№

1.

ДДСҰ-ның Денсаулық
сақтау мәселелері және
тақырыптары

Сілтеме

Контактілер

Жасөспірімдердің денсаулығы

https://www.who.int/healthtopics/adolescenthealth#tab=tab_1

Жасөспірімдер және жастар
денсаулық сақтау департаменті
mncah@who.int
Бөлім бастығы
Dr Valentina Baltag

2.

Қартаю

https://www.who.int/healthtopics/ageing#tab=tab_1

Демографиялық өзгерістер және
салауатты қартаю бөлімі
hello@decadeofhealthyageing.org
Бөлім бастығы
Alana Officer
officera@who.int

3.

Бала денсаулығы

https://www.who.int/healthtopics/child-health#tab=tab_1

Балалардың денсаулығы және
дамуы бөлімі
mncah@who.int
Бөлім бастығы
Dr Bernadette Daelmans
Daelmansb@who.int

4.

Сандық денсаулық сақтау
технологиялары

https://www.who.int/healthtopics/digital-health#tab=tab_1

Сандық денсаулық орталығы
DigitalHealth@who.int

5.

Жедел жәрдем

https://www.who.int/healthtopics/emergency-care#tab=tab_1

Кешенді медициналық қызмет
көрсету бөлімі
Директор
Dr Edward Kelley
emergencycare@who.int

6.

Жаһандық денсаулық этикасы

https://www.who.int/healthtopics/ethics-andhealth#tab=tab_1

Медициналық этика және басқару
бөлімі
ct_ethics@who.int

7.

Денсаулық шоттары

https://www.who.int/healthtopics/health-accounts#tab=tab_1

Денсаулық сақтау жүйелерін
басқару және қаржыландыру
департаменті
nha@who.int
fairpricing@who.int

8.

Денсаулық сақтау бюджеті

https://www.who.int/healthtopics/health-budget#tab=tab_1

Денсаулық сақтау жүйелерін
басқару және қаржыландыру
департаменті
healthfinancing@who.int
Бөлім бастығы
Joseph Douglas Kutzin
kutzinj@who.int

9.

Денсаулық сақтау
экономикасы

10. Денсаулық сақтауды
қаржыландыру

https://www.who.int/healthtopics/healtheconomics#tab=tab_1

Экономикалық бағалау және
талдау бөлімі
whochoice@who.int

https://www.who.int/healthtopics/health-financing#tab=tab_1

Денсаулық сақтау жүйелерін
басқару және қаржыландыру
департаменті
healthfinancing@who.int
Бөлім бастығы
Joseph Douglas Kutzin
kutzinj@who.int

11. Денсаулыққа әсер етуді
бағалау

https://www.who.int/healthtopics/health-impactassessment#tab=tab_1

Қоршаған орта, климаттың өзгеруі
және денсаулық сақтау
департаменті
Директоры
Dr Maria Neira
listserv@who.int

12. Салауатты өмір салтын
насихаттау

https://www.who.int/healthtopics/healthpromotion#tab=tab_1

Салауатты өмір салтын насихаттау
бөлімі
Директоры
Dr Ruediger Krech
healthpromotion@who.int

13. Денсаулық сақтау жүйесін
басқару

https://www.who.int/healthtopics/health-systemsgovernance#tab=tab_1

Денсаулық сақтау жүйелерін
басқару және қаржыландыру
департаменті
Бөлім бастығы
Joseph Douglas Kutzin
kutzinj@who.int

14. Денсаулық сақтау салығы

https://www.who.int/healthtopics/health-taxes#tab=tab_1

Салауатты өмір салтын насихаттау
бөлімі
healthtaxes@who.int
Директоры
Dr Ruediger Krech
healthpromotion@who.int
Денсаулық сақтау жүйесін басқару
және қаржыландыру
fairpricing@who.int

15. Денсаулық сақтау
технологиясын бағалау

https://www.who.int/healthtopics/health-technologyassessment#tab=tab_1

Денсаулық сақтау технологиясын
бағалау
htechassessment@who.int
Денсаулық сақтау жүйелерін
басқару және қаржыландыру
департаменті
Бөлім бастығы

