Ақпараттық хат
Қазақстан медицина жастары организациясы (KazMSA) –
Қазақстандағы медицина жастарының басын қосқан қоғамдық ұйым болып
табылады.
KazMSA-ның негізгі мақсаты – Қазақстан медицина жастарының басын
қосу, Қазақстан медицинасын халықаралық аренаға алып шығу, шетелдегі
медициналық жоғары оқу орындарының студентерімен тұрақты түрде
ғылыми-тәжірибелік алмасу.
Қазақстан медицина жастары организациясын (KazMSA) құру идеясы
алғаш рет 2013 жылда басталып, 2014 жылы 17-18 сәуір аралығында С.Ж.
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-да KazMSA ұйымының
I-Ұлттық
Ассамблеясы өткізілді. KazMSA құрамына Қазақстанның 8 медициналық
жоғары оқу орындары кіреді.
KazMSA 2016 жылы наурыз айында Мальта мемлекетінде болып өткен
IFMSA-ның 66 генеральды ассамблеясында бірауыздан IFMSA-ның толық
мүшесі атанды. Бұл – KazMSA студенттерінің шетел суденттерімен IFMSA
бағдарламалары бойынша 6 бағытта алмасулар жасауға жоғары мүмкіншілік.
КazMSA толық мүше атанғаннан кейін Елімізден 58 студент алмасулар
бойынша түрлі мемлекеттерге барып қайтты.
КazMSA-ҚазҰМУ Жергілікті Комитеті 2018 жыл 13-15 сәуір
аралығында С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-де«Қазақстан медицина
жастары организациясы»ның VII-Ұлттық Ассамблеясын өткізуді
жоспарлап отыр. Аталмыш ассамблеяға Қазақстанның барлық медициналық
жоғарғы оқу орындарынан 200-ге жуық студенттер, 20-ға жуық шетелден
қонақтар, xалықаралық медициналық ұйымдардың өкілдері, С.Ж.
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің әкімшілігі және профессороқытушылық құрамы, сонымен қатар БАҚ қатысады.
Aссамблеяны өткізудегі негізгі мақсат: медицина жастарының бірбірімен білім және тәжірибе алмасуын нығайту, көсбасшылық тренингтер
арқылы студенттерді дамыту, КazMSA-ның жылдық жоспарын және
стратегиясын талқылау, Қазақстан медицинасын халықаралық аренада
көрсету үшін студенттерді даярлау, қатысушы студенттердің әлеуметтік және
медициналық саладағы жобаларын талқылау сонымен қатар, ең бастысы,
2018 жылдың маусым айында С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-де
болып өтетін 40-тан астам мемлекеттен 100-ге жуық медицина студенттері
қатысатын «Халықаралық тренинг» бойынша ұйымдастыру жұмыстарын
қарастыру.
Барлық сұрақтар бойынша: Нарзулла Надир 87774228380

Бағдарлама
13.04.2018. Өткізілу орны: С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
08:30-09:30 – Қатысушыларды тіркеу (Concordia).
09:30-10:30 – Ашылу салтанаты.
10:30-12:30 – КаzMSA тренингі (№7 оқу корпусы)
12:30-13:00 – LC hour
13:00-14:00 – Түскі ас
14:00-15:30 –Activity fair (Concordia).
15:30-17:00 –MedTalks + LCD session (Concordia).
17:00-19:00 - Лауазымды тұлғаларды сайлау («Даңқ» залы)
19:00-20:00 - LC hour
20:00 – Кешкі ас
14.04.2018. Өткізілу орны: «Лесная сказка» демалыс үйі.
8:00-10:00 –Қатысушыларды жинау (университет қабырғасы)
10:00-12:00 –SC session + LCD session («Лесная сказка» саябағы)
12:00-14:00 – КаzMSA тренингі + LCD session
14:00-15:00 – Түскі ас
15:00-17:00 – SC party(SCORA, SCOPH, SCOME, SCOPE, SCORP, SCORE)
17:00-18:00 - Open Air
18:00 – Қатысушыларды қалаға алып келу
15.04.2018. Өткізілу орны: С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
08:30-11:00 – SC session + LCD session
11:00-13:00 – General session («Даңқ» залы)
13:00-14:00 – Түскі ас
14:00-16:00 – Пленарлы отырыс («Даңқ» залы)
16:00-18:00 – Жабылу салтанаты (Concordia).
18:00 – Қонақтар ды шығарып салу.

Информационное письмо
Организация медицинской молодежи Казахстана (KazMSA) –это
некоммерческая организация медицинских студентов медиков Казахстана.
Главная цель KazMSA – объединить медицинскую молодежь
Казахстана, вывести медицину Казахстана на международную арену,
регулярный научно-практической обмен со студентами международных
высших медицинских учебных заведений.
Идея создания организации медицинской молодежи Казахстана
(KazMSA) была осуществлена 2013 года, 17-18 апреля 2014года была
проведена I-Национальная Ассамблея организации KazMSA в КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова. В состав KazMSA входят 8 высших медицинских
учебных заведений Казахстана.
В марте 2016 года на 66 генеральной ассамблее IFMSA проходившей в
Республике Мальта KazMSA был признан полноценным членом IFMSA.
IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) это самая
крупная и единственная международная федерация, которая включает в себя
студентов-медиков из более 128 стран мира.
Это отличная возможность обмену студентов KazMSA с иностранными
студентами. После того, как КazMSA был признан полноценным членом
IFMSA , побывали 58 студентов нашей страны в разных странах по обмену.
Локальный Комитет КazMSA-КазНМУ планирует провести VIIНациональную Ассамблею Организации Казахстанской медицинской
молодежи в период с 16 по 18 апреля 2018 года в стенах КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова. В данной ассамблее примут участие около 200
студентов со всех высших медицинских учебных заведений Казахстана,
около 20-ти иностранных гостей, представители международных
медицинских
организаций,
администрация
и
профессорскопреподавательский состав КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, а так же СМИ.
Основная цель ассамблеи: укрепление обмена знаниями между
медицинской молодежи; развитие студентов при помощи лидерских
тренингов; обсуждение годового плана и стратегии КazMSA; подготовка
студентов для выведения медицины Казахстана на международную арену;
обсуждение проектов студентов, участвующих в медицинской и социальной
сфере; рассмотреть подготовительную работу для «Международного
тренинга», который будет проводиться в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова в
июне 2018 года с участием более 100 медицинских студентов из более 40
стран мира.
По всем вопросам: Нарзулла Надир 87774228380

Программа «VII Национальной Ассамблеи KazMSA»

13.04.2018. Место проведения: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
08:30-09:30 – Регистрация участников.
09:30-11:00 – Церемония открытия.
11:30-13:00 – Круглый стол на тему «Возможности в развитии медицинского
образования и здравоохранения Республики Казахстан»
13:00-14:00 – Обед
14:00-15:30 –Activity fair
15:30-17:00 –MedTalks
17:00-19:00 - Выбор кандидатов

14.04.2018. Место проведения: дом отдыха «Лесная сказка».
8:00-10:00 – Сбор участников
10:00-12:00 –State Committee session
12:00-14:00 – Tренинг КаzMSA
14:00-15:00 – Обед
15:00-17:00 – SC party(SCORA, SCOPH, SCOME, SCOPE, SCORP, SCORE)
17:00-18:00 - Open Air
18:00 – Привести участников в город.

15.04.2018. Место проведения: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
08:30-11:00 – State Committee session
11:00-13:00 – General session
13:00-14:00 – Обед
14:00-16:00 – Пленарное заседание
16:00-18:00 – Церемония закрытия
18:00 – Отъезд участников

