Әл-Фараби атындағы
кітапхана

Жаңа басылымдар.
Медицина факультеті

Кітапхана қорының
топтамасы

Ошибаева, Айнаш Есимбековна.
Методы принятия
решений в менеджменте здравоохранения [Текст] : учеб.
пособие / А. Е. Ошибаева, А. М. Тлеппаев, А. Е. Уалиева ;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 75 с. :
схемы, табл.

Учебное пособие освещает основные количественные
методы принятия решений в управлении и организации
здравоохранения. Цель пособия - обучить слушателей
применению количественных методов принятия
решений, интерпретации результатов.

Раушанова,
Айжан
Муратовна.
Основы
доказательной медицины [Текст] : учеб.-метод.
пособие / А. М. Раушанова ; КазНУ им. альФараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 112 с.

Учебно-методическое пособие освещает основные
вопросы эпидемиологии и доказательной медицины :
значение для клинической практики и общественного
здравоохранения
формулировка
клинических
вопросов ;типы клинических исследований .Большое
внимание уделено клиническим рекомендациям .

Сыздыкова, К. Ш. Менеджмент в здравоохранении
[Текст] : учеб. пособие / К. Ш. Сыздыкова, Ж. С.
Тулебаев, А. Р. Рыскулова. - 2-е изд. - Алматы : Ақнұр,
2019. - 235 с.

Рассматриваются
вопросы
менеджмента
в
здравоохранении РК. Показана роль подготовки кадров
медицинского
персонала
в
свете
изучения
менеджмента,
обладающего
не
только
профессиональными качествами, но и компетентными
вопросами управления и контроля в здравоохранении.
Приводятся примеры из практики, ситуационные
задачи, тестовые вопросы, глоссарий.

Денсаулық сақтаудағы менеджмент [Мәтін] :
дәрістік топтама / Ж. С. Тӛлебаев [және т. б.]. - 2-бас. Алматы : Ақнұр баспасы, 2019. - 258 б.

Медицина саласының нарықтық қатынастардың
дамына кӛшуіне және денсаулық сақтаудағы қайта
құрылуға
байланысты
денсаулық
сақтаудағы
менеджмент
сұрақтары
қарастырылған.
Менеджментті үйретуде тек кәсіби сапаны меңгеріп
қана емес, сонымен қатар, денсаулық сақтаудағы
басқару мен бақылаудың білікті сұрақтары және
медициналық қызметкерлер кадрларын дайындаудың
ролі кӛрсетілген. Сондай-ақ, денсаулық сақтау
саласына арналған шағын кейстер, ситуациялар
тапсырмалар, тест сұрақтары келтірілген.

Сыздыкова, К. Ш.
Экономика и маркетинг в
здравоохранении [Текст] : учеб. пособие / К.
Ш. Сыздыкова, Ж. С. Тулебаев, Э. А. Актуреева. - 2-е изд.
- Алматы : Ақнұр, 2019. - 273 с.

В учебном пособии рассматриваются вопросы экономики
и маркетинга в системе здравоохранения.
В
теоретической части учебного пособия отражены
основные вопросы экономики и маркетинга с учетом
особенностей системы здравоохранения, в связи с
реформированием
здравоохранения
Республики
Казахстан.
В
практической
части
приводятся
практические задания, миникейсы, тестовые вопросы и
задачи.

Тургамбаева, А. К. Роль общественного здравоохранения
в организации рационального питания населения [Текст] :
учеб. пособие / А. К. Тургамбаева. - 3-е изд. - Астана :
Ақнұр, 2019. - 129 с.

В пособии представлены основные направления
национальной политики питания в контексте реформ
здравоохранения,
пуги
ее
реализации,
перспективы развития. Нарушения, связанные с
питанием - расстройства, болезни, вызываемые
недостаточностью
витаминов
и
неорганических
веществ, а также влияние избыточного питания на
состояние здоровья населения. Роль специалистов
общественного здравоохранения в области питания.

Управление персоналом в системе здравоохранения
[Текст] : практикум / А. А. Маукенова [и др.]. - 2-е изд. Караганда : «Medet Group», 2019. - 128 с.
В практикуме рассматриваются практические аспекты
управления персоналом; функции кадровой службы;
принципы кадровой политики организации и цели
стратегического управления персоналом. Изложены
вопросы, возникающие в процессе управления
персоналом: планирование и маркетинг персонала;
оценка, трудовая адаптация и развитие персонала;
мотивация и оплата труда работников организации.
Особое
внимание
уделено
зарубежному
опыту
управления
персоналом
организации
и
оценке
эффективности
системы
управления
персоналом
организации.

Адам анатомиясы [Мәтін] : оқулық / С. Ж. Асфендияров
атын. ҚазҰМУ ; жалпы ред. басқ. Т. М. Досаев. - 2-бас. Алматы : Ақнұр баспасы, 2019. - 365 б.

