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Preface 

The Dictionary of Nursing Concepts is targeted for the students and teachers of nursing as well as 

practicing nurses. The aim of The Dictionary is to assist nursing student, teachers and practicing 

nurses in understanding the basic words that describe the delivery of the nursing and to assist 

communication between disciplines through mutual understanding of the terminology used in 

nursing. In addition, the dictionary helps them to use nursing concepts when writing nursing 

assignments and articles. The dictionary is based on commonly used nursing literature, including 

documents and reviews from official health care and nursing organizations, as well as nursing 

research and textbooks. The references used in The Dictionary are shown at the end of the 

document. 

 

The Dictionary consists of the most common nursing vocabulary in English, Russian and Kazakh. 

It includes 70 entries (concepts) and definitions in English alphabetical order. Synonyms and 

subordinate concepts related to the concept are written in definitions with italicized text. The 

definitions are descriptive, not just one word translations, to provide the understandable meaning 

for the concept. Four key concepts defining the interests of nursing science and research are 

presented in their own section at the beginning of The Dictionary according to the different nursing 

theorists. 

 

Предисловие 

Словарь терминов сестринского дела предназначен для студентов и преподавателей 

специальности «Сестринское дело», а также практикующих медсестер. Цель Словаря – 

помочь студентам и преподавателям специальности «Сестринское дело», а также 

практикующим медсестрам в понимании основных терминов, которые описывают 

сестринское дело, и помочь в осуществлении коммуникации между дисциплинами через 

одинаковое понимание терминологии, используемой в сестринском деле. Кроме того, 

словарь помогает им использовать термины сестринского дела при подготовке назначений 

и написании статей. Словарь разрабатывается на основе общепринятой литературы по 

сестринскому делу, включая документы и обзоры официальных организаций 
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здравоохранения и сестринского дела, а также исследования в области сестринского дела и 

учебники.  Список источников, используемых в Словаре, приведен в конце документа.  

 

Словарь состоит из наиболее часто используемых слов по сестринскому делу на 

английском, русском и казахском языках. Он включает 70 статей (понятий) и определений 

на английском языке в алфавитном порядке. Синонимы и подчиненные понятия, имеющие 

отношение к самому понятию, выделены в определениях курсивом. Определения являются 

описательными, а не просто дают однословный перевод, чтобы обеспечить понятное 

значение термина. Четыре основных понятия, определяющих круг интересов науки 

сестринского дела, представлены в отдельном разделе в начале словаря согласно 

определениям различных теоретиков сестринского дела. 

Алғысөз 

Мейірбике ісінің терминдер сөздігі «Мейірбике ісі» мамандығының студенттері мен 

оқытушыларына, сондай-ақ жұмыс істейтін медбикелерге арналады. Сөздіктің мақсаты – 

«Мейірбике ісі» мамандығының студенттері мен оқытушыларына, сондай-ақ жұмыс 

істейтін медбикелерге мейірбике ісін сипаттайтын негізгі терминдерді түсінуге көмектесу 

жəне мейірбике ісінде пайдаланылатын терминологияны бірдей түсіну арқылы пəндер 

арасындағы коммуникацияны жүзеге асыруға көмектесу. Сонымен қатар, сөздік оларға 

тағайындауларды дайындау жəне мақалалар жазу кезінде мейірбике ісінің терминдерін 

пайдалануға көмектеседі. Сөздік денсаулық сақтау жəне мейірбике ісі ресми ұйымдарының 

құжаттары мен шолуларын, сондай-ақ мейірбике ісі саласындағы зерттеулер мен 

оқулықтарды қоса алғанда, мейірбике ісі бойынша жалпыға бірдей қабылданған əдебиет 

негізінде əзірленеді. Сөздікте пайдаланылатын дереккөздер тізімі құжаттың соңында 

берілген. 

 

Сөздік мейірбике ісі бойынша ең жиі пайдаланылатын ағылшын, орыс жəне қазақ 

тілдеріндегі  сөздерден тұрады. Ол əліпбилік ретпен орналасқан ағылшын тіліндегі 70 

мақаланы (ұғымды) жəне анықтаманы қамтиды. Синонимдер жəне ұғымның өзіне қатысы 

бар бағыныңқы ұғымдар анықтамаларда курсивпен бөліп көрсетілген. Терминнің түсінікті 

мағынасын қамтамасыз ету үшін анықтамалар бірсөзді аударманы беріп қана қоймай, 

сипаттамалы болып табылады. Мейірбике ісі ғылымының мүдделер шеңберін айқындайтын 
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төрт негізгі ұғым мейірбике ісінің əртүрлі теорияшылдарының анықтамаларына сəйкес 

сөздіктің басында жеке бөлімде ұсынылған. 

Key Concepts of Nursing Science 

Key concepts “Environment, Health, Nursing and Person” of Nursing Science according to The 

Nursing Theorists and official organizations. 

 

Ключевые понятия «Среда, здоровье, сестринское дело и лицо» в науке сестинского дела в 

соответствии с материалами теоретиков по сестринскому делу и официальных организаций. 

 

Мейірбике ісі бойынша теоретиктер мен ресми ұйымдардың материалдарына сəйкес 

мейірбике ісі ғылымындағы «Орта, денсаулық, мейірбике ісі жəне адам» негізгі ұғымдары. 

 
Nursing 
Сестринское дело 
Мейірбике ісі  

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

It is a profession that assists the 
person sick or well in the 
performance of those activities 
contributing to health or its 
recovery (or to a peaceful death) 
that he or she would perform 
unaided, given the necessary 
strength, will or knowledge 
(Henderson 1966).  
A profession whose focus is to help 
client to prevent, solve, alleviate or 
cope with problems associated with 
the activities he or she carries out in 
order to live (Roper, Logan and 
Tierney 1990). 
A human service related to the 
clients’ need and ability to 
undertake self-care and to help 
them sustain health, recover from 
disease and injury or cope with their 
effects (Orem 1980).  
Nursing is a transcultural 
humanistic and scientific care 
discipline and profession with the 

Профессия, помогающая 
больным или здоровым людям 
производить действия, 
относящиеся к поддержанию их 
здоровья, выздоровлению (или 
мирной смерти), которые они 
совершили бы самостоятельно, 
если бы имели для этого 
достаточно сил, воли или знания 
(Henderson 1966).  
 
Профессия, направленная на 
помощь клиентам/ пациентам в 
предупреждении, решении, 
устранении  или преодолении 
проблем, связанных с 
действиями, которые они 
предпринимают для того, чтобы 
жить (Roper, Logan and Tierney 
1990). 
 
Услуги для населения, связанные 
с необходимостью и 
способностью клиента /пациента 
выполнять уход за собой и 

Ауру немесе сау адамдарға 
өздерінің денсаулығын қолдауға, 
жазылуға (немесе бейбіт өлімге) 
қатысты, егер ол үшін жеткілікті 
күші, еркі немесе білімі болса, 
оларды өз бетінше жасайтын 
əрекеттер орындауға 
көмектесетін кəсіп (Henderson 
1966). 
 
Клиентке/пациентке өзі өмір 
сүруі үшін қолданатын 
əрекеттерге байланысты 
мəселелердің  алдын алуда, 
оларды шешуде, жеңілдетуге 
немесе жеңуге көмектесуге 
бағытталған кəсіп (Roper, Logan 
and Tierney 1990). 
 
Клиенттің/пациенттің өзіне 
күтімді орындау қажеттілігі мен 
қабілетіне байланысты жəне 
денсаулығын қолдауға, ауру 
немесе жарақаттан кейін 
жазылуға жəне олардың 
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central purpose to serve human 
beings worldwide (Leininger 1991). 
Nursing encompasses autonomous 
and collaborative care of 
individuals of all ages, families, 
groups and communities, sick or 
well and in all settings. Nursing 
includes the promotion of health, 
prevention of illness, and the care 
of ill, disabled and dying people. 
Advocacy, promotion of a safe 
environment, research, participation 
in shaping health policy and in 
patient and health systems 
management, and education are also 
key nursing roles (ICN 2018). 

помогающие поддерживать 
здоровье, выздоравливать после 
заболевания или травмы и 
справляться с их последствиями 
(Orem 1980).  
 
Сестринское дело – это 
транскультурная 
гуманистическая и научная 
дисциплина и профессия, 
связанная с уходом, основная 
цель которой заключается в 
обслуживании людей по всему 
миру (Leininger 1991). 
 
Сестринское дело объединяет в 
себе независимый и совместный 
уход за больными или здоровыми 
людьми всех возрастов, из 
различных семей, групп и 
сообществ, во всех условиях. 
Сестринское дело включает 
укрепление здоровья, 
профилактику заболеваний и 
уход за больными, умирающими 
людьми и людьми с 
ограниченными возможностями. 
Ключевыми ролями сестринского 
дела являются пропаганда, 
поддержка безопасной 
окружающей среды, 
исследования, участие в 
формировании политики в 
области здравоохранения и 
управлении системами ухода за 
пациентами и здравоохранения, а 
также образование 
(Международный совет 
медицинских сестер (ICN) 2018). 

салдарымен күресуге 
көмектесетін халыққа  
көрсетілетін қызметтер (Orem 
1980).   
 
Мейірбике ісі – бұл күтімге 
байланысты трансмəдени 
гуманистік, жəне ғылыми пəн 
жəне кəсіп, оның негізгі мақсаты 
əлем бойынша адамдарға қызмет 
көрсету болып табылады 
(Leininger 1991). 
 
Мейірбике ісі өзінде барлық 
жастағы, əртүрлі отбасылардан, 
топтар мен қоғамдастықтардан 
шыққан, ауру немесе сау 
адамдардың барлық жағдайдағы 
тəуелсіз жəне бірлескен күтімін 
біріктіреді.  
Мейірбике ісі денсаулықты 
нығайтуды, аурулардың алдын 
алуын жəне сырқат, хал үстіндегі 
адамдардың жəне мүмкіндіктері 
шектеулі адамдардың күтімін 
қамтиды. Мейірбике ісінің негізгі 
рөлдері қауіпсіз қоршаған ортаны 
насихаттау, қолдау, зерттеулер, 
денсаулық сақтау саласындағы 
саясатты қалыптастыруға жəне 
пациенттердің күтімі мен 
денсаулық сақтау жүйелеріндегі  
басқаруға қатысу, сондай-ақ 
білім беру (Халықаралық 
медбикелер кеңесі (ICN) 2018). 

 
Health 
Здоровье 
Денсаулық 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
 

Қазақ тіліндегі анықтама 

Health is a state of complete 
physical, mental, and social well-
being and not merely the absence of 
disease or infirmity. (Preamble to 
the Constitution of the World 
Health Organization, 1946) 
 
The ability to function 
independently regarding fourteen 

Здоровье является состоянием 
полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не 
только отсутствием болезней и 
физических дефектов.  
(Преамбула к Уставу Всемирной 
организации здравоохранения, 
1946) 
 

Денсаулық  - аурулар мен 
физикалық кемістіктердің 
болмауы ғана емес, толық 
физикалық, рухани жəне 
əлеуметтік саулық жай-күйі 
болып табылады. (Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының 
Жарғысына Кіріспе, 1946)   
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activities of daily living (Henderson 
1966) 
 
The optimum level of independence 
in each activity of living which 
enables the individual to function at 
his/her maximum potential (Roper, 
Logan and Tierney 1990) 
 
A state of wholeness or integrity of 
the individual, his parts and his 
models of functioning (Orem 1980) 
 
The adaptation of the person to 
stimuli on a continuous lien 
between wellness and illness (Roy 
1971) 

Способность независимо 
выполнять действия, 
относящиеся к 14-ти пунктам 
повседневной активности 
(Henderson 1966) 
 
Оптимальный уровень 
независимости в 
жизнедеятельности, 
позволяющий человеку 
действовать с максимальным 
потенциалом (Roper, Logan and 
Tierney 1990) 
 
Состояние целостности человека, 
частей его тела и моделей 
действий (Orem 1980) 
 
Приспособление человека к 
стимулам по постоянному 
удержанию баланса между 
здоровьем и болезнью (Roy 1971) 

Күнделікті белсенділіктің 14 
тармағына жататын əрекеттерді 
тəуелсіз орындау қабілеті  
(Henderson 1966) 
 
Адамға барынша əлеуетпен 
əрекет етуге мүмкіндік беретін, 
тіршіліктегі тəуелсіздіктің 
оңтайлы деңгейі (Roper, Logan 
and Tierney 1990) 
Адам, оның дене мүшелері мен 
іс-қимылдар модельдері 
тұтастығының жай-күйі (Orem 
1980) 
 
Адамның денсаулық пен ауру 
арасындағы теңгерімді  тұрақты 
түрде ұстауын бойынша  
ынталандыруға бейімделуі (Roy 
1971) 

 
Person 
Человек 
Адам 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

A bio-psycho-social being who 
presents as an integrated whole 
(Roy 1971). 
 
A functional integrated whole with 
a motivation to achieve self-care 
(Orem 1980). 
 
Biological human beings with 
inseparable mind and body who 
share certain fundamental human 
needs(Henderson 1966). 
 
An unfragmented whole who 
carries out or is assisted in carrying 
out those activities that contribute 
to the process of living (Roper, 
Logan and Tierney 1990). 

Биопсихосоциальное существо, 
представляющее собой единое 
целое (Roy 1971). 
 
Функциональное единое целое с 
мотивацией к уходу за собой 
(Orem 1980). 
 
Биологическое человеческое 
существо с неразделимым 
разумом и телом, разделяющее 
определенные основные 
человеческие потребности 
(Henderson 1966). 
 
Неразделимое целое, 
выполняющее действия, 
способствующие процессу 
жизни, или получающее помощь 
в выполнении таких действий   
(Roper, Logan and Tierney 1990). 

Бір тұтастықты білдіретін 
биопсихоəлеуметтік тіршілік иесі 
Roy 1971). 
 
Өзіне күтім жасау уəжі бар 
функционалдық біртұтастық 
(Orem 1980). 
 
Белгілі бір негізгі адами 
қажеттіліктерді қуаттайтын, 
бөлінбейтін санасы мен денесі 
үйлескен  бар биологиялық адами 
тіршілік иесі (Henderson 1966). 
 
Өмір процесіне  ықпал ететін 
əрекеттерді орындайтын немесе 
осындай əрекеттерді орындауда 
көмек алатын бөлінбейтін 
біртұтастық (Roper, Logan and 
Tierney 1990). 
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Environment 
Среда 
Орта 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

That which may act in a positive or 
negative way upon the client 
(Henderson 1966) 
 
Circumstances that may impinge 
upon the individual as he or she 
travels along the life-span and cause 
movement towards maximum 
dependence or maximum 
independence (Roper, Logan and 
Tierney 1990) 
 
A sub-component of man, and with 
man forms an integrated system 
related to self-care (Orem 1980) 
 
Both internal and external. From the 
environment people are subject to 
stresses (Roy 1971) 

То, что может действовать 
положительным или 
отрицательным образом в 
отношении клиента/ пациента 
(Henderson 1966) 
 
Обстоятельства, которые могут 
случиться с человеком в ходе его 
жизни и служат причиной 
движения к максимальной 
зависимости или максимальной 
независимости (Roper, Logan and 
Tierney 1990) 
 
Подкомпонент человека, с 
помощью которого человек 
формирует интегрированную 
систему, связанную с уходом за 
собой (Orem 1980) 
 
Может быть как внутренней, так 
и внешней. Люди подвергаются 
стрессам от воздействия среды 
(Roy 1971) 

Клиентке/пациентке қатысты оң 
немесе теріс əсер ете алатын 
нəрсе (Henderson 1966) 
 
Барынша тəуелділікке немесе 
тəуелсіздікке себеп болатын адам 
өмірінде ұшырасуы мүмкін  мəн-
жайлар  
 (Roper, Logan and Tierney 1990) 
 
Адам соның көмегімен өзіне 
күтім жасауға байланысты 
интеграцияланған жүйені 
қалыптастыратын адамның кіші 
құрауышы (Orem 1980) 
 
Ішкі сонымен қатар сыртқы 
болуы мүмкін. Адамдар ортаның 
əсерінен күйзелістерге ұшырайды 
(Roy 1971) 
 

Alphabetical list of entries 

Adverse event 
Adverse event 
Нежелательное явление 
Жағымсыз құбылыс 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

any incident in which the use of 
medical equipment may have 
resulted in an adverse / harmful 
outcome for the patient. 

