бағыттары
Ақтөбе қаласындағы Аймақтық симуляциялық 

орталық виртуалды емхана ретінде

ұйымдастырылған: ол заманауи тренажерлармен, 

муляждармен және тренажерлармен

жабдықталған 4 станциядан тұрады, бұл 

студенттердің әртүрлі жағдайларда тұрақты 

практикалық дағдыларды меңгеруіне ықпал етеді. 

Орталық өз білімі мен практикалық дағдыларын 

клиникалық жағдайда, жүйелі де, қиын жағдайда 

да қолдануға қабілетті және дайын кәсіби 

құзыретті маманды дайындауға ықпал етеді.



Орталық тәжірибеде белгілі
бір жағдайға тап болған
барлық медицина
қызметкерлерін оқыта алады.
Курстарға жазылу телефон
арқылы немесе электрондық
поштаға жіберілген
медициналық ұйымдардың
сұраулары бойынша жүзеге
асырылады. Жалпы өткен 8
айда 500 медицина
қызметкері оқытылды, оның
50-і қалалық және аудандық
денсаулық сақтау
мекемелерінен жоғары
медициналық білімді..



Практикалық дағдылар, 
тиімді пайдалану орталығы 
және жоғары медициналық

технологияларды енгізу
Курсанттардың практикалық сабақтарына 

арналған
медицинаның төрт саласы бойынша тиісті база 

құрылды: хирургия, жүрек-өкпе
реанимация, педиатрия және акушерлік. Қазіргі 

уақытта медицина қызметкерлерінен
аудандар. Оқыту сеніп тапсырылған

жоғары санатты дәрігерлер, нұсқаушы-
жаттықтырушылар. нақты клиникалық және 

басқа жағдайларға мүмкіндігінше жақын 
модельдеуге негізделген (соның ішінде

тәуекел саны), оның ішінде әзірлеу

автоматтандырудың практикалық дағдылары,
жедел шешімдер қабылдау,

қарым-қатынас дағдыларын дамыту және
топтық жұмыс.



Жеке көз қараспен,    
ынғайлы оқыту 

Симуляциялық технологилар
медицина мамандарын бағалауды 
практикалық оқытудың заманауи 
технологиялары, практикалық оқуды 
қоса алғанда дағдылары, автоматты 
түрде қайталанатын әрекеттерді 
дамыту, барабар шешімдерді жедел 
қабылдау, симуляцияға негізделген 
клиникалық және басқа жағдайлар, 
соның ішінде нақты жағдайларға 
мүмкіндігінше жақын шұғыл 
жағдайлардың саны.



⚫ Тренинг –аралас кәсіп түрі, екі әдісті қатар 
қолдануды білдіреді: курсантқа хабарлау және 
тапсырманы орындау. Оқытудың басқа оқыту 
әдістерінен ерекшелігі неде құрамдас бөліктер: 
тәуелсіз (жиірек қайталанатын) оқушының 
орындауы кәсіби қызмет немесе оның бір 
бөлігі; бақылау арқылы әрбір орындау 
нәтижесіне тыңдаушының жауапкершілігі 
жүзеге асырудың дұрыстығы мен кері байланыс 
осы қызмет бойынша сарапшылар; талдау үшін 
өз орындау нәтижелері белгіленген оқу 
нәтижелеріне қол жеткізу.



⚫Дебрифинг медицина 
мамандарын бақалауды 
практиктер оқумен қоса 
алғанда дағдылар, 
автоматтар төрде 
қайталанатын урекеттерді 
дамыту, барабар 
шешемдерді жедел 
қабылдау, симуляцияға 
негiзделген клиникалар 
нақты жағдайларға 
мұмкіндігінше жақын 
шұғыл жағдайлардық 
саны.



СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚТЫҢ АУМАҒЫНДАҒЫ ТҮЗІЛІК 

ЕРЕЖЕЛЕРІ

ТАБЫСТЫ ОҚУ ҮШІН СТУДЕНТ:

1. Симуляция орталығының ішкі тәртібін қатаң сақтаңыз

2. асептика және антисептика ережелерін, сабақ тақырыбы бойынша

манипуляцияларға көрсеткіштерді, қарсы көрсеткіштерді, сондай-ақ оларды орындау

алгоритмдерін білу;

3. оларды орындау алгоритмдеріне сәйкес тренажерде манипуляцияларды орындау. 

Техниканы бұзу симуляторды бұзуы мүмкін, ал нақты өмірде манипуляцияны дұрыс 

орындамау науқастың ауырсынуына және/немесе жарақатына әкелуі мүмкін.

4. манипуляцияны орындағаннан кейін жұмыс орнын бастапқы қалпына келтіріңіз

5. Манекенмен жұмыс істегенде қалам, қарындаш, маркер т.б. Модельдеу

орталығының мүлкіне мұқият болыңыз.

6. Студент өзіне сеніп тапсырылған оқу жабдығының сақталуы мен тиімді

пайдаланылуына жауапты.

7 кестеге сәйкес практикалық сабақтарға қатысу;

8 Жұмыс барысында тәртіпті, тазалық пен ұқыптылықты сақтау. оқытушының 

(жаттықтырушының) рұқсатымен ғана бөлмеден шығу, белгіленген үзіліс уақытын 

сақтау.

9. оқу процесіне белсенді қатысу (теориялық материалды оқу, жеке тапсырмаларды

орындау, шағын топтарға қатысу, пікірталас және т.б.).



КИІМ КОДЕКСІНЕ ТАЛАПТАР

Студент міндетті: 

іскерлік киім үлгісін ұстану; 

2. шаш үлгісі ұқыпты, тырнақтары қысқа болуы; (қыздар үшін: жарқын 

макияж және тырнақтарды жарқын бояуға болмайды; ұлдар таза қырылған 

болуы керек); 

3 таза, үтіктелген халат / хирургиялық костюм, қалпақ / қалпақ, медициналық 

маска және ауыстырылатын аяқ киім болуы керек. ПРАКТИКАЛЫҚ 

ЖАТТЫҒУЛАР, ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ УАҚЫТЫНА, 

СТУДЕНТТЕРГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ: мобильді құрылғыларды / 

гаджеттерді пайдалану; ноутбукты басқа мақсаттарда пайдалану; 

медициналық киіммен және алынбалы аяқ киіммен модельдеу 

орталығынан шығу. Симуляция орталығында кез келген реагенттер мен 

шығын материалдарының дәмін татуға, ішуге, тамақтануға немесе темекі 

шегуге тыйым салынады. 
ЖОҒАРЫДА ЖОҒАРЫДАҒЫЛАР ҮШІН АЙППАЛЫҚ САНКЦИЯЛАР  

тәртіптік саясатты бір рет бұзған жағдайда студент симуляциялық орталық 

қызметкерлерінен ауызша ескерту алады. әрбір орындалмаған 

тапсырма/сабаққа келмегені үшін студент «0» ұпай алады. Студенттер 

Симуляция орталығының мүлкіне зиян келтірген жағдайда, жауапкершілік 

жетекші оқытушыға жүктеледі!



Оқу блоктарына арналған құрал-жабдықтар:

1.Акушерлік-гинекологиялық және неонаталдық:

2.- Босануды (ана мен жаңа туған нәрестені) имитациялауға 

арналған көп функциялы компьютерленген манекен.

3.- Тренинг муляж - босану кезіндегі әйел мен жаңа туған 

нәрестені вагинальды босануды үйретуге арналған тренажер.

4.- «Амбу» сияқты сөмкелер мен жаңа туған нәрестелерге 

арналған ларингоскоптар жиынтығы бар жаңа туған нәрестені 

трахеальды интубациялауға арналған симулятор.



2 Блок отработки навыков реанимационных мероприятий:

- ФанРеанимациялық дағдыларды дамыту бөлімі:

- жүрек-өкпе реанимациясы, дефибрилляция және тасымалдау дағдыларын

жаттықтыруға арналған амбу фантомдық жүйесі.

