Қазақ онкология және радиология ғылыми –зерттеу институты
Ғылыми- медициналық кітапханасының 2017 жылдағы есеп көрсеткіштері:
Кітап қорының жалпы саны - 16928
Медициналық кітаптар - 10750
Медициналық журналдар - 2758
Авторефераттар - 2416
Диссертациялар – 315
Басқа басылымдар – 689
Оқырмандардың жалпы саны -452
ҚОжРҒЗИ дәрігерлер саны - 111
ҚОжРҒЗИ резиднттер саны – 90 ( оның ішнде осы жылғы қабылданғандар саны 70
бұрынғылар 20)
ҚазҰМУ резиденттер саны – 30
АГИУВ курсанттары – 147
Мейірбикелер - 42
Пациеттер 22
Психологтар 10

Оқырмандардың жылдық келіп кету саны - 2709
Берілген кітаптардың жылдық саны - 7660

2016 жылғы түскен медициналық журналдар саны – 342

Өткен жылы желтоқсан айында кітапханадағы кітап қорын қамтыйтын арнайы КАБИС
программасы орнатылды. Барлық кітаптар жүйеге енгізіліп, электронды каталог іске
қосылады. Осы арқылы оқырмандар кітапханадағы бар кітаптарды тез табуларына
мүкіндік бар. Онымен қоса карточкалы алфавиттік каталог жасалады.

2016 жылы кітапхана қызметкерлері түрлі семинарларға қатысты. Мысалға;
Манжуева Т.Д. Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы (НЦНТИ) ұйымдастырған
«Springer Nature open days» атты конференцияға қатысты. Нәтижесінде оқырмандар үшін
Springer ресурстарын қалай пайлалану керектігі жайында нұсқаулар айтылды.
Қоқанаева Сауле Астана қаласындағы Назарбаев Университеті ұйымдастырған
«Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары кітапхана қызметкерлерінің
біліктілігін арттыру» атты семинар-тренингке қатысты. Нәтижесінде электронды ақпарат
ресурстарын кітапханада пайдалану мәселелерін үйренді. Импакт-фактор және
ғалымдардың жарыққа шыққан еңбектерінің белсенділігін қадағалау жайында ақпарат
алды.
Кітапхананың 2017 жылғы жұмыс жоспары :
КАБИС атты кітапхана пррграммасына кітаптарды енгізу, электронды каталогты
ұйымдастыру.
2. Кітап қорын қамтыйтын Алфавиттік каталог орнату.
3. Жаңа түскен әдебиеттерге көрме ұйымдастыру.
4. Оқырмандарға сапалы қызметтер көрсету саласында барлық интернет ақпарат
жүйелерінің жұмыс істеуін қадағалау.
5. Резиденттерге әдебиеттерді таңдау барысында көмектесу.
6. Республикалық ірі кітапханалармен тығыз байланыста болу (МБА) кітапхана
аралық кітап алу қызметін пайдалану.
7. Институт әкімшілігінің және бөлімшелерінен шыққан құжаттарды почта арқылы
Республика көлеміне және шет елдерге сапалы жөнелту, және келіп түскен
құжаттарды адресатқа тарату.
8. Денсаулық сақтау және әлументтік даму министірлігінің Республикалық Ғылымимедициналық кітапханасына жыл сайын осы кітапхананың жұмыс есебін өткізу.
9. Мерзімді баспа сөз басылымдарын күнделікті тіркеу және тарату.
10. Түрлі семинарларға және қоғамдық жұмыстарға қатысу. Кәсіби біліктілікті
жетілдіріп отыру.
1.

Резиденттерге арналған 2017 жылғы жоспарда және тапсырыста бар әдебиеттердің
тізімі:
№

Автор және кітаптың аты жөні

1
2
3

Автоматизированая лучевая терапия рака органов женской половой системы.Титов.-М.:06
Актуальные вопросы клинической онкогинекологии. Важенин.-М.:2010-128с
Амбулаторно-поликлиническая онкология.Ганцев.-М.:2014-448с.

4

Атлас онкологических операций. Чиссов.-М.:08-632с.

5

Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей (пер.с англ.) .-М.:2014-649с.

6

Болевой синдром в онкологии. Искакова М.:2011-384с.

7

Детская онкология.Белогурова СПб.-02-351с.

8

Диагностика и дифференцированная фармакотерпия хронического болевого синдрома у
онкологических больных. Абузарова.-2015-240с.
Искусственное питание в поддержающей терапии онкологических больных. Салтанов.М.:2012-408с
Клиническая фармакология в онкологии. Сакаева.-М.:2007-336с.

9
10

13

Комплексная лучевая диагностика осложнений аугментационной маммопластики. Савелло
.-СПб.:2009-176с.
Компьютерно-томографическая диагностика новообразований глотки, челюстно-лицевой
области и гортани. Сперанская.-СПб.:2009-118с.
Лапароскопическая хирургия в онкоурологии. Матвеев.- М.:2007.-216с.

14

Лейкозы у детей. Менткевич.-М.:2009-384с.

15

Лекарственная терапия злокачественных опухолей. Высоцкая.-М.:2012-72с.