Любой случай, при котором 
использование медицинского 
оборудования может привести к  
нежелательным / опасным 
результатам для пациента. 

Медициналық жабдықты 
пайдалану пациент үшін 
жағымсыз / қауіпті салдарға алып 
келуі мүмкін кез келген жағдай. 
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Asepsis 
Asepsis 
Дезинфекция 
Дезинфекциялау 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

refers to practices that decrease or 
eliminate the infectious agents, their 
reservoirs, and vehicles for 
transmission. It is major method for 
controlling infection. Health care 
professionals use medical and 
surgical asepsis to prevent 
infections. Medical asepsis is called 
clean technique and it includes 
using antimicrobial agents, 
performing hand hygiene, wearing 
hospital garments, confining and 
containing soiled materials 
appropriately, and keeping the 
environment as clean as possible. 
Surgical asepsis refers to measures 
that render supplies and equipment 
totally free of microorganisms. 
Sterile technique include practices 
that avoid contaminating microbe-
free items. 

Дезинфекция относится к 
действиям, которые сокращают 
уровень или устраняют 
возбудителей инфекции, их 
источники и средства передачи. 
Это – основной метод контроля 
инфекции. Специалисты области 
здравоохранения используют 
медицинскую и хирургическую 
дезинфекцию для устранения 
инфекций. Медицинская 
дезинфекция называется чистой 
техникой и включает в себя 
использование  
противомикробных средств, 
гигиену рук, использование 
больничной униформы, 
надлежащее ограничение и 
содержание загрязненных 
материалов и поддержание 
максимально возможной чистоты 
окружающей среды. 
Хирургическая дезинфекция 
относится к мерам, которые 
обеспечивают полное отсутствие 
микроорганизмов на расходных 
материалах и оборудовании.  
Техника стерильности включает в 
себя предотвращение загрязнения  
изделий, не содержащих 
микробов. 

Дезинфекция инфекция 
қоздырғыштарын, олардың 
көздері мен берілу құралдарының 
деңгейін азайтатын  немесе 
жоятын əрекеттер жатады. Бұл – 
инфекцияны бақылаудың негізгі 
əдісі. Денсаулық сақтау 
саласының мамандары 
медициналық жəне хирургиялық 
дезинфекциялауды 
инфекцияларды жою үшін 
пайдаланады. Медициналық 
дезинфекциялау таза техника деп 
аталады жəне микробқа қарсы 
құралдарды пайдалануды, 
қолдың гигиенасын, аурухана 
униформасын пайдалануды, 
ластанған материалдарды тиісті 
шектеу мен ұстауды жəне 
барынша мүмкін болатын таза 
қоршаған ортаны қолдауды 
қамтиды. Хирургиялық 
дезинфекциялау шығын  
материалдары мен жабдықтар  
микроағзалардың толық 
жойылуын  қамтамасыз ететін 
шараларға жатады.  
Зарарсыздыру техникасы 
микробтары жоқ бұйымдардың 
ластануын болғызбауды 
қамтиды. 

Benchmarking 
Benchmarking 
Эталонное сравнение 
Эталондық салыстыру 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a point of reference or standard 
by which something can be 
measured compared, or judged, as 
in benchmarks of performance. The 
performance, with respect to a 
given attribute, of an organization 
or individual whose performance is 
considered to be the goal of others. 

Эталонное сравнение 
представляет собой нормативную 
позицию или стандарт, с 
помощью которого можно 
измерить, сравнить что-либо или 
вынести решение о чем-либо, как 
в нормативных показателях. В 
отношении указанной 

Эталондық салыстыру оның 
көмегімен қандай да бір нəрсені 
өлшеуге, салыстыруға жəне 
нормативтік көрсеткіштердегідей 
қандай да бір шешім шығаруға 
болатын нормативтік ұстаным 
немесе стандарт болып 
табылады. Көрсетілген 
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In the context of healthcare reform, 
benchmark performance would be 
that which delivers the best 
combination of results and cost; the 
“best” possible outcome may cost 
so much that it cannot be taken as a 
benchmark. 

характеристики – 
результативность организации 
или лица, результат работы 
которого является целью для 
других. В контексте реформы 
здравоохранения эталонными 
показателями являются такие 
показатели, которые 
обеспечивают наилучшую 
комбинацию результата и затрат; 
наилучший возможный результат 
может привести к настолько 
значительным затратам, что он не 
может рассматриваться в 
качестве эталона. 

сипаттамаға қатысты – 
жұмысының нəтижесі басқалар 
үшін мақсат болып табылатын 
ұйымның немесе адамның 
нəтижелілігі. Денсаулық 
сақтауды реформалау 
тұрғысынан нəтиже мен 
шығындардың ең үздік 
қиыстыруын қамтамасыз ететін 
көрсеткіштер эталондық 
көрсеткіштер болып табылады; 
ең үздік мүмкін болатын нəтиже 
ол эталон ретінде қаралмайтын 
соншалықты елеулі шығындарға 
алып келуі мүмкін. 

Caring 
Caring 
Уход 
Күтім 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

has been described as the core or 
essence of nursing. It is essential for 
well being, health, healing, growth 
survival, and to face handicaps or 
death. Caring is essential to curing 
and healing, for there can be no 
curing without caring. Caring 
nursing represents a kind of caring 
without prejudice that emphasizes 
the patient and his/her suffering and 
desires. Caring involves the close 
relationship of one human being 
with another. 

Уход описывается как основа или 
суть сестринского дела. Он 
важен для благополучия, 
здоровья, выздоровления, роста 
уровня выживаемости и для того, 
чтобы без страха встретить 
физические недостатки и смерть. 
Уход имеет важное значение для 
выздоровления, поскольку без 
него невозможно выздороветь. 
Сестринский уход представляет 
собой тип ухода без ограничений, 
который делает акцент на 
пациенте и его/ее страданиях и 
желаниях. Уход включает в себя 
тесные отношения одного 
человека с другим. 

Күтім мейірбике ісінің негізі 
немесе мəні ретінде сипатталады. 
Ол əл-ауқат, денсаулық, жазылу, 
өміршеңдік деңгейінің өсуі үшін 
жəне физикалық кемшіліктер мен 
өлімді қорқынышсыз қарсы алу 
үшін маңызды. Күтім жазылу 
үшін маңызды, өйткені, онсыз 
жазылу мүмкін болмайды. 
Мейірбике  күтім шектеусіз 
күтімнің түрін білдіреді, ол 
пациентке жəне оның азаптары 
мен тілектеріне баса назар 
аударады. Күтім бір адамның 
екінші адаммен тығыз қарым-
қатынасын қамтиды.  

Clinical training environment 
Clinical training environment 
Средаклиническойподготовки 
Клиникалық дайындық ортасы 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

promotes learning, allows application of 
theory to practice and assist student in 
becoming competent nurses. The high 
quality clinical training environment 
supports and ensures student’s learning 
process. A good training environment 

Среда клинической подготовки 
стимулирует обучение, 
позволяет применять теорию 
на практике и помогает 
студентам стать 
компетентными медсестрами. 

Клиникалық дайындық ортасы 
оқытуды ынталандырады, 
теорияны тəжірибеде  
қолдануға мүмкіндік береді 
жəне студенттерге құзыретті 
медбикелер  болуға 
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includes following aspects the physical 
space, psychosocial and interaction 
factors, teaching effectiveness of the 
mentor, student engagement and 
organizational culture, all of which have 
impact on students’ abilities to meet the 
desired learning outcomes. 

Высокое качество среды 
клинической подготовки 
поддерживает и обеспечивает 
процесс обучения студента.  
Благоприятная среда обучения 
включает следующие аспекты: 
физическое пространство, 
психосоциальные факторы и 
факторы взаимодействия, 
эффективность преподавания 
ментора, вовлеченность 
студентов и организационную 
культуру, которые влияют на 
способность студентов 
соответствовать планируемым 
результатам обучения. 

көмектеседі. Клиникалық 
дайындық ортасының жоғары 
сапасы студентті оқыту 
процесін қолдайды жəне 
қамтамасыз етеді. Қолайлы 
оқыту ортасы мынадай 
аспектілерді қамтиды: 
физикалық кеңістік, 
психоəлеуметтік факторлар 
жəне өзара қарым- қатынас  
жасау факторлары, ментордың 
оқыту тиімділігі, студенттердің 
ұйымдастырушылық 
мəдениетке тартылуы, олар 
студенттердің оқытудың 
жоспарланған нəтижелеріне 
сəйкес келу қабілетіне ықпал 
етеді. 

Clinical training 
Clinical training 
Клиническая подготовка 
Клиникалық дайындық 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

as known as Clinical practice is an 
essential part of nurse education in 
which nurse students learn, as part 
of a team and in direct contact with 
a healthy or sick individual and/or 
community, to organize, dispense 
and evaluate the required 
comprehensive nursing care, on the 
basis of the knowledge, skills and 
competences which they have 
acquired. Clinical learning, clinical 
skills development and training in 
clinical settings are major 
components in nursing education 
worldwide. These components 
enable socialization into the 
professional role. Application of 
theoretical knowledge takes place in 
the clinical practice where patient 
care, critical thinking, ethical 
reasoning and decision making are 
implemented. 

Клиническая подготовка 
(Клиническая практика) является 
важной частью обучения 
медсестер, в ходе которой 
студенты специальности 
«Сестринское дело»  в группах 
или при непосредственном 
контакте со здоровыми или 
больными людьми или 
сообществами учатся 
организовывать, предоставлять и 
оценивать необходимый 
всеохватывающий сестринский 
уход, исходя из приобретенных 
знаний, навыков и компетенций. 
Клиническая подготовка, 
развитие клинических навыков и 
обучения в клинической 
обстановке являются основными 
компонентами обучения 
медсестер во всем мире. Данные 
компоненты включают 
социализацию в 
профессиональную роль. В 
клинической практике 
происходит применение 
теоретических знаний, когда 
обеспечивается уход за 
пациентом, критическое 

Клиникалық дайындық 
(Клиникалық практика) 
медбикелерді оқытудың маңызды 
бөлігі болып табылады, оның 
барысында «Мейірбике ісі» 
мамандығының студенттері 
топтарда немесе сау немесе ауру 
адамдармен немесе қоғаммен мен 
тікелей байланыс жасау кезінде, 
алған білімін, дағдылары мен 
құзыреттіліктерін негізге ала 
отырып, барлығын қамтитын 
қажетті мейірбике  күтімін 
ұйымдастыруды, ұсынуды жəне 
бағалауды үйренеді.  Клиникалық 
дайындық, клиникалық 
дағдыларды дамыту жəне 
клиникалық ахуалда оқыту бүкіл 
əлемде медбикелерді оқытудың 
негізгі құрауыштары болып 
табылады.  Аталған құрауыштар 
кəсіби рөлге əлеуметтендіруді 
қамтиды. Клиникалық 
практикада теориялық білімді 
қолдану орын алады, ол кезде 
пациенттің күтімі, сыни ойлау, 
этикалық негіздеу жəне 
шешімдер қабылдау қамтамасыз 
етіледі. 
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мышление, этическое 
обоснование и принятие 
решений. 

Clinical training placement 
Clinical training placement 
Направление на клиническую 
подготовку 
Клиникалық дайындыққа 
жіберу 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is an environment in which student 
is placed for a learning experience 
according to her/his educational 
program in order to develop the 
knowledge, skills, attitude and 
competences required to become a 
qualified nurse. Clinical training 
takes place in different kinds of 
healthcare departments in real 
patient situations e.g. hospitals and 
primary health care departments. 

Направление на клиническую 
подготовку – это среда, в 
которую помещается студент для 
получения учебного опыта в 
соответствии с его/ее 
образовательной программой для 
приобретения знаний, развития 
навыков, отношения и 
компетенций, необходимых для 
того, чтобы стать медсестрой. 
Клиническая подготовка 
проводится в различных 
отделениях учреждений 
здравоохранения с реальными 
пациентами, например, в 
госпиталях и отделениях 
первичной медико-санитарной 
помощи. 

Клиникалық дайындыққа жіберу 
– бұл студент өзінің білім беру 
бағдарламасына сəйкес оқу 
тəжірибесін алу үшін, медбике 
болу үшін қажетті білім алу, 
дағдыларды, қатынас пен 
құзыреттерді дамыту үшін 
орналастырылатын орта. 
Клиникалық дайындық шынайы 
пациенттермен денсаулық сақтау 
мекемелерінің əртүрлі 
бөлімшелерінде, мысалы, 
госпитальдарда жəне алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек 
бөлімшелерінде жүргізіледі. 

Codes of ethics 
Codes of ethics 
Кодек сэтических норм 
Этикалық нормалар кодексі 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

any incident in which the use of 
medical equipment may have 
resulted in an adverse / harmful 
outcome for the patient. 

Любой случай, при котором 
использование медицинского 
оборудования может привести к  
нежелательным / опасным 
результатам для пациента. 

Медициналық жабдықты 
пайдалану пациент үшін 
жағымсыз / қауіпті салдарға алып 
келуі мүмкін кез келген жағдай. 
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Communication 
Communication 
Обмен информацией 
Ақпарат алмасу 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

involves the reprocal process in 
which messages are sent and 
received between two or more 
people. In an interaction between 
two people e.g. a nurse and a 
patient, each person is both sender 
and receiver. It involves active 
listening, speaking and writing, and 
observing. Professional 
communication promotes continuity 
of patient care and collaboration 
among health personnel. It includes 
several methods in written and 
verbal form e.g. in addition to using 
written resources (e.g. nursing care 
plan) to exchange information, 
communication takes place during 
personal interactions among health 
professionals. 

Обмен информацией 
представляет собой взаимный 
процесс, в ходе которого два или 
более человек отправляют и 
получают сообщения.  При 
взаимодействии между двумя 
людьми, например медсестрой и 
пациентом, каждый из них 
является и отправителем, и 
получателем. Он включает в себя 
активное слушание, разговор и 
письмо, а также наблюдение. 
Профессиональный обмен 
информацией поддерживает 
непрерывность ухода за 
пациентом и сотрудничество 
между персоналом сферы 
здравоохранения.  Он включает 
несколько методов в письменном 
и устном виде, например, в 
дополнение к использованию 
письменных ресурсов (например, 
плана проведения мероприятий 
по сестринскому уходу) для 
обмена информацией, который 
происходит при личном 
взаимодействии специалистов 
области здравоохранения. 

Ақпарат алмасу өзара процесті 
білдіреді, оның барысында екі 
жəне одан да көп адам хабар 
жөнелтеді жəне алады. Екі адам, 
мысалы, медбике мен пациент 
арасындағы өзара іс-қимыл 
кезінде олардың əрқайсысы əрі 
жөнелтуші, əрі алушы болып 
табылады. Ол белсенді 
тыңдауды, əңгімелесуді жəне 
жазуды, сондай-ақ байқауды 
қамтиды. 
Кəсіби ақпарат алмасу пациент 
күтімінің үзіліссіздігін жəне 
денсаулық сақтау саласының 
персоналы арасындағы 
ынтымақтастықты қолдайды. Ол 
жазбаша жəне ауызша түрдегі, 
мысалы, ақпарат алмасу үшін 
жазбаша ресурстарды (мысалы, 
мейірбике  күтімі бойынша іс-
шаралар өткізу жоспарын) 
пайдалануға қосымша  бірнеше 
əдісті қамтиды, ол денсаулық 
сақтау саласы мамандарының 
жеке өзара іс-қимыл жасауы 
кезінде орын алады. 

