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Атырау аграрлы- техникалық колледжі бойынша медициналық
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Жұмыс мазмұны
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау
саласын дамытудың 2016-2020ж.арналған
«Денсаулык» мемлекеттік бағдарламасын
жүзеге асыру
Медициналық құжаттармен жұмыс жасау (Ф086У, Ф-063, Ф-26У) және т.б.
Жаңа қабылданған студенттердің тізімін алу,
танысу, мүмкіндіктерін, калыптастыру және
ұйымдастыру.
Колледж қызметкерінің жеке медициналық
кітапшаларын мерзімімен өтуін қадағалау
Колледж студенттеріне және ауырған
қызметкерлерге алғашқы дәрігерлік көмек
көрсету,мекеме қызметкерлерінің
медициналык құжаттарын уакытында өтуін
қадағалау.
Таза кабинет – белсенді оқу студентерге
тазалық жөнінде түсінік беру.
Әскери дайындыққа 17-18 жасар ұл
балалардың медициналық құжаттарын
дайындау
Жасалған жұмыстарды екпені, флюорография
қортынысын уақытында емханаға тапсыру.
Оқу кабинеттерінің медициналық заман
талабына сай болуын сонымен бірге тазалығын
жіті қадағалау.
«Тазалық – денсаулық кепілі» «Денсаулық –
баға жетпес байлық» «Жеке бастың гегиенасы»
«Қызды қырық үйден тыию» дөңгелек үстел
Асхананың тазалағын жіті
қадағалау.Аспазбен,аспаздың көмекшісімен
және техникалық жұмыскерлермен жүмыс
жургізу.
Дұрыс тамақтану, күн тәртібі, студенттін жеке
бас гигиенасы туралы түсініктеме жұмыстарын
жүргізу.
Оқу топтарында сауалнамалар
жүргізу.Санитарлық бюллетендерді шығару.
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ҚР заңдылықтарына нормативтік-құқықтық
актілеріне сәйкес студенттер мен ата-аналар
арасында ақпараттық жұмыс жүргізу.
Студенттерге жоспар бойынша екпе
жұмыстарын жүргізу,ата-аналарына екпенің
пайдасы туралы түсінік беру.
ЖИТС - жұқтырылған иммун тапшылығы
синдромы оның жұғу және одан сақтану
жолдары туралы түсінік беру
Салауатты өмір салтын қалыптастыру.
Салауатты өмір – біздің болашағымыз туралы
студенттерге түсінік жұмысын жүргізу.
«Өзінді тұмаудан қорға» алдын алу
жұмыстарын жүргізу.
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Туберкулездің алдын алу және сақтану
жолдары туралы түсінік беру,маман дәрігердің
кеңесіне жүгіну.
СПИД – ғасыр індеті. 1 желтоқсан - СПИД пен
күрес күні.Облыстық спид орталығының
мамандарымен кездесу
Студенттердің денсаулығын жіті бақылау және
флюрографиялық тексеруден өткізу.
Студенттерді медициналық
тексеруден өткізу және анықталған ауру
түрлеріне қарай тіркеуге алу.
Колледжінің ішкі және сырткы тазалығын,
техникалық қызметкерлердің дез.режимді
дұрыс пайдалануын қадағалау.
Оқу топтары арасында төмендегідей
шараларды өткізу: маскүнемдік,
нашақорлық,қауіпті дерт, маман кенесі.
Дезинфекциялық ерітіндінің дайындалуын
қадағалау және тексеру
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«Нашақорлықсыз болашақ» тест
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Дәрі-дәрмектің пайдасы мен зияны,дәріні
дұрыс пайдалана білу жөнінде түсініктеме
беру
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Темекі, алкоголь,анашаның денсаулыққа
зияндылығы туралы дәріс жүргізу.
«Өмір сүр және басқаға өмір сүруге көмек тес»
студенттерге түсінік жүмыстарын жүргізу.
Жеке бастың гигиенасы, мұны әр қыз білуі
тиіс. Қыз балаларды жұқпалы аурулардан
сақтандыру. Гинеколог маман-дәрігердің
кеңесіне жүгіну.
Жұқпалы аурулардың алдын алу. Тұмау, сары
ауру,тері аурулары және т.б.эпидемияға қарсы
шараларды жүргізу.
Туберкулез - жұқпалы дерт, одан сақтану
жолдары және алдын алу туралы лекция
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өткізу.
Жасөспірімдердің гигиенасы: тістің күтімі,
шаштың күтімі және т.б. тақырыбына лекция
жүргізу.
Студенттердің тазалығын,
педикулезге,кышымаға тексеру алдын алу
жумыстарын жургізу.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру «Дені
саудың – жаны сау» иодтың организмге
жетіспеушілігі маман кенесі.
Мінез құлқында ауытқушылық белгілері
байқалған психотроптық заттарға әуес, қауіп
қатер тобына алғаш анықталған студенттерді
дер кезінде ата-анасына хабарлап, дәрігернарколог мамандарына қосымша тексеріске
жіберу.
Студенттердің денсаулығын қадағалап,
емхананың жасөспірім дәрігерімен тығыз
байланысты жұмыс жасау.

Медбике:
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Ү.ҚР. ААТК. 001-01-18. ЖОСПАР. БІРІНІШІ БАСЫЛЫМ

Атырауский аграрно – технический колледж

Журнал
кварцевания
2015-2016г.

Ү.ҚР. ААТК. 001-01-18. ЖОСПАР. БІРІНІШІ БАСЫЛЫМ

Атырауский аграрно – технический колледж

Ауырған
студенттерді тіркеу
кітапшасы
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