- Тренинг муляжі - 5-6 жастағы баланың жүрек-қан тамырлары жаттығуларының

алдыңғы қатарлы дағдыларын жаттықтыруға арналған тренажер.

- Тренинг муляжі - жаңа туған нәрестенің жүрек-қан тамырлары жаттығуларының

алдыңғы қатарлы дағдыларын жаттықтыруға арналған тренажер.



3.Педиатрлық бөлім

Манекен - жүрек-өкпе реанимациясын және жарақаттан кейінгі

күтімді үйретуге арналған бір жасар баланың симуляторы. -

Нәрестеге арналған интубация жаттықтырушысы. - Бала

ауыстыратын үстел.



- мейірбикелік процедураларды орындауға арналған манелек (жаңа

туған нәресте). - Мейірбике күтімін үйренуге арналған жалған

тренажер. - Бала күтіміне арналған үлгі (манелек). - Тәжірибе жасау

үшін ересек пациенттің қолының толық функционалды моделі

ішілік инъекция дағдылары. - венепункция дағдыларын

жаттықтыру бойынша механик жаттықтырушысы. - 5 жасар

баланың инъекция дағдыларын жаттықтыруға арналған қол үлгісі. -

бұлшықет ішіне енгізуге арналған бөкселер үлгісі. - клизмаларды

орнатуға арналған тренажер.- Кушетки медицинские.

4 :Мейірбикелік манипуляциялық бөлім



5 Хирургиялық бөлім

- Интубация және крикотироидотомия үшін жақсартылған жарақат

симуляторы (бас жарақаты).

- пневмо-гидротораксты имитациялай отырып, плевра қуысын

пункциялық дренаждау дағдыларын жаттықтыруға арналған

симулятор-фантом.

- тыныс алу жолдарын қалпына келтіретін манекен (интубация)

- Орталық веноздық катетеризация дағдыларын жаттықтыруға

арналған манекен.

- Торсалық манекен.

- «Әуе шарын толтыруға арналған медициналық құрылғы (зардап

шеккендерді иммобилизациялауға арналған Кендрик құрылғысы)».

- Жедел жәрдем дәрігерінің қаптамасы.

- Зембіл.- Комплект шин полимерных Декор.



6.Терапиялық бөлім

- Metiman компьютерленген көп функционалды робот

емделуші тренажеры шұғыл көмек көрсету дағдыларын

үйрену үшін емделуге жауап ретінде пациенттің нақты

физиологиялық жауаптарын имитациялау үшін

бағдарламалық жасақтамаға және клиникалық сценарийлерге

негізделген.

- электрокардиограф.

- Импульстік оксиметр тойтарып тұр.

- Тамшылататын диспенсер (перфузор).

- инсулин сорғысы, глюкометр.



Ақтөбе облысының мейірбике ісін дамыту орталығында Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы «Адамдарға алғашқы 

медициналық көмек көрсету қағидаларын белгілеу туралы» ҚР Денсаулық сақтау 

министрлігінің №269/2020 бұйрығына сәйкес медициналық білімі жоқ, оның ішінде 

тиісті дайындықтан өткендер және алғашқы медициналық көмек көрсету стандарты.. 

«Көмек» медициналық білімі жоқ адамдарды (фельдшерлер) оқытуды қамтамасыз 

етеді. Тренингтерді мамандандырылған тренерлер Қожанова А.Ж., Қуанышбайқызы Г.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021814/history

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021814/history






Жие оқытылатын мамадықтар ішкі істер органдарының, ұлттық немесе 

мемлекеттік қауіпсіздік қызметі органдарының қызметкерлері, өртке қарсы 

қызмет қызметкерлері, авариялық-құтқару жұмыстары қызметінің 

құтқарушылары, қоғамдық көліктердің барлық түрлерінің жүргізушілері, 

білім беру ұйымдарының қызметкерлері оқытылады. Дайындық 

аяқталғаннан кейін белгіленген үлгідегі сертификат беріледі.





.

Дайындық аяқталғаннан кейін белгіленген үлгідегі сертификат беріледі