Critical thinking 
Critical thinking 
Критическое мышление 
Сыни ойлау 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is an essential component of 
professional accountability and 
quality nursing care. Critical 
thinking is a specific type of 
thinking that emphasizes rational 
cognitive processes and certain 
attitudes and values. It involves 
examining assumptions and 
validating inferences, examining 
evidence, and searching for 
meaning and solution through 

Критическое мышление является 
важным компонентом 
профессиональной 
подотчетности и качественного 
сестринского ухода. Критическое 
мышление представляет собой 
особый тип мышления, 
подчеркивающий рациональные 
когнитивные процессы, 
определенные отношения и 
ценности. Оно подразумевает 

Сыни ойлау кəсіби есеп беру мен 
сапалы мейірбике күтімінің 
маңызды құраушысы болып 
табылады. Сыни ойлау ұтымды 
когнитивтік процестерді жəне 
белгілі бір қатынастар мен 
құндылықтарды атап көрсететін 
ерекше ойлау түрі болып 
табылады. Ол болжамдарды 
тексеруді жəне түйіндерді 
растауды, дəлелдерді зерттеуді 
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rational thinking process. Attitudes 
and values include intellectual 
honesty, flexibility and willingness 
to listen to other points of views. 

проверку предположений и 
подтверждение выводов, 
исследование доказательств, 
поиск значения и решения с 
помощью процесса 
рационального мышления.  
Отношения и ценности включают 
интеллектуальную честность, 
гибкость и готовность выслушать 
другие точки зрения. 

жəне ұтымды ойлау процесінің 
көмегімен мағына мен шешім 
іздеуді білдіреді. қарым-
қатынастар мен құндылықтар 
зияткерлік адалдықты, 
икемділікті жəне басқа пікірлерді 
тыңдау дайындығын қымтиды. 

 

Decision making 
Decision making 
Принятие решения 
Шешім қабылдау 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

clinical judgment in nursing is the 
outcome of clinical reasoning, often 
referred to as clinical decision 
making. Nurses use critical thinking 
skills in decision making to help 
them to choose the best action to 
meet a desired goal. Nurses make 
decisions when solving problems, 
however, decision making is used in 
a situations that do not involve 
problem solving. Reflection is 
integral part of decision making 
process. When intentional thinking 
is used the context of nursing, a 
relationship is created among 
critical thinking, nursing process 
and decision-making process. 

Клиническая оценка в 
сестринском деле является 
результатом клинического 
обоснования и часто именуется 
«вынесение решений на 
клиническом уровне». 
Медсестры используют навыки 
критического мышления при 
принятии решения, которые 
помогают им выбрать наилучшее 
действие для достижения 
желаемой цели. Медсестры 
принимают решения при 
возникновении проблем, однако 
решения принимаются и в 
ситуациях, не требующих 
решения проблем. Рефлексия 
является неотъемлемой частью 
процесса принятия решений. 
Когда в контексте сестринского 
дела используется 
интенциональное мышление, 
создается взаимосвязь  между 
критическим мышлением, 
процессом сестринского ухода и 
процессом принятия решений. 

Мейірбике  ісіндегі клиникалық 
бағалау клиникалық негіздеу 
нəтижесі болып табылады жəне 
көбінесе, «клиникалық деңгейде 
шешімдер шығару» деп аталады. 
Медбикелер сыни ойлау 
дағдыларын шешім қабылдау 
кезінде пайдаланады, олар 
өздеріне қалайтын мақсатқа қол 
жеткізу үшін ең жақсы əрекетті 
таңдауға көмектеседі. 
Медбикелер мəселелерді  
туындаған кезде шешімдер 
қабылдайды, алайда, мəселелерді  
шешуді талап етпейтін 
жағдайларда да шешімдер 
қабылданады.  Рефлексия 
шешімдер қабылдау процесінің 
ажырамас бөлігі болып 
табылады. Мейірбике ісі 
тұрғысынан   интенционалдық 
ойлау пайдаланылғанда сыни 
ойлау, мейірбике күтімінің 
процесі мен шешімдер қабылдау 
процесінің арасында өзара 
қатынастар құрылады. 
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Determinants and factors of health 
Determinants and factors of 
health 
Определяющие факторы и 
показатели здоровья 
Денсаулықтың айқындаушы 
факторлары мен көрсеткіштері 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

various factors influencing health: 
human biology, environment, 
lifestyle, health care organization. 
The social determinants of health 
are the conditions in which people 
are born, grow, work, live, and age, 
and the wider set of forces and 
systems shaping the conditions of 
daily life including  economic 
policies and systems, development 
agendas, social norms, social 
policies and political systems. 

На здоровье людей оказывают 
влияние различные факторы:  
 биология человека, окружающая 
среда, образ жизни, организация 
здравоохранения. 
Социальными факторами, 
определяющими здоровье, 
являются условия, в которых 
человек рождается, растет, 
работает, живет и стареет, другие 
условия  и системы, 
формирующие условия 
повседневной жизни, включая 
экономическую политику и 
системы, программы развития, 
социальные нормы, социальную 
политику и политические 
системы. 

Адамдардың денсаулығына  
ықпал ететін əртүрлі факторлар: 
адамның биологиясы, қоршаған 
орта, өмір салты, денсаулық 
сақтау ұйымы. 
Адам туатын, өсетін, жұмыс 
істейтін, өмір сүретін жəне 
қартаятын жағдайлар жəне 
экономикалық саясатты жəне 
даму жүйелерін, 
бағдарламаларын, əлеуметтік 
нормаларды, əлеуметтік саясат 
пен саяси жүйелерді қоса 
алғанда, күнделікті өмір 
жағдайларын қалыптастыратын 
күштер мен жүйелердің 
анағұрлым кең шеңбері 
денсаулықты айқындайтын 
əлеуметтік факторлар болып 
табылады. 

Empowerment 
Empowerment 
Расширение возможностей 
пациента 
Науқастың мүмкіншіліктерін 
кеңейту 

 
 

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a process through which people 
gain greater control over their lives 
and health. Identifying activities in 
which caring professional prompt 
and support those in their care to 
take control of what is happening to 
them. Literally, empowerment 
means to give power to patient. In 
the care settings empowerment is 
probably best thought of as the 
action which occurs when patients 
are encouraged to discuss about 
their own preferences of care 
enabling the patient to engage in 

Расширение возможностей 
пациента – это  процесс, с 
помощью которого люди 
приобретают больший  контроль 
над своей жизнью и здоровьем. 
Расширение возможностей 
пациента – это определение 
действий, с помощью которых 
специалисты по уходу 
поддерживают и побуждают тех, 
кто находится на их попечении, 
контролировать что происходит с 
ними. Выражаясь буквально, 
расширение возможностей 

Пациенттің мүмкіндіктерін 
кеңейту – бұл оның көмегімен 
адамдар өздерінің өмірі мен 
денсаулығының барынша 
бақылауына ие болатын процесс. 
Пациенттің мүмкіндіктерін 
кеңейту – күтім жөніндегі 
мамандар солардың көмегімен 
өздерінің қамқорлығындағы 
адамдарды өздерімен болатынды 
бақылауға итермелейтін жəне 
қолдайтын əрекеттерді айқындау. 
Сөзбе-сөз айтатын болсақ, 
мүмкіндіктерді кеңейту 



MODERNIZATION OF EDUCATION SYSTEM FOR NURSES  17 

 

activities which support the choices 
they have made. 

означает предоставление 
возможностей самому пациенту. 
В обстановке ухода, расширение 
возможностей пациента, 
возможно, лучше рассматривать 
как действие, которое 
происходит, когда пациентов 
поощряют к обсуждению их 
собственных предпочтений по 
уходу, позволяющему вовлечь 
пациентов в мероприятия, 
поддерживающие их выбор. 

пациенттің өзіне жағдай жасау 
мүмкіндігін ұсынуды білдіреді. 
Күтім жағдайында жағдай 
жасауды, бəлкім, пациенттердің 
күтімдегі  өздерінің жеке күтім 
жөніндегі артықшылықтарын  
пациентттерді олардың таңдауын 
қолдайтын іс-шараларға тартуға 
мүмкіндік беретін  талқылауын 
көтермелейтін кезде орын алатын 
əрекет ретінде қараған жөн 
болар.  

Error 
Error 
Ошибка 
Қателік 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

the failure of planned actions to be 
completed as intended or to achieve 
their desired goal. Use of a wrong 
inappropriate, or incorrect plan to 
achieve an aim. Deviation in a 
process of care that may or may not 
cause harm to patients. An 
unintentional deviation from 
standard operating procedures or 
practice guidelines. An act of 
commission or omission that 
caused, or contributed to the cause 
of, the unintended injury. 

Невозможность выполнить 
запланированные действия как 
предполагалось или достичь их 
желаемой цели. Использование 
неподходящего или 
неправильного плана для 
достижения цели. Отклонение в 
процессе ухода, которое может 
причинить или не причинить 
вред пациентам.  
Непреднамеренное отклонение от 
стандартных рабочих процедур 
или практических руководств. 
Действие или бездействие, 
причинившее или 
поспособствовавшее причинению 
непреднамеренного вреда. 

Жоспарланған əрекеттерді 
ойдағыдай орындаудың немесе 
олардың қалаулы мақсатына қол 
жеткізудің мүмкін болмауы. 
Мақсатқа қол жеткізу үшін 
лайықсыз немесе қате жоспарды 
пайдалану. Күтім процесіндегі 
ауытқу, ол пациенттерге зиян 
келтіруі немесе келтірмеуі 
мүмкін. Стандартты жұмыс 
рəсімдерінен немесе практикалық 
басшылықтардан абайсыз 
ауытқу. Абайсыз зиян келтірген 
немесе келтіруге ықпал еткен 
əрекет немесе əрекетсіздік.  

Evidence-based practice 
Evidence-based practice 
Научно-обоснованная 
клиническая практика 
Ғылыми негізделген 
клиникалық практика 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a problem solving approach to 
clinical decision making that 
incorporates a search for the best 
and latest evidence, clinical 
expertise and assessment, and 
patient preference values within a 
context of caring. It means 

Научно-обоснованная 
клиническая практика 
представляет собой подход для 
решения проблем в принятии 
клинических решений, который 
включает в себя передовые и 
наиболее актуальные 

Ғылыми негізделген клиникалық 
практика клиникалық шешімдер 
қабылдауда мəселелер  шешуге 
арналған көзқарасты білдіреді, ол 
озық жəне неғұрлым өзекті 
куəліктерді, клиникалық 
тəжірибе мен бағалауды, сондай-
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collecting, reviewing, interpreting, 
critiquing and evaluating research 
and other relevant literature for 
direct application to patient care. 
 

свидетельства, клинический опыт 
и оценку, а также значимость 
предпочтений пациента в 
контексте ухода. Это 
подразумевает сбор, обзор, 
интерпретирование, критику, 
оценку исследований и иной 
соответствующей литературы для 
непосредственного применения в 
уходе за пациентом. 

ақ күтім тұрғысынан пациент 
артықшылықтарының маңызын 
қамтиды. Бұл пациент күтімінде 
тікелей қолдану үшін зерттеулер 
мен өзге де тиісті əдебиетті 
жинауды, шолуды, 
интерпретациялауды, сынға алу 
мен бағалауды білдіреді. 

Health education 
Health education 
Санитарное просвещение  
Санитариялық ағарту 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a combination of learning 
experiences designed to help 
individuals and communities 
improve their health. Increasing 
knowledge and influencing attitude. 
Health education activities 
facilitates health related learning 
and behavior change. Planned 
opportunities for people to learn 
about health and change their 
behavior for their health. Health 
education means raising awareness 
of health issues and factors 
contributing diseases by providing 
information and motivating people 
to make life changes, and equipping 
people with confidence and skills to 
make life changes. 

Санитарное просвещение 
представляет собой сочетание 
учебного опыта, который должен 
помочь отдельным людям и 
сообществам улучшить здоровье. 
Усовершенствование  знаний и 
оказание влияния на отношения к 
своему здоровью. Меры 
санитарного просвещения 
стимулируют обучение, 
связанное со здравоохранением и 
изменение поведения человека в 
отношении своего здоровья. 
Планируемые возможности для 
людей узнать об их здоровье и 
изменить поведение в отношении 
их здоровья.  Санитарное 
просвещение подразумевает 
повышение осведомленности в 
вопросах здоровья и факторах, 
способствующих возникновению 
заболеваний, путем 
предоставления информации и 
мотивирования людей изменить 
образ жизни, а также 
обеспечения уверенности и 
навыков для изменения образа 
жизни. 

Санитариялық ағарту оқу 
тəжірибесінің үйлесімін 
білдіреді, ол жекелеген адамдар 
мен қоғамдастықтарға 
денсаулығын жақсартуға 
көмектесуге тиіс. Білімді 
жетілдіру жəне өзінің 
денсаулығына қарауға ықпал ету. 
Санитариялық ағарту шаралары 
денсаулық сақтауға байланысты 
оқытуды жəне мінез-құлықтың 
өзгеруін ынталандырады. 
Адамдар үшін өздерінің 
денсаулығы туралы білу мен  
өздерінің денсаулығына 
байланысты адамның өзінің 
мінез-құлықты өзгертудің 
жоспарланған мүмкіндіктері.  
Санитариялық ағарту ақпарат 
беру жəне адамдарды өмір 
салтын өзгертуге уəждеу, сондай-
ақ өмір салтын өзгерту үшін 
сенімділік пен дағдыларды 
қамтамасыз ету арқылы 
денсаулық сақтау мəселелері 
жəне ауруларға ықпал еткен 
факторлар туралы хабардар 
болуды арттыруды білдіреді.  
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Health equity 
Health equity 
Равенство в вопросах 
здравоохранения 
Денсаулық сақтау 
мəселелеріндегі теңдік 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

means absence of avoidable, unfair, 
or remediable differences among 
groups of people. Groups are 
defined socially, economically, 
demographically or geographically 
or by other means of stratification. 
Ideally, everyone should have a fair 
opportunity to attain his or her full 
health potential and that no one 
should be disadvantaged from 
achieving this potential. 

Равенство в вопросах 
здравоохранения означает 
отсутствие устранимой или 
несправедливой разницы между 
группами людей. Группы людей 
определяются социально, 
экономически, демографически, 
географически или с помощью 
других способов стратификации. 
В идеале, у всех должны быть 
справедливые возможности 
достичь полного потенциала 
здоровья, и никто не должен быть 
ущемлен при достижении этого 
потенциала. 

Денсаулық сақтау 
мəселелеріндегі теңдік 
адамдардың топтары арасында 
жойылғыш немесе əділетсіз 
айырмашылықтың болмауын 
білдіреді. Адамдардың топтары 
əлеуметтік, экономикалық, 
демографиялық, географиялық 
тұрғыдан немесе 
стратификацияның басқа да 
тəсілдері арқылы айқындалады. 
Асылында, барлық адамдарда 
денсаулықтың толық əлеуетіне 
қол жеткізудің əділ мүмкіндіктері 
болуға тиіс жəне осы əлеуетке 
қол жеткізу кезінде ешкімге 
қысым жасалмауға тиіс. 

 

Health inequity 
Health inequity 
Неравенство в вопросах 
здравоохранения 
Денсаулық сақтау 
мəселелеріндегі теңсіздік 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

means unequal but avoidable and 
unjust opportunities for health 
experiences. Differences in health 
status or in the distribution of health 
resources between different 
population groups arising from the 
social conditions in which people 
are born, grow, live, work, and age. 
Health inequities are unfair and 
could be reduced by the right mix 
of government policies. Differences 
in between groups, which are 
largely avoidable as well as unfair 
and unjust in determinants of 
health, in health outcomes and in 
access to healthcare. 