Қазақстанның морфологтар және клиникалық анатомдар
Ассоциациясы медицина бакалаврлары үшін оқулық ретінде
ұсынған.

Маукенова, А. А.
Денсаулық сақтау жүйесіндегі
персоналды басқару [Мәтін] : оқу құралы / А.
А. Маукенова, К. К. Джампеисова, Л. С. Нурпеисова. - 2бас. - Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 232 б.
Оқу құралында персоналды басқару теориясы; кадрлық
қызмет функциясы; ұйымның кадрлық саясатының
қағидалары, персоналды жоспарлау және маркетинг;
бағалау; еңбекке бейімдеу және персоналды дамыту; ұйым
қызметкерлерінің
еңбекақысы
және
ынталандыру
сұрақтары қарастырылған.

Калиева, Ш. С. Информационно-дидактический блок по
основам доказательной медицины [Текст] : учеб. пособие /
Ш. С. Калиева, Н. А. Минакова ; М-во образования и
науки РК, Караганд. гос. мед. ун-т. - 2-е изд. - Караганда :
Ақнұр, 2019.
В пособии изложен материал по истории развития
доказательной медицины, описаны основные принципы
клинической эпидемиологии, традиционная иерархия
доказательств,
фазы
клинических
испытаний
лекарственных средств, пять этапов доказательной
медицины, алгоритмы критической оценки медицинских
публикаций,актуальные вопросы современной системы
оценки качества медицинских услуг, в том числе
клинического аудита, практические аспекты разработки и
внедрения
клинических
руководств,
протоколов
диагностики и лечения, этические вопросы клинической
эпидемиологии и права пациентов.

Аканов, А. А.Первичная медико-санитарная помощь [Текст] :
монография / А.А. Аканов, Т. С. Мейманалиев; [Каз. нац. мед.
ун-т им. С. Д. Асфендиярова]. - Алматы : New Book, 2018. 2.Ч. 1 : Анализ ПМСП развитых стран мира. - 208 с.
В книге представлены материалы по законодательно-нормативной
базе, финансовые основы развития первичной медико-санитарной
помощи, кадровые ресурсы и потребность в обучении специалистов
для реализации программы развития первичной медико-санитарной
помощи в современных условиях, подходы и механизмы управления
состояниями, «чувствительными» к первичной медико- санитарной
помощи как показатель эффективности системы здравоохранения,
информационные коммуникационные технологии, проблемы и пуги
решения
эффективного
коммуникативного
взаимодействия,
повышения роли социальных работников, психологической службы,
совершенствование работы по формированию здорового образа
жизни, укреплению и сохранению здоровья на уровне первичной
медико-санитарной помощи.

Калиева, Ш. С.
Дәлелді медицина негіздері бойынша
ақпаратты-дидактикалық жинақ [Мәтін] : оқу құралы / Ш.
С. Калиева, Т. К. Сагадатова ; ҚР Денсаулық сақтау м-гі,
Қарағанды Мемлекеттік мед. ун-ті. - 2-бас. - Қарағанды : Ақнұр
баспасы, 2019. - 180 б.

Оқу құралында дәлелді
медицинаның даму тарихы,
клиникалық
эпидемиологиянын
негiзгi
қағидалары,
дәлелдердің дәстүрлi иерархиясы, дәрілік заттарды зерттеудің
клиникалық
кезеңдерi,
дәлелді
медицинаның
бес
кезеңі, медициналық жарияланымдарды сыни бағалаудың
алгоритмы, медициналық қызметтi казiргi заманда бағалаудың
актуальды сұрақтары, оның iшiнде клиникалық аудит,
клиникалык нұсқаулықтар, емдеу мен диагностиканың
хаттамаларын құрастыру мен тәжірибеге енгізудің тәжірибелік
жолдары, клиникалық эпидемиология мен пациенттер
құқығының этикалык сұрақтары жайлы материалдар
енгiзiлген.

Сравнительная характеристика морфологических
проявлений патологических процессов и заболеваний
[Текст] : учеб. пособие / М-во образования и науки РК,
Мед. ун-т Астана ; под ред. К. Б. Манекенов. - 2-изд. Караганда : Ақнұр, 2019. - 149, [1] с.

Учебное
пособие
содержит
дифференциальнодиагностические таблицы и схемы по всем основным
разделам общей и частной патологической анатомии и
рекомендуется для самоподготовки студентов 2 и 3 курса
медицинских вузов. Данное пособие поможет студентам в
углубленном изучении учебного материала и в развитии
их клинического мышления.

Онкологиядан таңдамалы дәрістер [Мәтін] : оқулық /
Ә. Е. Есенқұлов [және т. б.] ; С. Ж. Асфендияров атын.
ҚазМУ, Онкология, маммология және сәулемен емдеу
кафедрасы. - Алматы : New book, 2018. - 420 б. Библиогр.: 420 б.