Joseph Douglas Kutzin
kutzinj@who.int
16. Денсаулық сақтау жұмыс күші https://www.who.int/healthtopics/healthworkforce#tab=tab_1

Денсаулық сақтау басқармасының
кадрлық ресурстары
workforce2030@who.int
Sonali Reddy
Communications Officer
Email: reddys@who.int

17. Адам құқығы

https://www.who.int/healthtopics/human-rights#tab=tab_1

Гендер, әділет және адам
құқықтары
ger@who.int

18. Халықаралық денсаулық
сақтау ережелері

https://www.who.int/healthtopics/international-healthregulations#tab=tab_1

Халықаралық денсаулық сақтау
ережелерінің хатшылығы
ihr@who.int
Бөлім бастығы
Dr Carmen Mihaela Dolea

19. Ана денсаулығы

https://www.who.int/healthtopics/maternal-health#tab=tab_1

Ана денсаулығын қорғау
департаменті
mncah@who.int
Бөлім бастығы
Dr Allisyn Moran
morana@who.int

20. Медициналық құралжабдықтар

https://www.who.int/healthtopics/medical-devices#tab=tab_1

Медициналық құрал-жабдықтар
medicaldevices@who.int
Денсаулық сақтау өнімдерінің
стандарттары мен саясаты
empinfo@who.int

21. Психикалық денсаулық

https://www.who.int/healthtopics/mental-health#tab=tab_1

Психикалық денсаулық және
заттарды пайдалану бөлімі
mhgap-info@who.int
Психикалық денсаулық
кафедрасының меңгерушісі
Dr Mark van Ommeren
vanommerenm@who.int

22. Нәрестенің денсаулығы

https://www.who.int/healthtopics/newborn-health#tab=tab_1

Аналардың, жаңа туған
нәрестелердің, балалар мен
жасөспірімдердің денсаулығын
сақтау және қартаю департаменті
mncah@who.int
Директоры
Dr Anshu Banerjee

23. Мейірбике ісі және акушерия

https://www.who.int/healthtopics/nursing#tab=tab_1

Денсаулық сақтау басқармасының
кадрлық ресурстары

workforce2030@who.int
24. Паллиативті көмек

https://www.who.int/healthtopics/palliative-care

Кешенді медициналық қызмет
көрсету департаменті
Директоры
Dr Edward Kelley
emergencycare@who.int

25. Алғашқы медициналық көмек

https://www.who.int/healthtopics/primary-healthcare#tab=tab_1

Алғашқы медициналықсанитарлық көмектің арнайы
бағдарламасы
primaryhealthcare@who.int

26. Қызмет көрсету сапасы

https://www.who.int/healthtopics/quality-of-care#tab=tab_1

Сапалы медициналық қызмет
көрсету департаменті
Dr Shams Syed
syeds@who.int

27. Оңалту

https://www.who.int/healthtopics/rehabilitation#tab=tab_1

Оңалту
Dr Alarcos Cieza
Unit Head
ciezaa@who.int

28. Денсаулық сақтау
саласындағы өзіне-өзі көмек
көрсету шаралары

https://www.who.int/healthtopics/self-care#tab=tab_1

29. Тұрақты даму

https://www.who.int/healthtopics/sustainabledevelopment#tab=tab_1

30. Дәстүрлі, қосымша және
интегративті медицина
31. Жалпыға бірдей медициналық
сақтандыру

https://www.who.int/healthtopics/traditional-complementaryand-integrativemedicine#tab=tab_1
https://www.who.int/healthtopics/universal-healthcoverage#tab=tab_1

Elanie Marks
Technical Officer
rehabilitation@who.int
Денсаулық сақтау саласындағы
өзіне-өзі көмек көрсету шаралары
selfcare@who.int
Қоршаған орта, климаттың өзгеруі
және денсаулық сақтау мәселелері
жөніндегі Департамент
Директоры
Dr Maria Neira
listserv@who.int
Дәстүрлі, қосымша және
интегративті медицина
trm@who.int
Реттеу және алдын ала
квалификация департаменті
empinfo@who.int