Неравенство в вопросах 
здравоохранения означает 
неравные, но устранимые и 
несправедливые возможности в 
вопросах здравоохранения. 
Различия в состоянии здоровья 
или распределении ресурсов 
здравоохранения между 
различными группами населения, 
возникающее в результате 
социальных условий, в которых 
люди рождаются, растут, живут, 
работают и стареют. Неравенство 
в вопросах здравоохранения 
является несправедливым, и его 
можно сократить путем 
правильного сочетания политики 

Денсаулық сақтау 
мəселелеріндегі теңсіздік 
денсаулық сақтау 
мəселелеріндегі тең емес, бірақ 
жойылғыш жəне əділетсіз 
мүмкіндіктерді білдіреді.  
Адамдар туатын, өсетін, өмір 
сүретін, жұмыс істейтін жəне 
қартаятын əлеуметтік жағдайлар 
нəтижесінде туындайтын, 
денсаулық жай-күйіндегі немесе 
халықтың əртүрлі топтары 
арасында денсаулық сақтау 
ресурстарын бөлудегі 
айырмашылықтар.  Денсаулық 
сақтау мəселелеріндегі теңсіздік 
əділетсіз болып табылады жəне 
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государства. Неравенство в 
вопросах здравоохранения-это 
различия между группами, 
которые являются устранимыми, 
а также несправедливыми, в 
вопросах факторов, 
определяющих здоровье, 
результатов лечения и доступа к 
медицинским услугам. 

мемлекеттің саясатын дұрыс 
үйлестіру арқылы оны 
қысқартуға болады.  Денсаулық 
сақтау мəселелеріндегі теңсіздік -  
денсаулықты айқындайтын 
факторлар, емдеу нəтижелері 
жəне медициналық көрсетілетін 
қызметтерге қол жеткізу  
мəселелерінде топтар арасындағы 
жойылатын, сондай-ақ əділетсіз 
болып табылатын 
айырмашылықтар. 

 

Health promotion 
Health promotion 
Укрепление здоровья 
Денсаулықты нығайту 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a process of enabling people to 
increase control over, and to 
improve, their health. Health 
promotion focuses on a wide range 
of social and environmental 
interventions. It addresses the 
leading risk factors and underlying 
determinants of health as well as 
prevents the root causes of ill 
health, not just focusing on 
treatment and cure. Health 
promotion helps to strengthen 
sustainable health systems and 
enhances positive social conditions 
and personal skills as well as 
promoting of healthy lifestyles. 

Укрепление здоровья – это 
процесс, позволяющий людям 
усилить контроль над здоровьем 
и улучшить его. Укрепление 
здоровья направлено на широкий 
спектр социальных и 
экологических мероприятий. Оно 
рассматривает основные факторы 
риска и основополагающие 
факторы, определяющие 
здоровье, а также устраняет 
основные причины плохого 
состояния здоровья, а не просто 
направлено на уход или лечение. 
Укрепление здоровья помогает 
усилить устойчивые системы 
здравоохранения и улучшить 
положительные социальные 
условия и персональные навыки, 
а также пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

Денсаулықты нығайту – бұл 
денсаулықты бақылауды 
күшейтуге жəне оны жақсартуға 
мүмкіндік беретін процесс. 
Денсаулықты нығайту əлеуметтік 
жəне экологиялық іс-шаралардың 
кең спектріне бағытталған. Ол 
тəуекелдің негізгі факторларын 
жəне денсаулықты айқындайтын 
негіз қалаушы факторларды 
қарайды, сондай-ақ күтімге 
немесе емдеуге бағытталып қана 
қоймай, денсаулықтың нашар 
жай-күйінің себептерін жояды.  
Денсаулықты нығайту денсаулық 
сақтаудың орнықты жүйелерін 
күшейтуге жəне оң əлеуметтік 
жағдайларды жақсартуға 
көмектеседі, сондай-ақ саламатты 
өмір салтын насихаттайды. 
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Health promotion policies (strategies) 
Health promotion policies 
(strategies) 
Меры (стратегии) по 
укреплению здоровья 
Денсаулықты нығайту 
жөніндегі шаралар 
(стратегиялар) 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

means decisions, plans, and actions 
that are undertaken to achieve 
specific health care goals within a 
society. Defined vision for the 
future which in turn helps to 
establish targets and points of 
reference for the short and medium 
term. Outlines priorities and the 
expected roles of different groups, 
and it builds consensus as well as 
informs people. 

Меры по укреплению здоровья 
означают решения, планы и 
действия, предпринимаемые для 
достижения особых целей 
здравоохранения в обществе. Это 
- определенное видение 
будущего, которое, в свою 
очередь, помогает определить 
краткосрочные и среднесрочные 
цели и ориентиры. Оно 
представляет приоритеты и 
ожидаемые роли различных 
групп и вырабатывает общее 
мнение и информирует людей. 

Денсаулықты нығайту жөніндегі 
шаралар қоғамда денсаулық 
сақтаудың ерекше мақсаттарына 
қол жеткізу үшін қолданылатын 
шешімдерді, жоспарлар мен 
əрекеттерді білдіреді. Бұл – 
болашақтың белгілі бір көрінісі, 
ол, өз кезегінде, қысқа мерзімді 
жəне орта мерзімді мақсаттар мен 
бағдарларды айқындауға 
көмектеседі. Ол əртүрлі 
топтардың басымдықтары мен 
күтілетін рөлдерін ұсынады жəне 
ортақ пікірді тұжырымдап, 
адамдарға ақпарат береді. 

Interprofessional team 
Interprofessional team 
Межпрофессиональная группа  
Кəсібиаралық топ 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

interprofessional collaboration 
occurs when multiple health 
workers from different professional 
backgrounds work together with 
patients, families, care givers and 
communities to deliver the highest 
quality care. With the focus for 
improvement in partnerships, 
performance, professions, patient 
care and prevention, the care 
systems rely upon effective 
interprofessional co-operation and 
partnership. 

Межпрофессиональное 
сотрудничество наблюдается, 
когда специалисты сферы 
здравоохранения с различным 
профессиональным опытом 
работают вместе с пациентами, 
семьями, лицами, 
осуществляющими уход и 
сообществами, чтобы обеспечить 
высочайшее качество ухода. Оно 
ориентировано на 
усовершенствование 
партнерства, результатов работы, 
профессии, ухода за пациентом и 
профилактике – то есть системы 
медицинского ухода, которые 
основываются на эффективном 
межпрофессиональном 
сотрудничестве и партнерстве. 

Кəсібиаралық ынтымақтастық 
əртүрлі кəсіби тəжірибесі бар 
денсаулық сақтау саласының 
мамандары  күтімнің ең жоғары 
сапасын қамтамасыз ету үшін 
пациенттермен, отбасылармен, 
күтімді жүзеге асыратын 
адамдармен жəне 
қоғамдастықтармен бірге жұмыс 
істегенде байқалады. Ол 
əріптестікті, жұмыстың 
нəтижелерін, кəсіпті, пациенттің 
күтімін жəне алдын алу 
шараларын  жетілдіруге 
бағдарланған – яғни 
медициналық күтім жүйелері 
тиімді кəсібиаралық 
ынтымақтастық пен əріптестікке 
негізделеді. 
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Life-long learning 
Life-long learning 
Обучение в течение всей жизни 
Бүкіл өмір бойы оқу 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

means all general education, 
vocational education and training, 
non-formal education and informal 
learning undertaken throughout life, 
resulting in an improvement in 
knowledge, skills and competences, 
which may include professional 
ethics. Individuals are constantly 
seeking to learn, and exhibit both 
individual commitment to learn for 
personal reasons, but also a social 
commitment towards mutual 
learning in the wider social context, 
including the world of work.  

Обучение в течение всей жизни 
означает все общее образование, 
профессиональное образование и 
обучение, и неформальное и 
информальное обучение, которое 
человек проходит в течение 
жизни. Оно ведет к 
усовершенствованию знаний, 
навыков и компетенций, которые 
могут включать в себя 
профессиональную этику. 
Отдельные люди постоянно 
стремятся обучаться и выражают 
как личное стремление к 
обучению по собственным 
причинам, так и социальное 
стремление к взаимному 
обучению в более широком 
социальном контексте, включая 
сферу труда.  

Бүкіл өмір бойы оқу  – адамның 
өмір бойы жалпыға бірдей білім 
беруді, кəсіптік білім беру мен 
оқытуды, жəне формальды емес 
жəне  информальды оқытуды 
қабылдауын білдіреді. Ол кəсіби 
этиканы қамтитын білімді, 
дағдылар мен құзыреттіліктерді 
жетілдіруге алып келеді. Жеке 
адамдар өз еркімен үнемі оқуға 
ұмтылады жəне оқуға деген 
талпынысын білдіреді,  сол 
сияқты еңбек саласын қоса 
алғанда, анағұрлым кеңірек 
əлеуметтік тұрғыдан өзара 
оқытуға əлеуметтік ұмтылысты 
көрсетеді. 

Mentoring 
Mentoring 
Наставничество 
Тəлімгерлік 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

includes facilitation of nursing 
students’ learning and strengthening 
students’ professionalism. The 
qualified and trained nurse mentor 
and the multidisciplinary team 
provide mentoring. 

Наставничество студентов 
специальности «Сестринское 
дело» в клинической практике 
включает содействие обучению 
студентов и росту их 
профессионализма. 
Наставничество осуществляют 
квалифицированные и обученные 
медсестры-менторы и 
многопрофильные группы. 

«Мейірбике ісі» мамандығы 
студенттерінің клиникалық 
тəжірибедегі  тəлімгерлігі 
студенттерді оқытуға жəне 
олардың кəсіпқойлығының  
өсуіне жəрдемдесуді қамтиды. 
Тəлімгерлікті білікті жəне оқыған 
медбикелер-менторлар жəне 
көпсалалы топтар жүзеге 
асырады. 
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Mission 
Mission 
Миссия 
Миссия 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

the goal toward which a group is 
working and it provides 
organization to the rest of the 
activities. The reason the 
organizations exists. It describes the 
purpose of existence of the 
organization and the rational that 
justifies that existence. Mission 
directs decision making about what 
is/isn’t within the purview of the 
organization/unit. 

Цель, над достижением которой 
работает группа, и которая 
определяет организацию 
остальной деятельности. 
Причина, по которой существует 
организация. Она описывает цель 
существования организации и  
обосновывает ее существование. 
Миссия служит руководством 
при принятии решений о том, что 
входит/не входит в компетенцию 
организации/ отделения. 

Мақсат, жетістіктер  үшін жұмыс 
істейтін топ жəне басқа 
қызметтердің ұйымдастырылуын 
анықтайды. Ұйым өмір сүретін 
себеп. Ол ұйымның өмір сүру 
мақсатын сипаттайды жəне оның 
өмір сүруін негіздейді. Миссия 
ұйымның/бөлімшенің құзыретіне 
ненің кіретіні/кірмейтіні туралы 
шешімдер қабылдау кезінде 
басшылық болып қызмет етеді. 

Motivational discussion 
Motivational discussion  
Мотивационное обсуждение 
Уəждемелік талқылау 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is known as Motivational 
interviewing. It is evidence-based 
approach and used as an approach 
to behavior change (e.g. treatment 
of various addictions). Motivational 
discussion is a patient-oriented 
method, which aims to find and 
confirm the patient's motivation to 
change lifestyle. It is based on co-
operation between a nurse and a 
patient. 

Мотивационное обсуждение 
также известно как 
Мотивационное 
консультирование. Оно 
представляет собой научно-
обоснованный подход, 
используемый для изменения 
поведения   (например, при 
лечении различных 
зависимостей). 
Мотивационное обсуждение – 
это метод, ориентированный на 
пациента, направленный на 
выявление и подтверждение 
мотивации пациента к изменению 
образа жизни.  
Оно основано на сотрудничестве 
медсестры и пациента. 

Уəждемелік талқылау 
Уəждемелік консультация беру 
ретінде де белгілі. Ол мінез-
құлықты өзгерту үшін (мысалы, 
əртүрлі тəуелділіктерді емдеу 
кезінде) пайдаланылатын ғылыми 
негізделген көзқарасты білдіреді. 
Уəждемелік  
талқылау – бұл пациентке 
бағдарланған, пациенттің өмір 
салтын өзгеруге уəждемесін 
анықтауға жəне растауға 
бағытталған əдіс. Ол медбике мен 
пациенттің ынтымақтастығына 
негізделеді. 
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Network management 
Network management 
Управление сетью  
Желіні басқару 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

nurse managers are pivotal 
positions when contacting with 
virtually every service of the 
institution as well as with most 
people above and below them in 
organizational hierarchy. It is 
important that they maintain the 
connection between what they do as 
managers, patient care and the 
mission of the organization". 

Менеджер сестринского дела  – 
это ключевая должность при 
работе практически со всеми 
службами учреждения, а также с 
большинством сотрудников, 
находящихся выше или ниже ее в 
иерархической структуре 
организации.  Важно, чтобы 
менеджеры сестринского дела 
поддерживали связь между тем, 
что они выполняют в качестве 
руководителей, уходом за 
пациентами и миссией 
организации. 

Мейірбике ісінің менеджері – бұл 
мекеменің барлық дерлік 
қызметтерімен, сондай-ақ 
ұйымның иерархиялық 
құрылымында өздерінен жоғары 
немесе төмен тұрған көптеген 
қызметкерлермен жұмыс істеу 
кезіндегі негізгі лауазым. 
Мейірбике ісінің менеджері 
өздері басшылар ретінде 
орындайтын, пациенттердің 
күтімі мен ұйымның миссиясы 
арасындағы байланысты қолдауы 
маңызды. 

 

Nurse 
Nurse 
Медсестра 
Медбике 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a person who has completed a 
programme of nursing education 
and is qualified and authorized in 
his or her country to practice 
nursing. Nurse is prepared and 
authorized (1) to engage in the 
general scope of nursing practice, 
including the promotion of health, 
prevention of illness, and care of 
physically ill, mentally ill, and 
disabled people of all ages and in 
all health care and other community 
settings; (2) to carry out health care 
teaching; (3) to participate fully as a 
member of the health care team; (4) 
to supervise and train nursing and 
health care auxiliaries; and (5) to be 
involved in research. Nurse has four 
fundamental responsibilities: to 
promote health, to prevent illness, 
to restore health and to alleviate 
suffering. 

Медсестра – это специалист, 
окончивший программу 
образования по специальности 
«Сестринское дело» и имеющий 
квалификацию и полномочия 
осуществлять сестринский уход в 
своей стране. Медсестра 
подготовлена и уполномочена (1) 
заниматься общим объемом 
сестринского ухода, включая 
укрепление здоровья, 
профилактику заболеваний, уход 
за физически и психически 
больными людьми и людьми с 
ограниченными возможностями 
любого возраста, а также 
медицинской помощью и 
прочими амбулаторными; (2) 
проводить обучение по вопросам 
здравоохранения; (3) являться 
полноправным участником 
медицинской бригады; (4) 
контролировать и обучать 
помощников по сестринскому 

Медбике– бұл «Мейірбике ісі» 
мамандығы бойынша білім беру 
бағдарламасын аяқтаған жəне өз 
елінде мейірбике күтімін жүзеге 
асыру біліктілігі мен 
өкілеттіктері бар маман.  
Медбике (1) денсаулықты 
нығайтуды, аурулардың 
профилактикасын, кез келген 
жастағы физикалық жəне 
психикалық ауру адамдардың 
жəне мүмкіндіктері шектеулі 
адамдардың күтімін қоса алғанда, 
мейірбике күтінің жалпы 
көлемімен, сондай-ақ 
медициналық көмекпен жəне өзге 
де амбулаторлықтармен 
айналысуға; (2) денсаулық сақтау 
мəселелері бойынша оқытуды 
жүргізуге; (3) медициналық 
бригаданың толыққанды 
қатысушысы болуға; (4) 
мейірбике күтімі жəне 
медициналық көрсетілетін 
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уходу и медицинским услугам; и 
(5) принимать участие в 
исследованиях. У медсестер 
имеется четыре основных 
обязанности: укреплять здоровье, 
проводить профилактику 
заболеваний, восстанавливать 
здоровье и облегчать страдания. 