Оқулықта
мүшенің
анатомиясы,
физиологиясы,
потологиялық
анатомиясы,
эпидемиялогиясы,
клиникалық белгілері, анықтау жолдары мен емі,
олардың болжамы, сақтандыру және реабилитациялық
шаралары, еңбекке жарамдылық мәселелері мен
диспансерлік бақылау ережелері қарастырылып, кереті
кестелер мен диаграммалармен толықтырылған.

Паллиативная помощь в современных условиях
[Текст] : учеб.-метод. пособие / КазНУ им. аль-Фараби
; [Г Ж. Капанова, А. А. Жангиреев, А. К. Нуркеримова
и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 101 с.
В пособии представлены медико-организационные
аспекты паллиативной медицины, основы паллиативной
помощи, оказываемой в условиях хосписа и во
внебольничных условиях. Изложены клинические
вопросы осложнений, возникающих у пациентов,
страдающих злокачественными новообразованиями в
терминальных стадиях заболевания. В издании также
освещены вопросы оказания паллиативной помощи в
зависимости от формы осложнений и описание
фармакологических препаратов, которые применяются
при данном виде терапии. Представлены этические и
морально-психологические
аспекты
паллиативной
медицины.

Еңбек гигиенасындағы машықтану сабақтарына
арналған жетекші оқу құралы [Мәтін] : оқу құралы / С.
Ж. Асфендияров атын. ҚазҰМУ ; жалпы ред. басқ. Қ. Қ.
Тоғызбаева. - Алматы : Ақнұр баспасы, 2019. - 383 б.

Оқу құралында ӛнеркәсіп мекемелері, ӛндіріс пен ауыл
шаруашылығы санитарлық-гигиеналық зерттеулі
ұйымдастырудың
қазіргі
заманғы
принциптері
келтірілген. Қоршаған орта факторларының, адамның
денсаулық жағдайын және жұмысқа қабілеттілік деңгейін
зерттеу әдістері қарастылған.

Ерманова, Салтанат Акбердиевна. Балалар мен
жасӛспірімдер гигиенасы [Мәтін] : оқу құралы / С.
А. Ерманова. - 2-бас. - Қарағанды : Ақнұр баспасы,
2019. - 144 б.

Оқу құралында балалар мен жасӛспірімдердің ӛсуі мен
даму заңдылықтары, жас-ӛспірімдердің күн тәртібіне,
тамақтануына, мектепке дейінгі мекемелер мен
мектептегі жағдайларға, гигиенаға, дене шынықтыру,
сонымен біргеқазіргі таңда жүргізіліп жатқан
зерттеулер, оқушылардың денсаулығын сипаттайтын
күрделі мәселелер, санитарлық нормалар мен ережелер
қалыптасқан.

Арынова, Гулбану Абжановна. Коммунальная гигиена
[Текст] : учеб.-метод. пособие / Г. А. Арынова ; КазНУ
им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 173 с.

В пособии освещены материалы для семинарских занятий
по дисциплине «Коммунальная гигиена», основные
методологические подходы к объектам коммунальной
гигиены. Кроме того, в учебно-методическое пособие
включены вопросы по компетенциям, ситуационные
задачи, практические навыки, вопросы тестового
контроля и глоссарий на трех языках в объеме данного
курса.

Рахыжанова, С. О. Физиология анатомия негіздерімен
[Мәтін] : оқу құралы / С. О. Рахыжанова, А. С.
Сайдахметова, Г. М. Тӛкешева. - 2-бас. - Қарағанды :
Ақнұр баспасы, 2019. - 231, [1] б.

Оқу құралы адам анатомиясы туралы жалпы мағлұматтар мен
физиология пәнінің барлық тарауларын қамтиды

Миндубаева, Ф. А. Физиология пәнінен практикалық
сабақтарға арналған нұсқау [Мәтін] : оқу-әдәстемелік
құрал / Ф. А. Миндубаева, А. Х. Абушахманова, А. Х.
Шандаулов. - Алматы : New book, 2018. - 186 б.

Оқу-әдістемелік құрал физиология бойынша практикалық
сабақтарды ӛткізу туралы және практикалық жұмыстарды
орындалу реті ұсыныстармен мазмұндалады; тест
сұрақтар мен жағдайлық есептер және олардың жауап
эталондарымен берілген.

Сайдахметова,Айгуль Сайдахметовна. Физиологиядан
тәжірибелік сабақтарга нұсқаулар [Мәтін] : оқу құралы /
А. С. Сайдахметова, С. О. Рахыжанова. - 2-бас. Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 259 б.

Оқу құралының бастапқы бӛлімдерінде жалпылама
тәжірибелерінде жиі қолданылатын физиологиялық
құрал-жабдықтар, ерітінділер құрамы және т.б келтірілді.
Алдыңғы қатарлы білім беру жүйесінде қолданылатын
әдістемелерді және жаңаоқу бағдарламаларын еске ала
отырып, оқу құралына физиологиялық зерттеуге арналған
тәжірибелік жұмыстар жаңа нұсқулармен толықтырылды.

Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие / [авт.: В.
Ф. Киричук (ред.), О. Н. Антипова, Н. Е. Бабиченко и др.;
Саратов. гос. мед. ун-т]. - 3-е изд., испр. и доп. - Алматы :
New Book, 2018.
В учебном пособии в соответствии с учебной программой
по нормальной физиологии изложены общие и частные
разделы курса: структурно-функциональные основы
базисных физиологических процессов (возбуждения,
торможения,
синаптической
передачи),
основы
нейрогуморальной
регуляции
физиологических
функций,последовательно
рассмотрены
процессы
кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения,
терморегуляции, метаболических основ жизнедеятельности.

Нұрахманов, Б. Ж. Жүрек – қантамыр хирургиясы
[Мәтін] : оқулық / Б. Ж. Нурахманов. - Алматы : New
book, 2018. - 335 б.

Оқулық жүрек қантамыр хирургиясы және ангиология
бойынша замауи ғылыми жетістіктерге және клиникалық
тәжірибелерге сай негізгі ақпаратты құрайды. Кең тараған
хирургиялық аурулардың этиологиясы, потогенезі,
диагностикасы мен емін толық қамтыған.

Дюсупова,
Ажар
Ахметкалиевна.
Жалпы
тәжірибелік
дәрігер
жұмысындағы
электрокардиография [Мәтін] : оқу құралы / А.
А. Дюсупова, Б. Б. Дюсупова, Ж. М. Жуманбаева. Алматы : New book, 2018. - 175 б.

Оқу құралында электрокардиографиядағы биоэлектрик
негіздермен анатомия сұрақтары, және де ӛткізгіштігінің
бұзылысы, жүрекше және қарынша гипертрофиясы
кезінде, сонымен қататар жүректің ишемиялық ауруы
кезіндегі дамитын электрокардиграфиядағы техниканы
меңгеруге мүмкіндік береді.

Дюсупова, А. А. Кардиологияның маңызды сұрақтары
[Мәтін] : әдістемелік құралы / А. А. Дюсупова, М. Ж.
Еспенбетова, Ж. М. Жуманбаева. - Алматы : New book,
2018. - 322, [1] б. : сур.

Бұл
әдістемелік
нұсқау
амулаторлық-емханалық
дәрігерлерді дайындау сұрақтарымен шұғылданатын
интернатура бойынша жалпы дәрігерлік тәжірибе
кафедрасының
қызметкерлерімен
дайындалды.
Маңызды бӛлімінде мынадай сұрақтар талқыланады:
қазіргі кездегі кардиология бойынша аурулардың
анықтамасы,таралуы,
жіктелуі,
диагностика
сұрақтары,емдеу мен алдын-алулары кӛрсетілген.

Дуйсебаева, Алия Таттибаевна.
Ультразвуковая диагностика в кардиологии [Текст] : учеб.
пособие / А. Т. Дуйсебаева ; [М-во здравоохранения РК]. 2-е изд. - Алматы : New Book, 2018. - 470 с. : ил., табл.

В учебном пособии дано описание правил применения
методики ультразвукового исследования сердечнососудистой системы, способов оценки отклонений от
нормальных показателей и интерпретации полученных
результатов.

Керимкулова,
Айман
Сайлаубековна.
Ведение
кардиологических больных в амбулаторных условиях
[Текст] : учеб. пособие / А. С. Керимкулова, М. Ж.
Еспенбетова. - Алматы : New Book, 2018. - 242 c. : табл.
Учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедры
семейной медицины, занимающиеся вопросами подготовки
врачей амбулаторно- поликлинического звена. Важный
раздел этой помощи раскрывает такие вопросы как:
современные классификации, вопросы диагностики, лечения, профилактики, диспансеризации, врачебно-трудовой
экспертизы, санаторно-курортного лечение сердечнососудистых заболеваний. Пособие подготовлено на основе
систематизации большого материала появившегося в
настоящий период.

Раманқұлова, А. А. Биологиялық статистика [Мәтін] :
оқу құралы / А. А. Раманқұлова. - 2-бас. - Алматы :
Ақнұр баспасы, 2019. - 210 б.

Оқу құралында заманауи статисикада қолданылатын
негізгі параметрлік және параметрлік емес статистикалық
әдістер қарастырылады. Статистикалық теорияның негізі
болып саналатын ықтималдықтар теориясының негізгі
ұғымдары келтіріледі.

Медициналық биофизика [Мәтін] : оқу құралы / Қ. Ж.
Құдабаев [және т. б.]. - Алматы : New BooK, 2018. – 209 б.

