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Оспанова, Ж. Б. Биоэтика және құқық [Мәтін] :

оқу құралы / Ж. Б. Оспанова. - Алматы : Эверо,

2017. - 127 б.

Оқу құралында жұмыс бағдарламасы мен ситуациялық

тапсырмалар, тесттер мен глоссариймен көрсетілген

тақырыптар бойынша ақпарттық материалдар бар.



Оқу құралында денсаулық сақтау саласындағы
әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздері мен 
денсаулық сақтау мекемелеріндегі медициналық-
әлеуметтік жұмыстың негізгі сипаттамалары, аталған
құрылымдағы әлеуметтік жұмыстың экономикалық және
құқықтық негіздері қарастырылған.

Морозова, Татьяна Анатольевна. Денсаулық сақтау

саласындағы әлеуметтік жұмыс [Мәтін] : оқу-әдістемелік

құралы / Татьяна Анатольевна Морозова, Индира

Сарыбайқызы Сарыбаева; [ред. Г. Ыбырайқызы] ; Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 115 б.



Бабский, Евгений Борисович

Адам физиологиясы [Мәтін] : [оқулық] / Е. Б.

Бабский, Н. Е. Бабская, Ж. К. Шимирова; жалпы

ред. басқ., құраст. Е. Б. Бабский. - 3-бас. - Алматы :

Эверо, 2017.1 т. - 232 б.

Оқулық кең таралған және жақсы пікірмен

ұсынылған басылым, бірқатар халықаралық

тілдерге аударылып, медициналық институттарға

арналған физиологияның классикалық оқулығы.

Оқулықтың барлық тарауларында ғылымның

заманауи жетістіктері көрсетілген.



Аяпова, Ж. О. Цитология, эмбриология және

гистология [Мәтін] : Жоғары медициналық оқу

орындарында оқитын студ. арн. оқу құралы /

Жұлдызай Омарқызы Аяпова. - Алматы :

Эверо, 2017. - 269 б.

Бұл құралда цитология, эмбриология және

гистология пәнінің негізгі мәселелері талданып

қазақ тілінде жазылып отыр. Студенттердің білім

деңгейін көтеріп, дайындық дәрежесін арттыруға

терең білім алуына көмек бермек. Болашақ

дәрігер цитогистологиялық зерттеу әдісін игеріп,

адам ағзасының әртүрлі жүйелері мен

мүшелеріндегі, тіндер мен жасушаларда өтеніп

қалыпты үрдістерді түсінген жағдайда ғана

көптеген патологиялық өзгерістерді анықтап,

ауруларға диагноз қою тәсілдерін үйренеді.



Приз, В. Н. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық

жағдайын және сырқаттанушылығын бағалау [Мәтін] =

Оценка состояния здоровья и заболеваемости детей и

подростков : [оқу құралы] / В. Н. Приз, Г. Н. Талиева ; ҚР

Денсаулық сақтау м-гі, Қарағанды мемлекеттік медицина ун-

ті. - Алматы : Эверо, 2017. - 113 б.

Оқу құралы балалар мен жасөспірімдер гигиенасы

саласындағы мамандар м.ғ.к., доцент Г.Н.Талиевамен

дайындалған. Оқу құралы өсіп келе жатқан ұрпақтың

денсаулығына, дене дамуына бақылау жүргізумен, оларға

жүйелі медициналық бақылау, созылмалы аурулар мен

функционалдық ауытқуларды ерте байқаумен,

профилактикалық және емдік-сауықтыру жұмыстарын

мезгілінде жүргізу жолымен денсаулық жағдайының

мониторингісін қамтамасыз ету мақсатымен

құрастырылған.



Тоғызбаева, Қ. Қ. Еңбек гигиенасы [Мәтін] : ЖОО студ. арн.

оқулық / Қ. Қ. Тоғызбаева, А. Жаханов. - Алматы : Эверо, 2017.

Оқулық медициналық еңбек гигиенасының теорялық және

практикалық, психофизиологиялық еңбек әрекетіндегі ғылыми-

технологиялық үдерістерін ескере отырып, еңбек гигиенасы

саласындағы еңбек ететіндерге арналған.