қызметтер бойынша 
көмекшілерді бақылауға жəне 
оқытуға; жəне  (5) зерттеулерге 
қатысуға дайындалған жəне 
уəкілеттік берілген. 
Медбикелердің мынадай төрт 
негізгі міндеті бар: денсаулықты 
нығайту, аурулардың 
профилактикасын жүргізу, 
денсаулықты қалпына келтіру 
жəне азаптарды жеңілдету. 

Nurse mentor 
Nurse mentor 
Медсестра-ментор 
Медбике -ментор 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a qualified and trained nurse who 
facilitates learning and assesses 
students in the clinical settings as 
well as guides and supports them as 
individuals and learners to gain the 
competences of qualified nurses. 
Nurse mentor has an important role 
in guiding students to gain skills, 
knowledge and competences 
needed to provide effective care in 
clinical practice.  

Медсестра-ментор – это 
квалифицированная и 
дипломированная медсестра, 
обеспечивающая обучение и 
оценивающая студентов в 
клинических условиях, а также 
направляет и поддерживает их 
как личностей, а также 
способствует получению 
обучающимися компетенций 
квалифицированных медсестер. 
Медсестра-ментор играет 
важную роль в руководстве 
студентами для получения 
навыков, знаний и компетенций 
для предоставления 
эффективного ухода в 
клинической практике.  

Медбике -ментор – бұл 
клиникалық жағдайда 
студенттерді оқытуды 
қамтамасыз ететін жəне 
бағалайтын, сондай-ақ білікті 
медбикелер құзыреттерін алу 
үшін оларды тұлғалар мен білім 
алушылар ретінде бағыттайтын 
жəне қолдайтын білікті жəне 
дипломы бар медбике.  Медбике -
ментор клиникалық практикада 
тиімді күтімді ұсыну үшін 
дағдылар, білім мен құзыреттер 
алу үшін студенттерді басқаруда 
маңызды рөл атқарады. 

 

Nurse-patient relationship 
Nurse-patient relationship 
Отношения «медсестра-
пациент» 
«Медбике -пациент қарым-
қатынастары 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a responsive relationship between 
a nurse and a patient that is based 
on respect, trust, and mutuality that 
reflect both personal moral 
knowledge and ethical nursing 

Отношения «медсестра-пациент» 
представляют собой отношения 
между медсестрой и пациентом, 
основанные на уважении, 
доверии и взаимности, 

«Медбике -пациент қарым-
қатынастары медбике мен 
пациент арасындағы құрметке, 
сенімге жəне өзаралыққа 
негізделген, жеке моральдық 
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knowledge. It is a relationship of 
equals who mutually respect each 
other and work together to achieve 
the common goal.  

отражающие личные моральные 
знания и сестринские этические 
знания. Это отношения равных 
людей, которые уважают друг 
друга и  совместно работают для 
достижения общей цели.  

білім мен мейірбикенің этикалық 
білімін көрсететін қарым-
қатынастарды білдіреді. Бұл бір-
бірін құрметтейтін жəне ортақ 
мақсатқа қол жеткізу үшін 
бірлесіп жұмыс істейтін тең 
адамдардың қарым-қатынастары. 

Nurse administration,  
Nursing administration 
Организация сестринского дела 
Мейірбике ісінің ұйымы 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

includes planning, organizing work, 
assigning the right tasks to the right 
people, coordinating work 
activities. The arrangements and 
tasks needed to control the 
operation of a plan or organization. 

Организация сестринского дела 
включает планирование, 
организационную работу, 
поручение соответствующих 
заданий нужным людям, 
координирование рабочей 
деятельности. Организационные 
мероприятия и задания, 
необходимые для контроля 
функционирования плана или 
работы организации. 
 

Мейірбике ісінің ұйымы 
жоспарлауды, 
ұйымдастырушылық жұмысты, 
керек адамдарға тиісті 
тапсырмалар беруді, жұмыс 
қызметін үйлестіруді қамтиды. 
Ұйымның жоспарының жұмыс 
істеуін немесе жұмысын бақылау 
үшін қажетті 
ұйымдастырушылық іс-шаралар 
мен тапсырмалар. 

Nursing care plan 
Nursing care plan 
План сестринского ухода 
Мейірбике күтімінің жоспары 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

Nursing care plan is a written 
document of the patient’s health-
problems and nursing diagnosis, 
goals, nursing interventions and 
evaluation of nursing care. 

План сестринского ухода – это 
письменный документ о 
проблемах со здоровьем пациента 
и сестринским диагнозом, целях, 
сестринских вмешательствах и 
оценке сестринского ухода. 

Мейірбике күтімінің жоспары –
бұл пациенттің денсаулығымен 
проблемалар жəне медбике 
қойған диагноз, мақсаттар, 
медбикелік араласу жəне 
мейірбике күтімін бағалау туралы 
жазбаша құжат. 

Nursing classification system 
Nursing classification system 
Система классификации 
сестринского дела 
Мейірбике ісінің жіктеу жүйесі 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is essential part of nursing 
documentation, and it consists 

Система классификации 
сестринского дела является 

Мейірбике ісінің жіктелу  жүйесі 
медбикелік құжаттаманың 
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fundamental vocabularies of 
nursing. It includes classification of 
nursing diagnoses, classification of 
nursing interventions and 
classification of nursing outcomes. 
The use of nursing classification 
system enhances the use of 
common professional language. 
Each classification is structured by 
Nursing taxonomies. A taxonomy is 
a set of categories arranged based 
on a single principle or set of 
principles. 

важной частью медсестринской 
документации, состоящая из 
основных терминов сестринского 
дела. Она включает 
классификацию, диагнозов, 
поставленных медсестрой, 
классификацию медсестринских 
вмешательств и классификацию 
результатов сестринского ухода. 
Использование системы 
классификации сестринского 
дела расширяет использование 
общего профессионального 
языка. Каждая классификация 
структурируется с помощью 
Таксономии сестринского дела. 
Таксономия – это набор 
категорий, организованных на 
основании единого принципа или 
ряда принципов. 

маңызды бөлігі болып табылады, 
ол мейірбике ісінің негізгі 
терминдерінен тұрады. Ол 
медбике қойған диагноздардың 
сыныптамасын, медбикелік 
араласудың сыныптамасын жəне 
медбикелік күтімі нəтижелерінің 
жіктелуін қамтиды. Мейірбике 
ісінің жіктелу  жүйесін қолдану  
ортақ кəсіби тілдің 
пайдаланылуын кеңейтеді. Əрбір 
сыныптама Мейірбике ісі 
таксономиясының көмегімен 
құрылымдалады. Таксономия – 
бұл бірыңғай қағидат немесе 
бірқатар қағидаттар негізінде 
ұйымдастырылған санаттар 
жиынтығы. 

Nursing diagnosis 
Nursing diagnosis 
Диагноз, поставленный 
медсестрой 
Медбикелік диагноз 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

a term diagnosis is a statement or 
conclusion regarding the nature of 
phenomenon. Nursing diagnosis is a 
health issue that can be prevented, 
reduced, resolved or enhanced 
through independent measures. 
Professional nurses are responsible 
for making nursing diagnoses. 

Термин «Диагноз» означает 
формулировку или заключение о 
характере явления. Cестринский 
диагноз- это проблема здоровья, 
которую можно предупредить, 
сократить, решить или усилить с 
помощью независимых мер.  
Профессиональные медсестры 
несут ответственность за 
сестринский диагноз. 

«Диагноз» термині құбылыстың 
сипаты туралы тұжырымдаманы 
немесе қорытындыны білдіреді.  
Медбикелік диагноз бұл 
денсаулық проблемасы, оны 
тəуелсіз шаралардың көмегімен 
алдын алуға, қысқартуға, шешуге 
немесе күшейтуге   сақтауға жəне 
нығайтуға болады. Кəсіби 
медбике қойған диагноздар үшін 
жауапты болады. 

Nursing documentation 
Nursing documentation 
Документация по сестринскому 
делу 
Мейірбике ісі бойынша 
құжаттама 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

means documenting patient 
information to the nursing care plan 
and patient record. Documentation 
ensures continuity of a care and 

Документация означает 
документирование информации о 
пациенте в плане сестринского 
ухода и в медицинской карточке 

Құжаттама мейірбике күтімінің 
жоспарында жəне пациенттің 
медициналық картасында 
пациент туралы ақпаратты 
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promotes collaboration and 
communication among the health 
personnel involved in the patient’s 
care. 

пациента. Документация 
обеспечивает непрерывность 
ухода и стимулирует 
сотрудничество и обмен 
информацией между 
специалистами сферы 
здравоохранения, 
занимающимися уходом за 
пациентами. 

құжаттауды білдіреді. Құжаттама 
күтімнің үзіліссіздігін 
қамтамасыз етеді, пациенттердің 
күтімімен айналысатын 
денсаулық сақтау саласының 
мамандары арасындағы 
ынтымақтастықты жəне ақпарат 
алмасуды қамтиды  

Nursing ethics 
Nursing ethics 
Сестринская этика 
Мейірбике этикасы 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

are the ethical issues that occur in 
nursing practice. It consist 
implementation of guidelines and 
codes for professional, ethical 
behavior, nurses’ professional 
values and their personal values, 
ethical decision making and facing 
specific ethical issues e.g. end-of-
life issues. 

Сестринская этика представляет 
собой этические вопросы, 
возникающие в ходе 
медсестринской практики. Она 
включает в себя выполнение 
руководств и кодексов 
профессионального, этического 
поведения, профессиональных и 
личных ценностей медсестер, 
принятие этических решений и  
решение особых этических 
проблем, например, связанных с 
окончанием жизни. 

Мейірбике этикасы медбикелік 
практика барысында туындайтын 
этикалық мəселелерді білдіреді. 
Ол медбикелердің кəсіби, 
этикалық жүріс-тұрысын,  кəсіби 
жəне жеке құндылықтарының 
нұсқаулары мен кодекстерін 
орындауды, этикалық шешімдер 
қабылдауды жəне ерекше 
этикалық проблемаларды, 
мысалы, өмірдің аяқталуына 
байланысты проблемаларды 
шешуді қамтиды.   

Nursing intervention 
Nursing intervention 
Сестринское вмешательство 
Мейірбикелік араласу 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is an act to implement the nursing 
care plan as part of the nursing 
process. It is any treatment, based 
on clinical judgement and 
knowledge that a nurse performs to 
enhance patient outcomes. 

Сестринское вмешательство – это 
действие для реализации плана 
сестринского ухода в рамках 
процесса сестринского ухода. Это 
любой сестринский уход, 
основанный на клинической 
оценке и знаниях, 
обеспечивающий улучшение 
результатов лечения пациента.  

Мейірбикелік араласу – бұл 
мейірбике күтімінің процесі 
шеңберінде мейірбике күтімінің 
жоспарын іске асыруға арналған 
əрекет.  Бұл пациенттің емдеу 
нəтижелерін жақсарту үшін 
қамтамасыз ететін, клиникалық 
бағалау білімге негізделген кез-
келген медбикелік күтім.  
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Nursing leadership 
Nursing leadership 
Лидерство в сестринском деле 
Мейірбике ісіндегі 
көшбасшылық 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a process that occurs between a 
leader and another individual/a 
group/an organization/a 
community/a society that 
influences others inspiring, 
enlivening and engaging others to 
participate in the achievement of 
goals. Nursing leadership means 
understanding the nature and 
impact of health service reform. 
Being visionaries, strategic 
thinkers, effective planners and 
managers of change, and should 
contribute to policy development 
and work effectively in teams, 
partnerships and alliances. Nursing 
leadership requires a range of 
business and interpersonal skills in 
areas such as resource 
management, media and 
marketing, communication, 
negotiation, motivating and 
influencing others. 

Лидерство в сестринском деле – 
это процесс, который происходит 
между лидером и другим 
человеком/группой/ 
организацией/сообществом/  
обществом, влияющий на других 
путем вдохновения и 
привлечения к участию в 
достижении целей. Лидерство в 
сестринском деле означает 
понимание характера и влияния 
реформы  службы 
здравоохранения. Лидеры 
должны иметь нестандартный 
взгляд на вещи, мыслить 
стратегически, уметь эффективно 
планировать и руководить 
изменениями, а также вносить 
вклад в развитие политики и 
эффективную работу в команде, 
партнерстве и объединении. 
Лидерство в сестринском деле 
требует ряда деловых и 
межличностных навыков в таких 
сферах, как управление 
ресурсами, СМИ и маркетинг, 
обмен информацией, ведение 
переговоров, мотивирование и 
влияние на других. 

Мейірбике ісіндегі көшбасшылық 
– бұл шабыттандыру жəне 
мақсаттарға қол жеткізуге 
жеткізуге қатысу үшін тарту 
арқылы басқаларға ықпал ететін, 
көшбасшы мен басқа 
адам/топ/ұйым/қоғамдастық/ 
қоғам арасында болатын процесс. 
Мейірбике ісіндегі көшбасшылық 
денсаулық сақтау қызметі 
реформасының сипаты мен 
ықпалын түсінуді білдіреді. 
Көшбасшылардың көзқарасы 
стандартты емес болуы керек, 
стратегиялық ойлауға, 
өзгерістерді тиімді жоспарлауға 
жəне басқаруға, сондай-ақ 
саясатты дамытуға жəне 
командадағы, əріптестік пен 
бірлестіктегі тиімді жұмысқа үлес 
қосуға тиіс. Мейірбике ісіндегі 
көшбасшылық ресурстарды 
басқару, БАҚ жəне маркетинг, 
ақпарат алмасу, келіссөздер 
жүргізу, уəждеу жəне басқаларға 
ықпал ету сияқты салаларда 
бірқатар іскерлік жəне 
тұлғааралық дағдыларды талап 
етеді. 

Nursing management 
Nursing management   
Руководство в сестринском деле 
Мейірбике ісіндегі басшылық 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

includes process of planning, 
organizing, and staffing, leading 
and controlling actions to achieve 
goals. In addition establishing 
order, doing things right, 
influencing people toward goal 
accomplishment are included 
nursing management. 

Руководство в сестринском деле 
включает процесс  планирования, 
организации и подбора 
персонала, все направляющие и 
контролирующие действия, 
ведущие к достижению цели. 
Кроме того, в это понятие 
вкладывается наведение порядка, 
точное выполнение 

Мейірбике ісіндегі басшылық 
жоспарлау, ұйымдастыру жəне 
персоналды іріктеу процесін, 
мақсатқа қол жеткізуге əкелетін 
барлық бағыттайтын жəне 
бақылайтын əрекеттерді 
қамтиды. Сонымен қатар, бұл 
ұғымға тəртіп орнату, 
міндеттерді нақты орындау, 
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обязанностей, побуждение 
сотрудников к достижению цели. 
 

қызметкерлерді мақсатқа қол 
жеткізуге итермелеу қамтиды 

Nursing outcome 
Nursing outcome 
Результат сестринского ухода 
Мейірбике күтімінің нəтижесі 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

a nursing sensitive patient outcome 
is an individual, family, or 
community state behavior, or 
perception that is measured along a 
continuum in response to nursing 
intervention/interventions. 

Результат сестринского ухода, 
чутко реагирующего на 
потребности пациента – это 
индивидуальное, семейное или 
общественное поведение, или 
восприятие, являющееся 
реакцией на действие/действия 
сестры, спектр проявления 
которой чрезвычайно широк. 

Пациенттің қажеттіліктеріне ден 
қоя отырып қамқорлықпен 
сезінетін мейірбике күтімінің 
нəтижесі – бұл жеке, отбасылық 
немесе қоғамдық жүріс-тұрыс 
немесе əсер ету спектры аса кең  
медбикенің 
əрекеті/əрекетсіздігіне  
көрсетілген реакциясы ретінде 
ұғыну.  