Оқу құралында физикалық құбылыстардың теориялық
мазмұны, медициналық құралдардың құрылысын,жұмыс
істеу принциптерін меңгертетін зертханалық жұмыстар
мен оларды орындауға қажетті нұсқаулар берілген.

Байзак, Үсен Ахметұлы. Медициналық биофизика мен
медтехникалар бойынша лабораториялық практикум
[Мәтін] : медициналық ЖОО студ. арн. оқу құралы / Ү. А.
Байзак, Қ. Ж. Құдабаев. - Алматы : New book, 2018. - 319 б.

Оқу құралы жасуша биофизикасы және ондағы кейбір
процестермен диагностикалық, терапиялықклинкалық
медициналық құралдар және оларда қолданылатын
физикалық факторлар туралы мәліметтер берілген.

Аблаев, Н. Р. Введение в клиническую биохимию [Текст]
учеб. пособие / Н. Р. Аблаев.- Алматы : New Book, 2018.
Ч. 1. - 245 с.
В учебном пособии на современном уровне изложены
материалы по основным биохимическим показателям,
исследуемым в клинических лабораториях. В нем
приводятся также особенности крови, мочи, обмена веществ
в детском возрасте, биохимические констелляции,
референсные
пределы
различных
биохимических
показателей, приложение по некоторым теоретическим и
медицинским аспектам оксида азота, гомоцистеина,
гормонов и витаминов. В новом издании расширен круг
представлений о современных проблемах медицины. для
студентов медицинскиъх вузов и колледжей, резидентов,
молодых преподавателей, а также широкого круга
медицинских работников.

Чудиновских, В. Р. Тестовые задания по медицинской
биологической физике [Текст] : учеб. пособие / В.
Р. Чудиновских, Ж. А. Калиева. - 2-е изд. - Караганда :
Ақнұр, 2019. - 198 с.

Учебное пособие предназначено для студентов,
изучающих курс медицинской биологической физики,
написано
в
соответствии
с
типовой
программой по медбиофизике, содержит тестовые
задания по основным разделам курса: гемодинамика,
квантовая биофизика, медицинская электроника,
биофизика мембран.

Чудиновских, В. Р. Практикум по медицинской
биофизике [Текст] : учеб. пособие / В. Р. Чудиновских, Ж.
А. Калиева. - 2-е изд. - Караганда : Ақнұр, 2019. - 219 с.

Учебное пособие по медицинской биофизике может быть
использовано в учебном процессе для подготовки
студентов факультета общей медицины и стоматологии к
практическим занятиям по медбиофизике. По каждой теме
представлены вопросы по теме занятия. информационный
блок, практические задания, контрольные вопросы
и тесты, помогающие про верить усвоение учебного
материала.

Табаева, Алия Абиловна. Медицинская микробиология
и вирусология: образовательный курс на основе
компетентностного подхода [Текст] : учеб. пособие по
орг. самостоят. раб. студентов бакалавриата по спец.
"Общественное здравоохранение" / А. А. Табаева ;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. 111 с.
В пособии даются примерные задания по самостоятельной работе обучающихся, построенные в
соответствии
с
дублинскими
дескрипторами.
Выполнение данных заданий будет способствовать
формированию
у
студентов
профессиональных
компетенций в области охраны общественного здоровья.

Әбдірахманов,ҚуанғалиБапашұлы.Неонатология [Мәтін
] : оқу құралы / Қ. Б. Әбдірахманов. - Алматы : New book,
2018. - 310 б.

Оқу құралында күні жетіп және шала туылған
нәрестелерді клиникалық қараудың, тексерудің және
бейімдеу кезеңінің ерекшеліктері мен күтудің жалпы
тәсілдері қамтылған. Балалар аурулары бойынша
типтік
бағдарламаға
сәйкес
жаңа
туылған
нәрестелердің негізгі ауруларының этиологиясы,
потогенезі, жіктемелері, анықтаудың сипат- белгілері,
клиникалық кӛріністері, оларды емдеудің жалпы
ұстанымдары берілген.

Жасқа сай балалар физиологиясы [Мәтін] : оқулық /
[Қ. Дүйсембин және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 235 б.

Оқулықта балалардың ӛсуі, мүшелерінің қызметінің
және жетілуінің заңдылықтарыжазылған. Мүшелердің
қызметтерінің қаоыптасып реттелу тетіктері, жасқа сай
мәлімденген. Сонымен қоса физилогияның жалпы және
жеке мәселелері қазіргі заман жаңалықтары тұрғысынан
қарастырылған.Ми бӛлімдерінің ӛзара байланыстары
мен үйлесімділігі және биологиялық ырғақтың негізі
мен ағзаның қызметіне әсері жан-жақты талқыланған.

Тоғызбаева,
Г.
И.
Балалардың
созылмалы
гастродуоденитінің қазіргі заманғы аспектілері [Мәтін]
: оқу құралы / Г. И. Тоғызбаева. - Алматы : New book,
2018. - 168 б. - Библиогр.: 157-168 б.