Оқулық Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі

бекіткен типтік бағдарламаға сай, Жоғарғы білім беретін медицина

оқу орындары студенттеріне білім жетілдіру курсының

тыңдаушыларына, еңбек медицина дәрігерлеріне, магистрант,

докторант, профпатолог дәрігер, қоғамдық денсаулық сақтау,

гигиенистер, эпидемиологтар, экологтар, жоғарғы оқу

орындарының оқытушыларына, ғылыми зерттеушілерге, еңбек

қорғау мекемелер қызметкерлеріне, еңбек гигиена және халық

шаруашылығының қандай саласы бойынша еңбек ететін

мамандардың әрқайсысына пайдалануына болады.



Кенжегулова, Б. З. Балалар мен жасөспірімдер

гигиенасы пәнінен стандарттар жинағы [Мәтін] :

[оқу-әдістемелік құрал] / Б. З. Кенжегулова. -

Алматы : Эверо, 2017. - 79 б.

«Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы» пәнінен

стандарттар жинағы типтік оқу бағдарламасына

сәйкес «Гигиена және эпидемиология» бөлімі үшін

дайындалған. Міндетті дағдыларды игеріп

шыққан болашақ «Гигиенист - эпидемиолог»

маманының мектепке дейінгі балалар ұйымдары,

мектептерде санитариялық – эпидемиологиялық

тексеру жүргізуді, гигиеналық тұрғыдан тәрбие

беру жұмыстарын жүргізуге, терең меңгеруге

оқытады.



Мендибаева, Б. Б. Еңбек гигиенасы [Мәтін] : [оқулық] /

Б. Б. Мендибаева. - Алматы : Эверо, 2017.2 бөлім:

Өнеркәсіптің, ауыл шаруашылығының, құрылыстың

жеке салаларындағы еңбек гигиенасы. - 262 б.

Оқулықта өндірістердегі еңбек гигиенасының

теориялық негіздері, Қазақстан өнеркәсібі туралы жалпы

мәліметтер, оның ішінде облыстарда кең тараған

өнеркәсіптер бойынша мәліметтер берілген. Оқулықта

соңғы жылдары бекітілген еңбек гигиенасы саласына

қатысты қаулылар қолданылған. Еңбек гигиенасы

оқулығы медициналық колледждердің оқушыларына

және медициналық-профилактикалық факультеті

студенттеріне арналған.



Госпиталдық хирургия пәніне арналған практикум

[Мәтін] : практикум / [құраст. : Н. Р. Рахметов, М. Ж.

Аймағамбетов, Т. А. Булегенов және т.б]. - Алматы :

ССК, 2017. - 133 б.

Оқу құралында хирургиялық аурулар жіктелуі, жедел

хирургиялық аурулардың клиникалық көріністері,

емдік-диагностикалық тактикасы көрсетілген.



Кардиологиялық фармакотерапия [Мәтін] :

оқулық / [Н. Ж. Орманов, А. Қ. Қоңырбасов, Т. Н.

Орманов және т.б.]. - Алматы : ССК, 2017. - 221 б.

Оқулықта дәрілік құралдардың жүрек-қан

тамыр ауруларын дәрілермен емдеудің үлгі

қалыптары, олардың номенклатурасы дәрілердің

шығарылу түрлері мен дозалау әдістері, қысқаша

фармакотерапиялық сипаттамасы берілген.



Ахметов, Ж. Б. Патологиялық анатомия [Мәтін] :

оқулық / Жауғашты Байназарұлы Ахметов. -

Алматы : Эверо, 2017.1 т. - 358 б. - ).

Патологиялық анатомия оқулығының үшінші

басылымы медициналық білім беру жүйесіне

инновациялық бағыттағы әдістемелердің кеңінен

енгізілуіне байланысты жаңа оқу бағдарламаларына

сәйкестендіріліп, 8 модулге бөлініп, қайта өңделіп

жазылды. Оқулыққа дәрігер-интерндерге арналған

жаңа бөлім қосылып, бұрынғы оқулықта болмаған

патологиялық-анатомиялық қызмет жөнінде,

диагноздарды құрастыру, клиникалық-анатомиялық

талдау, диагноз сәйкессіздіктері жөніндегі мәселелер

қаралды.



Бүйрек ауруларының фармакотерапиясы [Мәтін]:

оқулық / [Н. Ж. Орманов, Т. Н. Орманов, У. Ж.