Nursing process 
Nursing process 
Процесс сестринского ухода 
Мейірбике күтімінің процесі 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is an organized sequence of 
problem-solving steps used to 
identify and manage the health 
problems of a patient. It is a 
framework for nursing in all health 
care settings. It involves five stages: 
assessment, diagnosis, planning, 
implementation and evaluation that 
may overlap or occur 
simultaneously. Nursing 
documentation is included each 
stages. Assessment includes 
systematic collection of data or 
facts of a patient. During 
assessment, the nurse gathers 
information to determine areas of 
abnormal functions, risk factors and 
patient strengths. Diagnosis is the 
identification of health-related 
problems by analyzing data. 
Planning means that the nurse 
prioritizes nursing diagnosis/health-
related problems, identifies 
measurable goals or outcomes and 
selects appropriate interventions. 

Процесс сестринского ухода - это 
организованная 
последовательность шагов по 
решению задач для выявления и 
управления проблемами здоровья 
пациента. Это основа для ухода 
за больными во всех 
медицинских учреждениях. 
Процесс состоит из пяти этапов: 
первичная оценка, диагностика, 
планирование, реализация и 
текущая оценка, которые могут 
идти параллельно или  один за 
другим последовательно. 
Ведение сестринской 
документации необходимо на 
каждом этапе. 
 Оценка – это систематический 
сбор данных или фактов о 
пациенте. В ходе оценки сестра 
собирает информацию, чтобы 
определить  области 
анормальных  нарушение 
функций организма, факторы 
риска и силы  пациента. 

Мейірбике күтімінің процесі – 
бұл пациенттің денсаулығындағы 
проблемаларды анықтау жəне 
басқару үшін міндеттерді шешу 
бойынша қадамдардың 
ұйымдастықан дəйектілігі. Бұл 
барлық медициналық 
мекемелердегі науқастар 
күтімінің негізі. Процесс бес 
кезеңнен тұрады: бастапқы 
бағалау, диагностика, жоспарлау, 
іске асыру жəне ағымдағы 
бағалау, олар қатар немесе 
бірінен соң бірі дəйекті түрде 
жүруі мүмкін. Мейірбике 
құжаттамасын жүргізу əрбір 
кезеңде қажет.  
Бағалау – бұл пациент туралы 
деректерді немесе мəліметтерді  
жүйелі түрде жинау. Бағалау 
барысында мейірбике пациенттің 
жағдайын, ағзаның бұзылған 
функциясын жəне қауіп қатер  
факторларын анықтау үшін 
ақпарат жинайды. 
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Implementation means carrying out 
nursing care plan in order to 
implement medical orders and 
nursing orders. Evaluation is the 
stage when the nurse determines 
whether a patient has reached the 
goals or outcomes. The evaluation 
is ongoing process and it helps to 
evaluate the effectiveness of 
nursing care.  

Диагностика – это 
идентификация проблем, 
связанных со здоровьем, на 
основе анализа данных. 
Планирование означает действия 
сестры по постановке 
сестринского диагноза/проблем, 
связанных со здоровьем, 
определению достижимых целей 
или результатов и выбору 
соответствующего 
вмешательства. Реализация 
означает выполнение плана 
сестринского ухода, чтобы 
осуществить медицинские и 
сестринские предписания. 
Текущая оценка – это этап, на 
котором сестра определяет 
достигнуты ли цели и результаты 
ухода за больным. Это 
постоянный процесс, который 
помогает оценить эффективность 
действий сестры. 

Диагностика – бұл деректерді 
талдау негізінде денсаулыққа 
байланысты проблемаларды 
сəйкестендіру. Жоспарлау 
мейірбикенің мейірбике 
диагнозын/денсаулыққа 
байланысты проблемаларды қою, 
қол жеткізілетін мақсаттарды 
немесе нəтижелерді айқындау 
жəне тиісті араласуды таңдау 
бойынша əрекеттерін білдіреді. 
Іске асыру медициналық жəне 
мейірбикелік нұсқамаларды 
жүзеге асыру үшін мейірбике 
күтімінің жоспарын орындауды 
білдіреді. Ағымдағы бағалау – 
бұл мейірбике науқас күтімінің 
мақсаттары мен нəтижелеріне қол 
жеткізілгенін-жеткізілмегенін 
айқындайтын кезең. Бұл 
мейірбике əрекеттерінің 
тиімділігін бағалауға 
көмектесетін тұрақты процесс. 

Nursing profession 
Nursing profession 
Профессия медсестры 
Медбике кəсібі 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is an occupation that has its own 
extensive education, an own 
orientation of the individual toward 
service, either to a community or to 
an organization, ongoing research, a 
code of ethics, autonomy and 
professional organization. Nurses as 
professional care givers share with 
other health professionals and those 
in other sectors of public service the 
functions of planning, 
implementation, and evaluation to 
ensure the adequacy of the health 
system for promoting health, 
preventing illness, and caring for ill 
and disabled people. 

Профессия медсестры - это 
профессия, которая требует от 
личности широкой 
образованности, готовности 
служить обществу или 
организации, постоянного 
проведения исследований, 
соблюдения этического кодекса, 
умения работать автономно и 
быть профессиональной 
организации. Медсестры как 
лица, предоставляющие 
профессиональную помощь, 
совместно с другими 
медицинскими работниками и 
специалистами в других секторах 
государственной службы 
выполняют функции 
планирования, реализации и 
оценки, чтобы обеспечить 
соответствующее 
функционирование системы 
здравоохранения по укреплению 
здоровья, профилактике болезней 

Медбике кəсібі – бұл тұлғадан 
кең сауаттылықты, қоғамға 
қызмет ету дайындығын немесе 
ұйымдастырылуды, тұрақты 
түрде зерттеулер жүргізуді, 
этикалық кодексті сақтауды, 
дербес жұмыс істей алуды жəне 
кəсіби ұйымдастырылуды талап 
ететін кəсіп. Кəсіби көмек 
ұсынатын тұлға  ретінде 
медбикелер  денсаулықты 
нығайту, аурулардың 
профилактикасы жəне науқастар 
мен мүгедектердің күтімі 
бойынша денсаулық сақтау 
жүйесінің тиісті жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін басқа 
медицина қызметкерлерге   жəне 
мемлекеттік қызметтің басқа 
секторларындағы мамандармен 
бірлесе отырып, жоспарлау, іске 
асыру жəне бағалау 
функцияларын орындайды.  
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и уходу за больными и 
инвалидами. 
 

Nursing research 
Nursing research 
Исследование в сестринском 
деле 
Мейірбике ісіндегі зерттеу 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

efforts address professional practice 
issues related to health, nursing care 
and equality of life of individuals, 
families and communities. The 
research in nursing must address the 
questions relevant to nurses and 
must develop a unique body of 
knowledge for practice. Research is 
an accepted process for obtaining 
scientific knowledge in nursing. It 
enables nurses to provide evidence-
based health care to patients and 
their families. 

Исследования в сестринском деле 
касаются вопросов 
профессиональной практики, 
связанных со здоровьем, 
сестринским уходом и равных 
возможностей качества жизни 
людей, семей и общества. Они 
направлены на решение 
вопросов, с которыми 
сталкивается медсестра, чтобы 
создать уникальную базу знаний 
для практической деятельности. 
Исследования - это 
общепринятый процесс 
получения научных знаний в 
области сестринского дела. Они 
позволяют медсестрам 
предоставлять медицинскую 
помощь, основанную на 
фактических данных, пациентам 
и их семьям. 
 

Мейірбике ісіндегі зерттеулер 
денсаулыққа, мейірбике күтіміне 
байланысты кəсіби практика 
мəселелеріне жəне адамдар, 
отбасылар мен қоғам өмірі 
сапасының тең мүмкіндіктеріне 
қатысты. Олар практикалық 
қызметке арналған білімнің 
бірегей базасын құру үшін 
медбике тап болатын мəселелерді 
шешуге бағытталған. Зерттеулер 
– бұл мейірбике ісі саласында 
ғылыми білім алудың жалпыға 
ортақ қабылданған процесі. Олар 
медбикелерге пациенттерге жəне 
олардың отбасыларына іс 
жүзіндегі деректерге негізделген 
медициналық көмек ұсынуға 
мүмкіндік береді. 
 

Nursing science 
Nursing science 
Наука сестринского дела 
Мейірбике ісінің ғылымы 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

science is a coherent body of 
knowledge composed of research 
findings and tested theories for 
specific discipline. Science is both a 
product and a process. Nursing 
science has focused the study of 
nursing phenomena. The discipline 
of nursing is the study of 
relationship, human– environment 
patterning, and the complex 
dynamics related to caring and 
healing. Nursing science has been 

Наука - это совокупность знаний, 
состоящая из результатов 
исследований и проверенных 
теорий для конкретной 
дисциплины. Наука является 
одновременно продуктом и 
процессом. В науке о 
сестринском деле основное 
внимание уделяется изучению 
явлений сестринского дела. 
Сестринское дело как предмет - 
это изучение отношений, 

Ғылым – бұл нақты пəн үшін 
зерттеулер мен тексерілген 
теориялар нəтижелерінен 
тұратын білім жиынтығы. Ғылым 
бір мезгілде өнім жəне процес 
болып табылады. Мейірбике ісі 
туралы ғылымда негізгі көңіл 
мейірбике ісінің құбылыстарын 
зерделеуге бөлінеді. Мейірбике 
ісі пəн ретінде – бұл қарым-
қатынастарды зерттеу , адам мен 
қоршаған ортаның жай-күйін 
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developed with the utilization of 
variety of both quantitative and 
qualitative research methods. 

моделирование состояния 
человека и окружающей среды и 
комплексная динамика ухода за 
больным и его лечения. Наука о 
сестринском деле была 
разработана с использованием 
разнообразных  количественных 
и качественных  методов 
исследования. 

модельдеу жəне науқастың күтімі 
мен оны емдеудің кешенді 
динамикасы.  Мейірбике ісі 
туралы ғылым əртүрлі сандық 
жəне сапалық зерттеу əдістерін 
пайдалана отырып əзірленген 
болатын. 

 

Nursing theory 
Nursing theory 
Теория сестринского дела 
Мейірбике ісінің теориясы 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

theory is a way of explaining some 
segment of the empirical world and 
can be used to describe, explain, 
predict or control that segment. A 
theory consists of a set of concepts 
that are defined and interrelated to 
present a view of a phenomenon. 
Theories are developed and tested 
through research, and when they are 
adequately tested, they become part 
of science. Central nursing concepts 
or phenomena are significant 
sources for the development of the 
nursing theories. Nursing theories 
can be abstract and broad such as 
“Grand Nursing theories” which are 
known as conceptual models or 
conceptual frameworks. Nursing 
theories can be more concrete and 
specific for instance “Middle range 
and Practice theories”. There are 
several levels of theoretical thinking 
between abstract and concrete 
theory. 

Теория - это способ объяснить 
некоторый сегмент 
эмпирического мира. Она может 
использоваться для описания, 
объяснения, прогнозирования 
или контроля этого сегмента. 
Теория состоит из набора 
понятий, которые определены и 
взаимосвязаны, чтобы дать 
представление об отдельном 
явлении. Теории 
разрабатываются и проверяются 
на основе исследований, и когда 
они проходят соответствующую 
проверку, они становятся частью 
науки. Основные концепции или 
явления сестринского дела 
являются существенными 
источниками для развития теории 
сестринского дела. Теории могут 
быть абстрактными и широкими, 
такими как «Глобальные теории 
сестринского дела», которые 
известны как концептуальные 
модели или концептуальные 
рамки или более конкретными и 
специфическими, например, 
«Промежуточные, практически-
ориентированные». Между 
абстрактными и конкретными 
теориями есть несколько уровней 
теоретического мышления. 

Теория – бұл эмпирикалық 
əлемнің қайсыбір сегментін 
түсіндіру тəсілі. Ол осы сегментті 
сипаттау, түсіндіру, болжау 
немесе бақылау үшін 
пайдаланылуы мүмкін.  Теория 
жекелеген құбылыс туралы 
түсінік беру үшін айқындалған 
жəне өзара байланысты 
ұғымдардың жиынтығынан 
тұрады. Теориялар зерттеулер 
негізінде əзірленеді жəне 
тексеріледі жəне олар тиісті 
тексеруден өткенде олар 
ғылымның бір бөлігіне айналады. 
Мейірбике ісінің негізін 
тұжырымдамалары немесе 
құбылыстары мейірбике ісінің 
теориясын дамыту үшін дереккөз 
болып табылады. Теориялар 
«Мейірбике ісінің жаһандық 
теориялары» сияқты 
тұжырымдамалық модельдер 
немесе тұжырымдамалық 
шеңберлер ретінде танымал 
абстрактылы жəне кең немесе 
анағұрлым нақты əрі өзіндік 
ерекше болуы мүмкін, мысалы, 
«Аралық, практикалық 
бағдарланған».  Абстрактылы 
жəне нақты теориялар арасында 
теориялық ойлаудың бірнеше 
деңгейі бар.  
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Nursing values 
Nursing values 
Ценности в сестринском уходе 
Мейірбике күтіміндегі 
құндылықтар 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

nurses’ professional values are 
acquired during socialization into 
nursing from codes of ethics, 
nursing experiences, teachers and 
peers. The ethical principles assist 
in decision-making because they are 
standard for measuring actions. 
They may be the basis for laws, but 
they themselves are not laws. 
Commonly agreed essential ethical 
principles in nursing are e.g. 
autonomy, confidentiality, justice, 
nonmaleficence, beneficence, 
fidelity and accountability. 

Профессиональные ценности 
медсестер приобретаются во 
время социализации на основе 
кодекса этики, сестринского 
опыта, от учителей и коллег. 
Этические принципы помогают в 
принятии решений, поскольку 
они являются стандартными для 
измерения действий. Они могут 
быть основой законов, но сами 
они не являются законами. 
Примерами таких общепринятых 
основных этических принципов в 
сестринском деле являются, 
например, автономия, 
конфиденциальность, 
справедливость, принцип «не 
навреди», а также милосердие, 
преданность  и подотчетность. 

Медбикелердің кəсіби 
құндылықтары этика кодексі, 
мейірбике тəжірибесі негізінде  
мұғалімдер мен əріптестерден 
əлеуметтендіру кезінде. 
Этикалық қағидаттар шешімдер 
қабылдауда көмектеседі, өйткені, 
олар əрекеттерді өрлеу үшін 
стандартты болып табылады. 
Олар заңдардың негізі болуы 
мүмкін, бірақ өздері заңдар 
болып табылмайды. Мейірбике 
ісіндегі осындай жалпыға ортақ 
қабылданған этикалық 
қағидаттардың мысалдары, 
мысалы, дербестік, құпиялылық, 
əділдік, «зиян келтірме» 
қағидаты, сондай-ақ мейірімділік, 
адалдық жəне есеп берушілік. 

Patient 
Patient 
Пациент 
Пациент 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is health care user, also known as 
health care “consumer” or “client”. 
Patient is a person who is receiving 
health care. He or she is waiting for 
or undergoing medical treatment 
and nursing care. 

Пациент - это лицо, 
обратившееся за медицинской 
помощью, его можно назвать 
«потребитель» или «клиент» 
здравоохранения. Пациент - это 
человек, который получает 
медицинскую помощь 
независимо от  наличия 
заболевания. Он или она ожидает 
или уже проходит лечение и 
уход. 

Пациент – бұл медициналық 
көмек үшін жүгінген адам, оны 
денсаулық сақтаудың 
«тұтынушысы» немесе «клиенті» 
деп атауға болады.  Пациент – 
бұл ауруының бар жоғына 
тəуелсіз медициналық көмекті 
алатын адам. Ол емдеу мен 
күтімді күтуде немесе қазірдің 
өзінде алып жатыр. 
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Patient-centered care 
Patient-centered care 
Пациент-ориентированный 
уход 
Пациентке бағдарланған күтім 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a model of nursing care delivery 
in which patient is actively involved 
in his/her care and has control over 
the care given. Patient’s values, 
preferences and expressed needs are 
respected. The relationship between 
a patient and a nurse is genuine and 
co-operational. Nursing process 
enables to formulate a 
comprehensive and unique plan of 
care for each patient. 