16

Лучевая диагностика опухолей головного мозга. Атлас КТ и МРТ изображений. Труфанов
СПб.:2007-326с.
Лучевая диагностика опухолей желудка.Труфанов.-СПб.:2007-133с.

11
12

17
18
19

Лучевая диагностика опухолей и опухолевидных заболеваний позвоночника и спинного
мозга. Труфанов.- СПб 2011-384с.
Лучевая диагностика опухолей легких, средостения и плевры.Труфанов.- СПб.:2011-224с.

21

Лучевая диагностика опухолей почек, мочеточников и мочевого пузыря. Труфанов.СПб.:2008-198с.
Лучевая терапия в онкологии (пер.с англ.)Хансен.-М.:2014-992с.

22

Лучевая терапия рака предстательной железы. Цыб.-М.:2010-96с.

23

Лучевая терапия т-2. Труфанов .-М.:2007-192с.

24

Лучевая терапия. Завадовская .-М.: 2014-96с.

25
26

Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей. Цветной атлас.
М.:2014-288с.
Нейроэндокринные опухоли (пер.с англ). Кэплин .-М.:2011-224с.

27

Новые технологии в ультразвуковой маммографии. Заболотская .-М.:2010-256с.

28

Онкогинекологический атлас (пер.с англ.) Смит.-М.:2010

20

29

Онкология. Давыдов.-М.:2010-920с.

30

Онкология клинические рекомендации.-Давыдов.-М.:2015-680с.

31

Онкоурология.Фармакотерапия без ошибок. Русаков.-М.:2014-544с.

32

Онкоурология+CD Национальное руководство. Чиссов .-М.:2012-688с.

33

Опухоли головы и шеи. Пачес.-М.:2012-688

34

Практическая онкоурология избранные лекции. Воробьев.-Томск,2008-368с.

35
36

Радионуклидные исследования функции почек и уродинамики в онкологии. Давыдов .М.:2007-296с.
Совмещенная ПЭ иКТ в диагностике опухолей головного мозга. Труфанов.-СПб.:05-94с.

37

Совмещенная ПЭТ и КТ в онкологии. Атлас. Труфанов.-СПб.:05-124с.

38

УЗД новообразований толстой кишки. Кушнеров.-М.:2014-128с.

39

УЗД объемных процессов органа зрения. Катькова.-М.:2011-384с.

40

УЗД опухолей легкого. Сафонов.-М.:2014-144с.

41
42

Ультразвуковая томография в диагностике рака предстательной железы. Шолохов .-М.:06112с.
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов в онкологии. Чиссов.-М.:03-112с.

43

Эндобилиарная интервенционная онкорадиология. Долгушин .-М.:05-224с.

44

CD – Маммография. Атлас . Фомичев

45

Диагностика рака молочной железы. Хайленко .-М.:05-240с.

46

Клиническая маммология. Давыдов.-М.:2010-154с.

47

Лучевая диагностика в маммологии. Рожкова .-М.:2014-128с.

48

Лучевая диагностика заболеваний молочной железы(пер. с англ.) Шах.-М.:2013-312с.

49

Маммография 100 клинических случаев (пер с англ.) Фишер.-М.:2009

50

Молочные железы и их заболевания у детей. Окулов .-М.:2010-160с.

51

МРТ в маммологии. Труфанов .-СПб.:09-201с.

52

Новые технологии в ультразвуковой маммографии Заболотская .-М.:2011-176с.

53

Рак молочной железы (пер с англ.) Чен.-М.:09-205с.

54

Рак молочной железы: Атлас. Давыдов.-М.:06-136

55

Скрининг рака молочной железы. Проблемы и решения. Захарова .-М.:2011-176с.

56

УЗД заболеваний молочных желез. Труфанов .-СПб.:2012-160с.

57

УЗД рецидивов рака молочной железы. Синюкова .-М.:07-160с.

58

УЗИ гелевых имплантантов молочной железы и мягких тканей. Фисенко .-М.:2012-128с.

59

УЗИ молочной железы в онкологии. Синюкова .-М.:07-160с.

60

УЗИ с элластографией в маммологии. Труфанов.-СПб.:2013-254с.

61

Цифровая маммологическая клиника. Технологии визуализации. Рожкова .-М.:2013с.
Қорытынды:

93 дана

Қазақ тіліндегі алынатын жаңа әдебиеттер тізімі:
№
1
2
3
4

Авторы және кітаптың аты жөні

Данасы

Садықов С.С.,Жолдыбай Ж.Ж.,СадықовМ.С., Есентаева С.Е. Клиникалық
онкология: Сәулелі терапия Том -1.- Алматы,2016
Садықов С.С.,Жолдыбай Ж.Ж.,СадықовМ.С., Есентаева С.Е. Клиникалық
онкология: Сәулелі терапия Том-2.-Алматы,2016
Садықов С.С.,Жолдыбай Ж.Ж.,СадықовМ.С., Есентаева С.Е. Клиникалық
онкология: Сәулелі терапия Том-3.-Алматы,2016
Садықов С.С.,Жолдыбай Ж.Ж.,Садықов М.С., Қатерлі ісіктің сәулелік
терапиясы
Қорытынды:

20
20
20
20
80