Садырханова және т.б. ]. - Алматы : ССК, 2017. - 168

б. : кесте. - Библиогр.: 161-163 б.

Бұл оқулықта, бүйрек ауруларында қолданатын

дәрілер, дәрілер түрлері, дәрінің мөлшері, дәрілердің

жіктелуі, олардың номенклатурасы дәрілердің

шығарылу түрлері мен дозалау әдістері, сондай-ақ

фармакологиялық сипаттамасы (қолдану

көрсеткіштері, қолдануға қарама-қарсы

көрсеткіштері және әсер ету механизмдері) берілген.

Оқулық медициналық жоғары оқу орындарының

студенттеріне және теориялық медицина

мамандарына арналған.



Оқу-әдістемелік құрал жалпы білім беру

стандарттарына, білім және ғылым министрлігі

ұсынған еңбек гигиенасы бағдарламасына сәйкес

дайындалған. Оқу әдістемелік құралда еңбек

физиологиясының анықтамасы, даму тарихы,

жіктелуі, зерттеу әдістері, қажудың алдын алу

шаралары мазмұндалған. Оқу-әдістемелік құрал

фармация, қоғамдық денсаулықты сақтау,

медициналық-профилактикалық факультет

студенттеріне арналған.

Сраубаев, Е. Н. Еңбек физиологиясы және зерттеу

әдістері [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Е. Н.

Сраубаев, С. Р. Жакенова, Н. У. Шинтаева. -

Алматы : Эверо, 2017. - 158 б. - Библиогр.: 155-157

б.



Байдүйсенова, Әлия Өтешқызы. Клиникалық

микробиология [Мәтін] : оқу құрал / Ә. Ө.

Байдүйсенова. - 1-ші бас. - Алматы : CyberSmith,

2017. - 123 б.

Оқу құралында оппортунистік инфекциялар

қоздырғыштарының биологиялық қасиеттері

(морфологиясы, физиологиясы, антигендік

құрылысы т.б.), жіктелуіне сипаттама берілген,

олардың микробиологиялық зерттеу әдістері жан-

жақты талданған. Студенттердің білімін бағалау

үшін тест тапсырмалары қарастырылған.



Молдағалиева, Ш. Б. Емдік дене шынықтыру,

бейімделу дене шынықтыру және массаж [Мәтін]

: оқу құралы / Ш. Б. Молдағалиева. - Алматы :

Эверо, 2017. - 174 б.

Оқу құралының негізігі мақсаты – студенттерді

емдік дене тәрбиесі мен бейімделу дене тәрбиесінің,

массаждың әдістері мен тәсілдерін таныстыру

арқылы өз спортының түріне байланысты

аурулармен жарақаттарда, жарыс және жаттығу

кезінде тиімді пайдалануға бағдар береді. Оқу-

әдістемелік кешені болашақ жаттықтырушы

мамандарда дайындауда терең теориялық

біліммен қатар,физикалық реабилитацияның

құрамдас бөліктері: емдік жаттығулар жиынтығы

мен массаж тәсілдерін емдеу және алдын-алу,

сақтандыру іс-шараларын қолдана білуге

үйретеді.



Аяпова, Жұлдызай Омарқызы. Гистология – 2

[Мәтін] : оқу құралы / Жұлдызай Омарқызы Аяпова.

- 2-бас. толықт. - Алматы : Эверо, 2017. - 323 б.

Аталмыш оқу құралы болашақ дәрігерлер мен

оқытушылар адам ағзасының әртүрлі жүйелері мен

мүшелеріндегі қан айналымы мен иннервациясын

және тіндер мен жасушаларда жүретін көптеген

үрдістерді біліп түсінуге көмек болуға тиіс.



Оқулықта балалар мен жасөспірімдердің өсу және

даму заңдылықтары, денсаулық көрсеткіштерінің

қалыптасу ерекшіліктері, денсаулыққа кері әсер ететін

қоршаған ортаның зиянды себептері, балалар мен

жасөспірімдердің күн тәртібіне, тамақтануынна,

оқуына, мектепке дейінгі және мектеп мекемелерінің

жұмысын ұйымдастыруға қойылатын гигиеналық

талаптар қарастырылған. Жеке тарауларда

оқушылардың киетін киімдерін, мектеп жиһаздарын,

дене тәрбиесі жұмыстарын, жыныстық тәрбие,

салауатты өмір сүру салтын қалыптастыру және

балалар мен жасөспірімдер денсаулығын қамтамасыз

ету мәселелерін санитарлық-гигиеналық тұрғыда

шешу жолдары талқыланған.