Пациент-ориентированный уход - 
это модель оказания 
медицинской помощи, в ходе 
которой пациент активно 
вовлечен в процесс и 
контролирует его. К 
предпочтениям пациента, его 
потребностям и просьбам следует 
относиться с уважением. 
Отношения пациента и 
медсестры должны быть  
доверительными и подлинно 
сотрудническими. Процесс ухода 
позволяет сформулировать 
всесторонний план оказания 
медицинской помощи,  
уникальный для каждого 
пациента. 

Пациентке бағдарланған күтім – 
бұл медициналық көмек көрсету 
моделі, оның барысында пациент 
процеске белсенді тартылған 
жəне оны бақылайды. Пациенттің 
артықшылықтарына, оның 
қажеттіліктері мен өтініштеріне 
құрметпен қараған жөн. Пациент 
пен медбикенің қарым-
қатынастары сенімді  болуға 
жəне шынайы ынтымақтастыққа 
негізделуге тиіс. Күтім процесі 
əрбір пациент үшін бірегей 
медициналық көмек көрсетудің 
жан-жақты жоспарын 
тұжырымдауға мүмкіндік береді. 

Patient counseling 
Patient counseling 
Консультирование пациента 
Пациентке консультация беру 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

means working with a person in 
relation to his/her own health 
agenda. Patient counseling places 
the individual at the center of 
intervention, health promoter takes 
the role of facilitator and 
empowerer. 

Консультирование пациентов 
означает работу, связанную с 
обсуждением их здоровья. 
Консультации проводят 
индивидуально в медицинских 
центрах, где специалист 
сестринского дела/ по охране  
здоровья берет на себя роль 
фасилитатора и администратора. 

Пациенттердің денсаулығын 
талқылауға байланысты кеңес 
беру жұмысын білдіреді. Кеңес 
беру емдік профилактикалық 
ұйымдарда (ЕПҰ) медициналық 
орталықтарда жеке өткізіледі, 
онда мейірбике ісі денсаулық 
қорғау жөніндегі маман өзіне 
фасилитатор мен əкімшінің рөлін 
алады. 
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Patient education 
Patient education 
Обучение пациента 
Пациентті оқыту 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

means providing knowledge and 
information and developing the 
necessary skills so that people can 
make informed choice about their 
health behavior. Patient education 
outcomes are achieved when health-
promoting changes in knowledge, 
attitudes and skills occur in clients.  
To determine if health education 
efforts are successful, nurses must 
evaluate the results. 

Обучение пациента означает 
предоставление ему знаний и 
информации и выработку у него 
необходимых навыков, чтобы он 
сам сделал осознанный выбор, 
как вести себя, чтобы укрепить 
здоровье. Результаты 
достигаются, когда клиент 
отказывается от вредных 
привычек и начинает вести 
здоровый образ жизни. Чтобы 
определить насколько успешно 
прошло обучение, медсестры 
должны оценить результаты. 

Пациентті оқыту дегеніміз оған 
білім мен ақпарат беруді жəне 
оның қажетті дағдыларды 
қалыптастырудағы саналы таңдау 
жасау үшін  денсаулығын 
нығайтуды білдіреді. Клиент 
зиянды əдеттерден бас тартқан 
кезде жəне саламатты өмір 
салтын ұстана бастаған кезде 
нəтижелерге қол жеткізіледі. 
Оқыту қаншалықты табысты 
өткенін айқындау үшін 
медбикелер нəтижелерін 
бағалауға тиіс. 

Patient record 
Patient record 
Медицинская карта пациента 
Пациенттің медициналық 
картасы 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a formal, legal document that 
provides evidence of a patient’s 
care and includes nursing care plan. 
It can be written or computer based. 
Computer-based patient records 
require personal password to enter 
and sign off computer files. 

Медицинская карта пациента – 
это официальный документ, 
имеющий юридическую силу. Он 
является свидетельством того, 
какая медицинская помощь была 
оказана пациенту. В карту 
включается также план 
сестринского ухода. Карта может 
вестись в бумажном виде или 
вноситься в компьютер. 
Электронный вариант 
медицинской карты пациента 
требует персонального пароля 
для доступа к файлу и 
электронной росписи. 

Пациенттің медициналық 
картасы – бұл заңды күші бар 
ресми құжат. Ол пациентке 
қандай медициналық көмек 
көрсетілгенінің дəлелі болып 
табылады. Картаға мейірбике 
күтімінің жоспары да қосылады. 
Карта қағаз түрінде жүргізілуі 
мүмкін  немесе компьютерге 
енгізілуі мүмкін. Пациенттің 
медициналық картасының 
электрондық нұсқасы файлға қол 
жеткізу үшін дербес парольды 
жəне электрондық қолтаңбаны 
талап етеді. 
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Patient safety 
Patient safety  
Безопасность пациента 
Пациенттің қауіпсіздігі 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

can be defined as “freedom for a 
patient from unnecessary harm or 
potential harm associated with 
health care”. Patient safety is a 
fundamental principle of health 
care. It is the prevention of errors 
and adverse effects to patients 
associated with health care. While 
health care has become more 
effective, it has also become more 
complex, with greater use of new 
technologies, medicines and 
treatments. Clear policies, 
organizational leadership capacity, 
data to drive safety improvements, 
skilled health care professionals and 
effective involvement of patients in 
their care, are all needed to ensure 
sustainable and significant 
improvements in the safety of 
health care. 

Безопасность пациента можно 
определить, как «свободу для 
пациента от ненужного вреда или 
потенциального вреда, 
связанного с медицинским 
обслуживанием». Безопасность 
пациентов – основополагающий 
принцип здравоохранения. Это 
предотвращение ошибок и 
побочных эффектов для 
пациентов, связанных с 
медицинским обслуживанием. В 
то время как здравоохранение 
стало более эффективным, оно 
также стало более сложным, с 
использованием новых 
технологий, лекарств и методов 
лечения. Для обеспечения 
устойчивого и значительного 
улучшения безопасности 
медицинской помощи 
необходимы четкая политика, 
лидерский потенциал 
организации, данные для 
повышения безопасности, 
квалифицированные специалисты 
в области здравоохранения и 
эффективное участие пациентов в 
своем лечении. 

Пациенттің қауіпсіздігін 
«медициналық қызмет көрсетуге 
байланысты қажет емес зияннан 
немесе əлеуметті зияннан 
пациент үшін бостандық» ретінде 
айқындауға болады. 
Пациенттердің қауіпсіздігі – 
денсаулық сақтаудың негізін 
қалаушы қағидаты. Бұл 
медициналық қызмет көрсетуге 
байланысты, пациенттер үшін 
қателер мен жағымсыз əсерлерді 
болғызбау. Бұл ретте денсаулық 
сақтау анағұрлым тиімді 
болғаннан кейін, ол жаңа 
технологиялар, дəрілер мен емдеу 
əдістері пайдаланыла отырып, 
күрделене түсті. Медициналық 
көмек қауіпсіздігінің орнықты 
жəне айтарлықтай жақсаруын 
қамтамасыз ету үшін нақты 
саясат, ұйымдастырудың 
көшбасшылық əлеуеті, 
қауіпсіздікті арттыру үшін 
деректер, денсаулық сақтау 
саласындағы білікті мамандар 
жəне пациенттердің өз емдеуіне 
тиімді қатысуы қажет. 
 

(Disease) Prevention 
(Disease) Prevention 
Профилактика (заболевания) 
(Аурудың) Профилактикасы 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a practical, evidence-based 
approach, prevents patients and 
health workers from being harmed 
by avoidable infections. Disease 
prevention means actions taken at 
primary, secondary or tertiary levels 
to prevent disease occurring or 
worsening. Primary prevention 
means avoiding the onset of disease 
by detecting of the high risk groups 

Профилактика заболевания - это 
практический, основанный на 
доказательной медицине подход, 
который предотвращает 
причинение вреда пациентам и 
работникам здравоохранения 
предотвратимыми инфекциями. 
Предотвращение заболеваний 
означает действия, 
предпринимаемые на начальном, 

Аурудың профилактикасы – бұл 
практикалық, дəлелдік 
медицинаға негізделген, алдын 
алуға болатын инфекциялар 
арқылы пациенттерге жəне 
денсаулық сақтау 
жұмыскерлеріне зиян келтіруді 
болғызбайтын көзқарас. 
Ауруларды болғызбау ауруды 
болғызбау немесе жай-күйді 
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or advising and counselling. It is 
also prevention of the development 
of a disease reducing exposure to 
environmental and behavioural risk 
factors.  Secondary prevention 
means changing health damaging 
behaviors to prevent progression of 
a disease and shorten episodes of 
illness and early diagnosis to 
improve the prospects of treatment. 
Tertiary prevention means limiting 
disabilities and complications from 
a chronic condition, enhancing 
quality of life and reducing 
consequences of illness, 
rehabilitation. 

вторичном или третичном 
уровнях для предотвращения 
заболевания или ухудшения 
состояния. Первичная 
профилактика означает 
избежание возникновения 
заболевания путем выявления 
групп высокого риска, совета или 
консультирования. Это также 
предотвращение развития 
болезни за счет снижения 
факторов риска от воздействия 
окружающей среды и образа 
жизни. Вторичная профилактика 
означает изменение вредного для 
здоровья поведения для 
предотвращения развития 
заболевания и сокращения 
эпизодов болезни, а также 
раннюю диагностику для 
улучшения перспектив лечения. 
Третичная профилактика 
означает ограничение 
инвалидности и осложнений из-
за хронического состояния, 
повышение качества жизни и 
снижение последствий болезни, 
реабилитацию. 

нашарлату үшін бастапқы, екінші 
немесе үшінші деңгейлерде 
қолданылатын əрекеттерді 
білдіреді. Бастапқы 
профилактика жоғары тəуекел 
топтарын анықтау, кеңес немесе 
консультация беру арқылы 
аурудың пайда болуын 
болғызбауды білдіреді. Сондай-
ақ, бұл қоршаған орта мен өмір 
салтының əсерінен тəуекел 
факторларын азайту есебінен 
аурудың дамуын болғызбау. 
Екінші профилактика аурудың 
дамуын болғызбау жəне ауру 
эпизодтарын қысқарту үшін 
денсаулық үшін зиянды жүріс-
тұрысты өзгертуді жəне емдеу 
перспективаларын жақсарту үшін 
ерте диагностиканы білдіреді. 
Үшінші профилактика 
созылмалы жай-күй, өмір 
сапасының артуы салдарынан 
мүгедектікті жəне асқынуды 
шектеуді жəне аурудың салдарын 
азайтуды, оңалтуды білдіреді.    

Professional malpractice 
Professional malpractice 
Профессиональная 
некомпетентность 
Кəсіби құзыретсіздік 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a professional wrongful conduct 
in discharge of professional duties 
or failure to meet standards of care 
for the profession which results in 
harm to an individual entrusted  to 
the professional’s care. It is 
professional negligence, which 
differs from simple negligence. It 
holds the professional to a higher 
standard of accountability. 

Профессиональная 
некомпетентность – это 
непрофессиональное поведение 
при исполнении служебных 
обязанностей или несоответствие 
стандартам, результатом которых 
может стать нанесение ущерба 
лицу, обратившемуся за 
профессиональной помощью. Это 
пренебрежение служебными 
обязанностями в отличие от 
простой невнимательности. 
Профессионал должен соблюдать 
высокие стандарты 
подотчетности. 

Кəсіби құзыретсіздік – бұл 
қызметтік міндеттерін орындау 
кезінде кəсіби емес жүріс-тұрыс 
немесе стандартарға сəйкес 
келмеу, олардың нəтижесі кəсіби 
көмекке өтініш жасаған адамға 
нұқсан келтіру болуы мүмкін. 
Бұл қарапайым зейінсіздікке 
қарағанда қызметтік міндеттерін 
елемеу. Кəсіпқой стандарттарды 
жоғары  жауапкершілікпен  
сақтауға тиіс. 
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Public health 
Public health 
Общественное здравоохранение 
Қоғамдық денсаулық сақтау 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is the science and art of preventing 
disease, prolonging life, and 
promoting physical health and 
efficiency through organized 
community efforts. It includes 
traditional services such as health 
situation analysis, health 
surveillance, health promotion, 
prevention, infectious disease 
control, environmental protection 
and sanitation, disaster and health 
emergency preparedness and 
response, and occupational health, 
among others. Recent approaches 
include social determinants of 
health, the social gradient in health 
and governance for health.  

Общественное здравоохранение – 
это наука и искусство 
профилактики заболеваний, 
продления жизни и поощрения 
физического здоровья и 
эффективности посредством 
организованных усилий 
сообщества. В это понятие входят 
традиционные услуги, такие как 
анализ ситуации в области 
здравоохранения,  надзор за 
здоровьем, профилактика 
заболеваний, борьба с 
инфекционными заболеваниями, 
охрана окружающей среды и 
санитария, готовность к 
чрезвычайным ситуациям и 
реагирование на стихийные 
бедствия и  гигиена труда.  
Недавние подходы включают 
социальные детерминанты 
здоровья, социальный градиент в 
области здравоохранения и 
управления здоровьем. 

Қоғамдық денсаулық сақтау – 
бұл қоғамның ұйымдасқан күш-
жігері арқылы аурулар 
профилактикасының, өмірді 
ұзарту мен физикалық 
денсаулықты жəне тиімділікті 
көтермелеудің ғылымы жəне 
өнері. Бұл ұғымға денсаулық 
сақтау саласындағы жағдайды 
талдау, денсаулықты қадағалау, 
аурулардың профилактикасы, 
жұқпалы аураларға қарсы күрес, 
қоршаған ортаны қорғау жəне 
санитария, төтенше жағдайларға 
дайындық пен дүлей зілзалаларға 
ден қою жəне еңбек гигиенасы 
сияқты дəстүрлі көрсетілетін 
қызметтер кіреді. Таяудағы 
көзқарастар денсаулықты 
əлеуметтік детерминанттарын, 
денсаулық сақтау жəне 
денсаулықты басқару 
саласындағы əлеуметтік 
градиентті қамтиды. 

Qualitative Nursing research 
Qualitative Nursing research 
Качественное исследование в 
сестринском деле 
Мейірбике ісіндегі сапалық 
зерттеу 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a systemic, interactive, subjective 
approach used to describe life 
experiences and give them 
meaning. This type of research is 
conducted to describe and promote 
understanding of human emotions 
and experiences such as pain, caring 
and comfort. It also focuses on 
discovery and understanding of the 
whole, an approach that is 
consistent with the holistic 
philosophy of nursing. 

Качественное исследование 
представляет собой системный, 
интерактивный, субъективный 
подход, используемый для 
описания жизненного опыта и его 
осмысления. Этот тип 
исследований проводится для 
описания и лучшего понимания 
человеческих эмоций и 
переживаний, таких как боль, 
забота и комфорт. Оно также 
фокусируется на открытиях и 
понимании целостной картины. 

Сапалық зерттеу өмірлік 
тəжірибені сипаттау жəне оны 
ұғыну үшін пайдаланылатын 
жүйелік, интерактивті, 
субъективті көзқарасты білдіреді. 
Зерттеулердің бұл типі ауру, 
қамқорлық жəне ыңғайлылық 
сияқты адам эмоциялары мен 
қайғы-қасіреттерін сипаттау жəне 
жақсырақ түсіну үшін 
жүргізіледі. Сондай-ақ, ол 
жаңалықтарға жəне біртұтас 
көріністі түсінуге шоғырланады. 
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Это подход, который согласуется 
с общей философией 
сестринского дела. 

Бұл мейірбике ісінің жалпы 
философиясымен келісетін 
көзқарас. 

Quality assurance 
Quality assurance 
Обеспечение качества 
Сапаны қамтамасыз ету 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

means maintaining the minimum 
standards of care, improving 
performance when standards are not 
met. 

Обеспечение качества означает 
поддержание минимальных 
стандартов ухода, повышение 
результативность ухода, если 
стандарты не соблюдаются. 

Сапаны қамтамасыз ету күтімнің 
ең төмен стандарттарын 
қолдауды, егер стандарттар 
сақталмаса, оның күтімінің 
тиімділігін арттыруды білдіреді. 