Оқу
құралында
созылмалы
гастродуодениттің
этиологиясы, потогенезі, клиникасы,диагностикасы мен
емдеу әдістері туралы қазіргі заманғы ұғымдар нақты
сипатталған. Балаларға гастроэнторологиялық кӛмекті
ұйымдастыру мәселелері талқыланған.

Гатауова, М. Р. Ерте жастағы балалардың тыныс алу
жолдары аурулары және оларды дәлелдемелі медицина
тұрғысынан емдеу принциптері [Мәтін] : оқу құралы / М.
Р. Гатауова. - Алматы : New book, 2018. - 148 б. Библиогр.: 143-146 б.

Бұл жұмыста тыныс жолдары ауруларының этиологиясы,
потогенезі, жаңадан енгізілген жіктемелері, диагноз қою
критерийлері және ем алгоритмдері мен жолдары
келтірілген. Бала халінің кезек күттірмейтін жағдайлары
мен оларға жедел кӛмек кӛрсету тәсілдері берілген.

Давлетгильдеева, З. Г. Балалардағы жүрек ырғағының
және ӛткізгіштігінің бұзылысы [Мәтін ] : оқу-әдістемелік
құралы / З. Г. Давлетгильдеева, Н. С. Жубаныш. - Алматы :
New book, 2018. - 87 б.

Әдістемелік құралда балалардағы әртүрлі жүрек
ырғағының және ӛткізгіштігінің бұзылыстарының
этиологиясы, жіктелуі, диагностикасы
және емдеу
жолдары кӛрсетілген.

Абеуова, Б. А. Нефротический синдром у детей [Текст] :
монография / Б. А. Абеуова ; [Респ. центр инновац.
технологий мед. образования и науки]. - Алматы : New
Book, 2018. - 175 с. : схемы, табл

Монография посвящена важному разделу детской
нефрологии - нефротическому синдрому у детей. В книге
обсуждается широкий спектр проблемы нефротического
синдрома с учетом самых последних достижений
медицинской науки и практики. С современных позиций
подробно изложены вопросы этиологии, патогенеза,
диагностики и лечения различных клинико-морфологаческих форм нефротического синдрома у детей.

Тогизбаева, Г. И. Современные аспекты хронических
гастродуоденитов у детей [Текст] : учеб. пособие / Г.
И. Тогизбаева ; [Мед. ун-т Астана]. - Алматы : New
Book, 2018. - 165 с.

«Современные аспекты хронических гастродуоденитов
у детей» - в учебном пособии подробно рассмотрены
современные представления об этиологии, патогенезе,
клинике, методах диагностики и лечении хронических
гастродуоденитов. Освещены вопросы организации
гастроэнтерологической помощи детям. Пособие
предназначено для врачей - интернов в качестве дополнительной литературы при изучении модуля
педиатрии - детской гастроэнтерологии.

Диагностика и лечение легочной артериальной гипертензии у
детей с врожденным лево-правым шунтированием крови
[Текст] : учеб. пособие / М-во здравоохранения РК, М-во
образования и науки РК, КазНУ им. аль-Фараби ; М-во
здравоохранения РК, М-во образования и науки РК, КазНУ им.
аль-Фараби. - 1-е изд. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 67 с.
Учебное пособие содержит современную информацию
олегочной артериальной гипертензии, ассоциированной с
врожденным лево-правым шунтированием крови,включая
методы диагностики,лечения, прогнозирования и наблюдения
в динамике пациентов, изложенные в таблицах и схемах, в
соответствии с последними рекомендациями Европейского
общества кардиологов, Европейской ассоциации легочной
гипертензии,
Американской
ассоциации
сердца
и
Европейского респираторного общества.

Дүйсембин, Қабдрахман. Эмоция –ми қызметінің айнасы
[Мәтін] : әдістемелік нұсқаулық / Қ. Дүйсембин ; ӘлФараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 87 б.

Кітапша эмоция үдерісіне физиологиялық ғылыми
тұрғыдан нақты түсініктеме беріліп, қазіргі кезде белгілі
болған оның түрлерінің туындау себептері мен тетіктері
түсіндірілген. Бұл кітапша ӛзіндік жұмыстарды орындауға
және адамның ағзасы жайында білімдерін тереңдеткісі
келетін жастарға кӛмекші әдістемелік нұсқау түрінде
жазылған.

Жарбосынова, Б. Б. Психиатрия [Мәтін] : оқулық / Б.
Б. Жарбосынова. - Алматы : Эверо, 2018. - 392 б.

Оқулық жалпы психопатия, меншікті психатриялық
кӛмектің және қызметтің даму тарихы мен
ұйымдастыру мәселелері топтастырылған, 18 тараудан
тұрады. Алкоголизм және алькогольдік психоздар
клиникасы жеке тарауда қарастырылады. Оқулықта
психопрофилактика мен психогигиенаның этиологиясы
және потогенезі мәселелері осы заманғы тұрғыдан
баяндалған.