Бөлешов, М. Ә. Балалар мен жасөспірімдер

гигиенасы [Мәтін] : оқулық / М. Ә. Бөлешов. -

Алматы : Эверо, 2017. - 171 б. - Библиогр.: 171 б.



Мадимарова, Б. С. Ішкі аурулар клиникасындағы

төтенше жағдайларда дәрігерге дейінгі көмек көрсету

тактикасы [Мәтін] : Ішкі аурулар пәнінен

оқытушыларға және білімгерлерге арн. әдістемелік

ұсыным / Б. С. Мадимарова. - Алматы : Эверо, 2017. -

131 б.

Әдістемелік ұсынымда әр түрлі шұғыл жағдайларда

ауруханаға дейінгі кезеңде диагноз қою, жиі

кездесетін шұғыл жағдайлардың салыстырмалы

диагностикасы, көмек көрсету алгоритмі және де

медицинаның орта буын қызметкерлерінің

құқықтық, этикалық жауапкершілік сұрақтары

қамтылған.



Ресей Халықтар достығы университеті мен

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

университетінің авторлық ұжымы әзірлеген.

«Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және қоғамдық

денсаулық» мамандығы бойынша қосымша кәсіби

білім жүйесінде оқитын интерндер ординаторларға

және дәрігерлерге арналған.

Мұхамбеков, М. М. Денсаулық сақтаудағы

менеджмент [Мәтін] : оқу құралы / М. М.

Мұхамбеков. - Алматы : Эверо, 2017. - 346 б.



Рахыпбеков, Т. К. Основные принципы формирования

информационной системы здравоохранения с

персонифицированным учетом населения [Текст] :

учеб.-метод. пособие / Толебай

Косиябекович Рахыпбеков ; [Гос. мед. ун-т г. Семей]. -

Алматы : Эверо, 2017. - 217,[2] c. : табл. - Библиогр.: с.

160-168.

Вопрос создания информационной системы в

управлении объектами здравохранения в настоящее

время является одним из наиболее актуальных. В

данном учебно-методическом пособии представлен

опыт внедрения системы персонифицированного учета

оказания медицинской помощи и программного

обеспечения основных модулей: для ведения регистра

населения, медицинских обращений и преобразования

данных в формат старых банков данных, что позволило

совершенствовать систему финансирования

медицинской помощи и улучшить ее качество.



Психология и педагогика для студентов медицинских

вузов [Текст] : учеб. / Н. В. Кудрявая, К. В. Зорин, Н. Б.

Смирнова [и др.]; под ред. Н. В. Кудрявой; [Моск. гос.

мед.-стоматолог. ун-т им. А. И. Евдокимова]. - Алматы

: Эверо, 2017. Ч. 1 / Н. В. Кудрявая, К. В. Зорин, Н. Б.

Смирнова ; ред. Н. В. Кудрявая. - 195 с. : табл. -

Библиогр.: с. 194-195.

В учебнике представлен современный взгляд на

проблемы псхологии и педагогики в клинической

медицине и высшем медицинском образовании.



Мадыкенов, О. М. Хирургические инфекционно-

гнойные заболевания [Текст] : учеб. пособие / О. М.

Мадыкенов. - Алматы : Эверо, 2017. - 239 с.

Книга посвящена актуальным проблемам

диагностики и лечения острой хирургической

инфекции. В ней рассмотрены вопросы клиники и

лечения острых нагноительных заболеваний мягких

тканей, костей, суставов, кровеносных и

лимфатических сосудов, серозных полостей.

Изложена тактика предоперационного и

послеоперационного ведения больных, коррекция

нарушения функции органов.



Орманов, Н. Ж. Взаимодействие

химиотерапевтических средств [Текст] : [учеб. пособие] /

Н. Ж. Орманов, Т. Н. Орманов, Л. Р. Кашкымбаева ;

[Юж.-Казахст. гос. фармацевт. акад.]. - Алматы : ССК,

2017. - 157 с.