Quality improvement 
Quality improvement 
Улучшение качества 
Сапаны жақсарту 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a management philosophy to 
improve the organizational structure 
and the level of performance of key 
processes in the organization to 
achieve high quality outcomes. 
Quality improvement uses data to 
monitor the outcomes  of care 
processes and uses improvement 
methods to design and test changes 
to continuously improve the quality 
and safety of healthcare systems. 

Улучшение качества - это 
философия управления для 
улучшения организационной 
структуры и уровня 
эффективности ключевых 
процессов в организации для 
достижения результатов 
высокого качества. Улучшение 
качества использует данные для 
мониторинга результатов 
процессов ухода, также 
использует методы 
совершенствования для 
разработки и контроля 
изменений, чтобы качество и  
безопасность систем 
здравоохранения неуклонно 
повышались. 

Сапаны жақсарту – бұл сапасы 
жоғары нəтижелерге қол жеткізу 
үшін ұйымның ұйымдық 
құрылымын жəне ондағы негізгі 
процестердің тиімділік деңгейін 
жақсартуға арналған ұстанымдар 
мен тəсіл философиясы. Сапаны 
жақсарту күтім процесінің 
нəтижелерін мониторингтеуге 
арналған  əртүрлі деректерді 
пайдаланады. Сонымен қатар  
денсаулық сақтау жүйеленің 
сапасы мен қауіпсіздігінің 
үздіксіз  артуы үшін өлшемдерді 
əзірлеу жəне өзгерістерді 
бақылау үшін жетілдіру əдістерін 
пайдаланады. 
 

Quality of life 
Quality of life 
Качествожизни 
Өмірсапасы 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

a measure of person's physical and 
psychological wellbeing especially 
when this is affected by disease or 

Мера физического и 
психологического благополучия 
человека, особенно когда на него 

Адамның, əсіресе, оған ауру 
немесе мүгедектік ықпал 
еткендегі физикалық жəне 
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disability. Itis usually assessed by 
patient questionnaires. It can be 
used to identify future management 
of a patient's care and to help 
determine who will benefit most 
from a treatment and who should 
receive priority where resources are 
scarce. 

влияет болезнь или 
инвалидность. Обычно оно 
оценивается по результатам 
анкетирования пациентов. 
Данные можно использовать для 
определения, какой уход 
требуется за пациентом в 
будущем и для определения того, 
кто получит большую помощь от 
лечения, и кто должен получить 
ее в первую очередь, если 
ресурсов недостаточно. 

психологиялық саулығының 
бағалау. Əдетте, ол пациенттерге 
сауалнама жүргізу нəтижелері 
бойынша бағаланады. Деректерді 
болашақта пациентке қандай 
күтім талап етілетінін айқындау 
үшін жəне емдеуден кім көбірек 
көмек алатынын жəне егер 
ресурстар жеткіліксіз болса, 
бірінші кезекте оны кім алуға 
тиіс екенін айқындау үшін 
пайдалануға болады. 
 
 

Quantitative Nursing research 
Quantitative Nursing research 
Количественное исследование в 
сестринском деле 
Мейірбикеісіндегісандықзерттеу 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is a formal, objective, systematic 
process in which numerical data are 
used to obtain information about the 
phenomena. This research method is 
used to describe variables, examine 
relationship among variables and 
determine cause-and-effect interactions 
between variables. 

Количественные исследования - 
это формальный, объективный, 
систематический процесс, в 
котором численные данные 
используются для получения 
информации об  этих явлениях. 
Этот метод исследования 
используется для описания 
переменных, изучения 
взаимосвязи между 
переменными и определения 
причинно-следственных 
взаимодействий между 
переменными. 

Сандық зерттеулер – бұл 
сандық деректері осы 
зерттелген  құбылыстар туралы 
ақпарат алу үшін 
пайдаланылатын формальды, 
объективті, жүйелі процесс. Бұл 
зерттеу әдісі айнымалы 
шамаларды сипаттау, 
айнымалы шамалар 
арасындағы өзара байланысты 
зерттеу және айналмалы 
шамалар арасындағы себеп-
салдардық өзара байланысты 
анықтау   үшін пайдаланылады. 

Reflection 
Reflection 
Рефлексия 
Рефлексия 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is an important aspect of thinking, 
and it helps to clarify thoughts, 
values and how they affect problem 
solving and decision making. It is a 
significant parameter of clinical 
judgment, and reflective thinking is 
essential for self-evaluation and 
improvement of clinical 

Рефлексия - важный аспект 
мышления, она помогает четче 
осознать мысли, ценности и то, 
как они влияют на решение 
проблем и принятие решений. 
Это важный параметр 
клинического суждения, а 
рефлексивное мышление имеет 

Рефлексия – ойлаудың маңызды 
аспектісі, ол ойларды, 
құндылықтарды жəне олардың 
проблемаларды шешуге жəне 
шешімдер қабылдауға қалайша 
ықпал ететінін нақтырақ ұғынуға 
көмектеседі. Бұл клиникалық 
пайымдаудың маңызды 
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performance. Reflection in practice 
takes place before action, in-action 
and on-action. 

важное значение для самооценки 
и улучшения клинической 
эффективности. Рефлексия на 
практике происходит до 
действия, в ходе действия и по 
его окончании. 

параметрі, ал рефлексивті ойлау 
өзін-өзі бағалау жəне клиникалық 
тиімділікті жақсарту үшін үлкен 
маңызға ие. Практикада 
рефлексия əрекетке дейін, əрекет 
барысында жəне ол аяқталғаннан 
кейін орын алады. 
 
 

Safety culture 
Safety culture 
Культура безопасности 
Қауіпсіздік мəдениеті 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

patient safety culture strive to 
operationalize through the 
implementation of strong safety 
management systems. (1) A culture 
where all workers (including front-
line staff, physicians, and 
administrators) accept responsibility 
or the safety of themselves, their 
co-workers, patients, and visitors. 
(2) A culture that prioritizes safety 
above financial and operational 
goals. (3) A culture that encourages 
and rewards the identification, 
communication, and resolution of 
safety issues. (4) A culture that 
provides for organizational learning 
from accidents. (5) A culture that 
provides appropriate resources, 
structure, and accountability to 
maintain effective safety systems. 
The safety culture of an 
organization is the product of 
individual and group values, 
attitudes, perceptions competencies, 
and patterns of behavior that 
determine the commitment to, and 
the style and proficiency of, an 
organization’s health and safety 
management. 

Культура безопасности 
пациентов должна реализоваться 
благодаря внедрению сильных 
систем управления 
безопасностью. (1) Культура, в 
которой все работники (включая 
персонал, врачей и 
администраторов) принимают на 
себя ответственность за 
безопасность самих себя, коллег, 
пациентов и посетителей. (2) 
Культура, в которой 
приоритетность безопасности 
выше финансовых и 
операционных целей. (3) 
Культура, которая поощряет 
идентификацию, общение и 
решение вопросов 
безопасности.(4) Культура, в 
которой организация извлекает 
уроки из происшествий.(5) 
Культура, которая обеспечивает 
соответствующие ресурсы, 
структуру и подотчетность для 
поддержания эффективных 
систем безопасности. Культура 
безопасности организации 
является продуктом 
индивидуальных и групповых 
ценностей, отношений, навыков 
восприятия и моделей 
поведения, которые определяют 
приверженность, а также стиль и 
профессионализм в управлении 
охраной труда и безопасностью 
организации. 

Пациенттердің қауіпсіздік 
мəдениеті қауіпсіздікті 
басқарудың мықты жүйелерін 
енгізу арқасында іске асырылуға 
тиіс. (1) Барлық жұмыскерлер 
(персоналды, дəрігерлер мен 
əкімшілердікті қоса алғанда) 
жауапкершілікті немесе 
өздерінің, əріптестерінің, 
пациенттер мен келушілердің 
қауіпсіздігіне жауапкершілікті  
өзіне қабылдайтын мəдениет. (2) 
Қауіпсіздік басымдығы 
қаржылық жəне операциялық 
мақсаттардан жоғары мəдениет. 
(3) Қауіпсіздік мəселелерін 
сəйкестендіруді, қарым-қатынас 
жасауды жəне шешуді 
көтермелейтін мəдениет. (4) 
Ұйым оқиғалардан тəлім алатын 
мəдениет. (5) Қауіпсіздіктің 
тиімді жүйелерін қолдау үшін 
тиісті ресурстарды, құрылымды 
жəне есеп беруді қамтамасыз 
ететін мəдениет. Ұйымның 
қауіпсіздік мəдениеті жеке жəне 
топтық құндылықтар, қарым-
қатынастар, қабылдау дағдылары 
мен жүріс-тұрыс модельдерінің 
өнімі болып табылады, олар 
ұйымдағы еңбекті қорғау мен 
қауіпсіздікті басқаруға 
бейімлділікті, сондай-ақ оның 
стилі мен кəсіпқойлығын 
айқындайды. 
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Self-care 
Self-care 
Уход за собой 
Өзін-өзі күту 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is action for self. It is action through 
which inputs are made to self or 
environment— inputs that 
contribute to the maintenance of 
human, to the continuance of life, 
health, and well-being. The work of 
gathering knowledge, analyzing and 
reflecting on this knowledge, 
making judgments and decision as 
to actions required to meet desired 
ends are the estimative and 
transitional operations. 

Уход за собой - это 
самостоятельное действие. Это 
действие, посредством которого 
человек вносит вклад в себя или 
окружающую среду, вклад, 
который способствуют 
поддержанию и сохранению 
жизни, здоровья и благополучия. 
Работа по сбору знаний, анализу 
и отражению этих знаний, 
вынесению суждений и решений 
относительно действий, 
необходимых для достижения 
желаемых целей, - это оценочные 
и переходные операции. 

Өзін-өзі күту – бұл дербес əрекет. 
Бұл сол арқылы адам өзіне 
немесе қоршаған ортаға үлес 
қосатын əрекет, өмірді, сонымен 
қатар денсаулықты жəне əл-
ауқатты қолдау мен сақтауға 
ықпал ететін үлес. Білім жинау, 
осы білімді талдау мен көрсету, 
қалаулы мақсаттарға қол жеткізу 
үшін қажетті әрекеттерге қатысты 
пайымдар  мен шешімдер 
шығару жөніндегі жұмыс – бұл 
бағалау және өтпелі 
операциялар. 

Sustainable development 
Sustainable development 
Устойчивое развитие 
Орнықты даму 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

the goal of sustainable development 
is to meet the needs of the present 
without compromising the ability of 
future generations to meet their own 
needs. The concept of sustainable 
development encompasses more 
than sustainability. Sustainable 
development implies a paradigm 
shift from a model of development 
based on inequity and exploitation 
of resources to one that requires 
new forms of responsibility, 
solidarity and accountability, not 
only at national level but also 
globally and across generations. 

Целью устойчивого развития 
является удовлетворение 
потребностей настоящего, без 
ущерба для способности 
будущих поколений 
удовлетворять свои собственные 
потребности. Концепция 
устойчивого развития – это 
больше, чем  просто 
устойчивость. Устойчивое 
развитие подразумевает переход 
парадигмы от модели развития, 
основанной на неравенстве и 
эксплуатации ресурсов, к такой, 
которая требует новых форм 
ответственности, солидарности и 
подотчетности не только на 
национальном, но и в 
планетарном масштабе, которые 
передаются  от поколения к 
поколению. 

Орнықты даму мақсаты болашақ 
ұрпақтардың өздерінің жеке 
қажеттіліктерін қанағаттандыру 
қабілетіне нұқсан келтірмей осы 
шақтың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру болып табылады. 
Орнықты даму тұжырымдамасы 
– бұл қарапайым орнықтылықтан 
артық. Орнықты даму теңсіздік 
пен ресурстарды пайдалануға 
негізделген даму моделінен 
ұлттық қана емес, сондай-ақ 
планеталық ауқымда 
жауаптылықтың, ынтымақтастық 
пен есеп берудің ұрпақтан 
ұрпаққа берілетін жаңа 
нысандарын талап ететін даму 
моделінен парадигманың 
ауысуын білдіреді. 
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Teamwork 
Teamwork 
Групповая работа 
Топтық жұмыс 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is functioning effectively with in 
nursing and interprofessional teams, 
fostering open communication, 
mutual respect and shared decision 
making to achieve quality patient 
care. 

Групповая работа эффективна в 
рамках сестринских и 
межпрофессиональных команд, 
поощряя открытое общение, 
взаимное уважение и совместное 
принятие решений для 
обеспечения качественного ухода 
за пациентами. 

Топтық жұмыс ашық пікір 
алмасуды, өзара құрметтеуді 
жəне пациенттердің сапалы 
күтімін қамтамасыз ету үшін 
бірлескен шешімдер қабылдауды 
көтермелей отырып, 
мейірбикелік жəне кəсібиаралық 
командалар шеңберінде тиімді 
болады. 

Vision  
Vision 
Видение 
Көрініс 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is an ideal image of where a group 
or an organization should be going. 
It includes goals, what the 
organization wants to be. 

Видение – это идеальный образ 
того, к чему должна стремиться 
группа или организация. В это 
понятие входит образ, которого 
желает достичь организация. 

Көрініс – бұл топ немесе ұйым 
ұмтылуға тиіс мінсіз бейне. Бұл 
ұғымға ұйым қол жеткізуді 
қалайтын бейне кіреді. 
 

Wellbeing 
Wellbeing 
Благополучие 
Əл-ауқат 

  

Definition in English 
 

Определение на русском  
  

Қазақ тіліндегі анықтама 

is referred to good life, feeling 
good, functioning well. Wellbeing 
comprises an individual’s 
experience of his or her life, and a 
comparison of life circumstances 
with social norms and values. 
Wellbeing exists in two dimensions, 
subjective and objective. Subjective 
wellbeing can include a person’s 
overall sense of wellbeing, 
psychological functioning, as well 
as affective states. Objective 
wellbeing and life circumstances 
include health, education, jobs, 
social relationships, environment 
(built and natural), security, civic 

Благополучие – это совокупность 
качества жизни, хорошего 
самочувствия и 
функционирования в целом. Это 
понятие формируется из опыта 
жизни и сравнения жизненных 
обстоятельств отдельного 
человека с социальными нормами 
и ценностями. Благополучие 
существует в двух измерениях, 
субъективном и объективном. 
Субъективное благополучие – это  
общее ощущение самого 
человека, психологическое и 
эмоциональное. Объективное 
благополучие и жизненные 

Əл-ауқат – бұл өмір сапасының, 
жақсы көңіл күйдің жəне 
тұтастай алғанда, жұмыс істеудің 
жиынтығы. Бұл ұғым өмір 
тəжірибесінен жəне жеке 
адамның өмірлік мəн-жайларын 
əлеуметтік нормалармен жəне 
құндылықтармен салыстырудан 
қалыптасады.  Əл-ауқат адамның 
өзі: субъективті жəне объективті 
өлшемде болу сезімі. Субъективті 
əл-ауқат – бұл адамның 
психологиялық жəне 
эмоционалдық жалпы сезінуінен 
тұрады.  Объективті əл-ауқат 
жəне өмірлік жағдайлар  
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engagement and governance, 
housing and leisure. The level of 
wellbeing may vary independently 
regardless of a disease being 
present. 

обстоятельства включают в себя 
здоровье, образование, работу,  
отношения в обществе, 
окружающую среду 
(искусственную и естественную), 
чувство безопасности, 
гражданские права, жилище и 
досуг. Уровень благополучия 
может варьироваться и не 
зависит от того, болен человек 
или нет. 

денсаулықты, білім алуды, 
жұмысты, қоғамдағы қарым-
қатынастарды, қоршаған ортаны 
(жасанды жəне табиғи), 
қауіпсіздік сезімін, азаматтық 
құқықтарды, тұрғын үй  мен бос 
уақытты қамтиды. Əл-ауқат 
деңгейі өзгеріп тұруы мүмкін 
жəне адамның ауру немесе ауру 
емес екендігіне байланысты 
болмайды. 
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