Бокебаев, Т. Т. Неврология [Текст] : Основы топической
диагностики: учеб. пособие / Ж. Т. Бокебаев, Т.
Т. Бокебаев ; [Мед. ун-т Астана]. - Алматы : New Book,
2018. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 134-135.

Учебное пособие является хорошим стартовым
подспорьем для тех, кто хочет посвятить себя
неврологии. В учебном пособии освещена и про
иллюстрирована топическая диагностика поражения
центральной и периферической нервной систем,
вегетативной нервной системы, обще мозговых и других
важнейших синдромов. В приложении представлены
тестовые вопросы по общей неврологии.

Ахметова,Н.Ш.Психопатологические особенности детск
ого, подросткового и юношеского возраста [Текст] : учеб.
пособие / Н. Ш. Ахметова. - 3-изд. - Караганда : Ақнұр,
2019. - 139 с.

В учебном пособии рассматриваются психиатрические
аспекты и психопатологические особенности детского,
подросткового и юношеского возраста. В него включены
также вопросы психогигиены и психопрофилактики,
борьба с вредными привычками, а также особенности
протекания отдельных психических заболеваний у детей,
в пубертатном и юношеском возрасте.

Нурахманов, Болат Джакинович. Хирургия [Текст] :
учебник / Б. Д. Нурахманов, А. С. Ибадильдин, А.
Б.Нурахманов; [Каз. нац. мед. ун-т им. С. Д. Асфендиярова].
- Алматы : New Book, 2018. - Т. 1. - 598 с.
Изложены клиническая картина, диагностика и лечение
заболеваний
желудочно
кишечного
тракта,гепатопанкреатодуоденальной
зоны,пищевода,
легких, сердца, аорты и ее магистральных ветвей, венозной
системы нижних конечностей. Рассмотрены актуальные
вопросы
хирургической
эндокринологии.
Описаны
заболевания селезенки. В каждой главе приведены анатомофизиологические сведения, новейшие данные по этиологии,
патогенезу, классификации, а также современные методы
диагностики
и
лечения
упомянутых
заболеваний
с подробным освещением наиболее важных вопросов. Все
главы иллюстрированы рентгенограммами, ангиограммами,
флебограммами, рисунками и схемами

Нурмаков, А. Ж. Хирургические болезни [Текст] :
учебник / А. Ж. Нурмаков, Д. А. Нурмаков ; Каз. нац.
мед. ун-т им. С. Д. Асфендиярова. - Алматы : New Book,
2018. - 495 с.

В книге освещены основные темы по типовой
программе хирургических болезней для подготовки
врача общей практики. Особое внимание уделено
симптомагологии, диагностике, дифференциальной
диагностике и лечению наиболее распространенных
воспалительных хирургических заболеваний.

Хирургическая помощь населению: организационные и
экономические проблемы [Текст] : монография / Н. Р.
Рахметов, Т. А. Булегенов, К. У. Рахметова [и др.] ; [Ассоц. Науч. О-во хирургов Семипалат. региона]. - Алматы : New
Book, 2018. - 161 с. : схемы, табл.

В
монографии
рассмотрена
госпитализированная
заболеваемость, состояние объема и качества стационарной
хирургической помощи на уровне областной и
центральных районных больниц. Дана клинико-социальная
характеристика стационарных хирургических больных.
Изучена структура и стоимость фактической и
нормативной
оплаты
стационарной
хирургической
помощи. Разработаны научно обоснованные варианты
дифференцированных форм сооплаты медицинских услуг
пациентам.

Какенова, Пану Ильясовна. Неотложная хирургия органов
брюшной полости [Текст] : учеб. пособие / П. И. Какенова ;
[Павлодар. фил. Гос. мед. ун-та г. Семей]. - Алматы : New
Book, 2018. - 158 с. : ил. - Библиогр.: с. 155-157.

Учебное пособие посвящено острым хирургическим
заболеваниям органов брюшной полости. В частности,
кратко даѐтся характеристика рассматриваемых патологий,
этиопатогенетические аспекты, клиническая классификация
заболеваний, описаны клиника и особенности проявления в
разных возрастных группах, основные осложнения.
Подробно приведена тактика ведения больных с острым
животом и особенности хирургической техники в
зависимости от тяжести выявленной патологии.

Жонкин, Болат Шокейұлы. Травматология және ортопедия
[Мәтін] : оқулық / Б. Ш. Жонкин. - Алматы : New book, 2018. 379 б. - Библиогр.: 378-379 б.

Оқулықта травматология және ортопедияның негізгі
бӛлімдері бойынша ақпарат берілген және ортопедиялық
аурулардың даму себептері, клиникалық белгілері мен емдеу
сұрақтары қарастырылған.