Взаимодействие лекарственных средств является в настоящее

время одной из актуальных проблем современной медицины.

Учебное пособие содержит сведения о взаимодействие

химиотерапевтических средств применяемые при

фармакотерапии. При одновременном применении двух и более

ЛС возможно их взаимодействие, результатом которого может

быть изменение выраженности терапевтического либо

токсического эффекта, либо возникновение новых эффектов.

Зная основы взаимодействия химиотерапевтических средств,

врач может повысить результативность проводимой терапии.

Учебное пособие рекомендовано для студентов медицинских

ВУЗов, практикующих врачей, работников аптек и всех

специалистов практической и теоретической медицины.



Габдильашимова, З. Т. Акушерство и гинекология в

работе врача общей практики (ВОП) [Текст] : учеб.

пособие / З. Т. Габдильашимова ; [Мед. Ун-т Астана]. -

Алматы : ССК, 2017. - 158 с.

В учебном пособии освещены вопросы оказания

медицинской помощи женскому населению в

условиях территориального участка в рамках

финансирования дополнительного компонента к

тарифу ПМСП, по реализации Государственной

программы развития здравохранения РК

«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы.



Магзумова, Р. З. Организационная психология в

медицинских учреждениях [Текст] : учеб. пособие / Р. З.

Магзумова. - Алматы : ССК, 2017. - 122 с. : схемы,

табл. - Библиогр.: с. 122.

Учебное пособие содержит краткое изложение

теоретических основ организационной психологии в

медицинских организациях и рекомендаций по

выполнению практических заданий. Особенностью

данного пособия является включенная в него

методика проведения практических занятий,

упражнений и деловых игр, учитывающих

необходимость активного использования

приобретенных теоретических знаний, навыков

межличностного взаимодействия, умения адекватно

оценивать себя, а также не относиться формально к

организационной структуре, которая является

наглядной информацией вертикальной и

горизантальной коммуникации в медицинской

организации.



Рослякова, Е. М. Физиология кроветворной

системы [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. М .

Рослякова, А. Г. Бисерова. - Алматы : Эверо, 2017.

- 135 с.

В учебно-методическом пособие представлены

вопросы, посвященные основным аспектам

физиологии крови: рассматриваются физико-

химические свойства крови, функции форменных

элементов, возрастные изменения системы крови,

представлен полный материал по показателям

крови, практические работы. Учебно-методическое

попсобие предназначено для студентов и

преподавателей медицинских вузов.



Оспанова , Ж. Б. Биоэтика и право [Текст] : учеб.

пособие / Ж. Б. Оспанова. - Алматы : Эверо, 2017. -

183 с.

Учебное пособие предназначено для студентов

медицинских вузов, изучающих дисциплину

«Биоэтика и право». Содержит информационный

материал по темам, предусмотренным рабочей

программой, ситуационные задачи, тесты, глоссарий.

Пособие может быть полезным студентам как

высших, так и средних специальных учебных

заведений, преподавателей, практикующих врачей и

медицинских сестер, организаторов здравохранения,

а также всех, кто интересуется этическими

проблемами современной медицины.



Орманов, Намазбай Жаппарович. Фармакотерапия

болезней почек [Текст] : [учеб.-метод. пособие] / Н. Ж.

Орманов, Л. Н. Орманова ; [Юж.-Казахст. гос.

фармацевт. акад.]. - Алматы : ССК, 2017. - 73 с.

Учебно-методическое пособие содержит сведения о

лекарственных препаратов применяемые при

стандартной фармакотерапии основных симптомов и

синдромов болезней почек. Приведены схемы

фармакотерапия, способы и режимы дозирования, формы

выпуска препаратов.



Advances in Pediatrics [Text] : [monographs] / Ed.-
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This book has been published in good faith that the

contents provided by the author contained herein are

origrnal, and is intended for educational purposes

only. While every effort is made to ensure accuracy of

information, the publisher and the author specifically

disclaim any damage, liability, or loss incurred,
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any of the contents of this work. If not specifically

stated, all figures and tables are courtesy of the
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with a specialist or contact the manufacturer of the
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- Ind.: p. 97-101.

Cardiac Drugs [Text] : [monograph] / The
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