Иванова,РайфаЛатыфовна.Жалпы дәрігерлік тәжірибе
жағдайындағы буындық синдром [Мәтін] : оқу құралы / Р.
Ф. Иванова. - Алматы : New book, 2018. - 71, [1] б. : сур. Библиогр.: 71 б.

Оқу құралы амбулаторлы-емханалық жағдайда буындық
синдромның
ажырату
диагностикасы
мен
емдеу
ұстанымдарына арналған.Ұсынылған құралда ең жиі
тараған ревматикалық аурулар кезіндегі диагностикалық
ізденіс алгоритмдері, сондай-ақ жалпы тәжірибелік дәрігер
қолдана алатын замауи емдеу схемалары берілген.

Абильмажинов, Мухтар Толегенович. Современные
представления о малоинвазионном лечении поврежденных
конечностей [Текст] : учеб. пособие / М. Т. Абильмажинов;
[М-во здравоохранения РК]. - Алматы : New Book, 2018. 68 с.

Учебное
пособие
посвящен
малоинвазивной
характеристике лечения травм конечностей. Изложены
современные позиции и необходимые подходы для
осуществления данного вопроса.

Дарибай, Ж. Ж.
Лапароскопия және гистероскопия
[Мәтін] : оқу құралы / Ж. Ж. Дарибай. - Алматы : New
book, 2018. - 89 б. - Библиогр.: 87-89 б.

Оқу құралында клиникалық гинекологиядағы заманауи
эндовидеохирургия технологияларының стратегиялық
қажеттілігін,
жоғары
нәтижелілігін,
экономикалық
тиімділігін кӛрсете келе, эндоскопиялық операцияларға
кӛрсеткіштерін және қарсы кӛрсеткіштерін, болуы мүмкін
асқынуларын, сондай-ақ операция техникасын нақты
баяндаған.

Ахметов, Қайырғали Жәлелұлы. Ішкі аурулар пропедевтикасы
пәнінің клиникалық дәрістері [Мәтін] : оқу құралы / Қ. Ж.
Ахметов. - Алматы : New book, 2018. - 265 б. - Библиогр.: 264 б.

Бұл оқу құралында ішкі аурулар, тыныш мүшелері, ӛкпе
аускультациясы, жүрек-қан тамыр жүйесі, артериальды
гипертензия синдромы, асқазан симптомдары, ішек
аурулары,
ӛт
жолдары,
бауыр
аурулары
т.б
тақырыптардан тұратын дәрістерден құралған.

Бекембаева, Г. С. Дифференциальная диагностика и
лечение туберкулеза у взрослых и детей [Текст] : учеб.
пособие / Г. С. Бекембаева, А. А. Жандаркулов ; [Мед. ун-т
Астана]. - Алматы : New Book, 2018. - 166 с.

В учебном пособии в рамках требований высшей
медицинской школы изложены вопросы ранней
диагностики различных форм туберкулеза, лечения и их
профилактики. Освещены вопросы многогранной
деятельности по предотвращению заболевания среди
населения, что позволит будущим врачам иметь
настороженность по заболеванию.

Копобаева, И. Л. Жүкті әйелдердегі гипертензивті
жағдай [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / И.
Л. Копобаева, С. Ӛ. Жанабаева. - Алматы : New book,
2018. - 56 б. - Библиогр.: 54-56 б.

Бұл
әдістемеде
жүкті әйелдердің
гипертензивиті
жағдайының этиологиясы, патогенезі, қарқынды емдеу
принциптері мен преэклампсия және эклампсиямен
жүктілердің босануын шешу әдістері туралы мәліметтер
қазіргі заманғы кӛзқараспен берілген.

Патологиялық процестер мен аурулардың морфологиялық
кӛріністерінің салыстырмалы сипаттамасы [Мәтін] : оқу
құралы / К. Б. Манекенова және т.б. ; жалпы ред. басқ. К.
Б. Манекенова ; ҚР Денсаулық м-гі, Астана мед. ун-ті. - 2бас. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 162 б.

Оқу құралында кӛптеген аурулардың және патологиялық
процестердің морфологиялық кӛріністерінің салыстырмалы
сипаттамасы берілген.

Федоров,СвятославНиколаевич. Глазные болезни
[Текст] : учебник / С. Н. Федоров, Н. С. Ярцева, А.
О.Исманкулов; [Учеб-метод. об-ние по мед. и фармацевт.
образованию вузов РФ]. - [2-е изд., перераб. и доп.]. Алматы
:
New
Book,
2018.Т.2.-256с.
В учебнике даны краткие сведения по истории
развития,общим вопросам офтальмологии, по анатомии,
физиологии зрительного анализатора, физиологической
оптике, а так же по основным заболеваниям глаза и его
придаточного аппарата. Даны современные методы
консервативного, хирургического лечеиия глазных
заболеваний, а также лазерного лечения, в том числе у
детей.

