
КЛИНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

ҚММУ мен Қарағанды облысының медициналық ұйымдарының бірлескен жұмысы келесі 

нормативтік-құқықтық актлердің негізінде жүзеге асырылады: 

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтауды дамытудың  2016-2019 жылдарға «Денсаулық» 

мемлекеттік бағдарламасы   

Қазақстан Республикасы  Денсаулық сақтау және Әлеуметтік даму Министрінің 2015 жылдғы 30 

қаңтардағы №51 «Клиникалық базалар тізбесін бекіту туралы» бұйрығы . 

ҚР ДСМ 2012 жылғы 11 қыркүйектегі № 628 «Медициналық білім беру ұйымдарының клиникалық 

базалары туралы ережені бекіту туралы» бұйрығы 

ҚР ДСМ 2012 жылғы 11 қыркүйектегі №238 «Денсаулық сақтау ұйымдарының үлгілік штаттары мен 

штат нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы 

Облыстық Қарағанды облысының Денсаулық сақтау министрлігі мен ҚММУ арасындағы 

клиникалық базалардың қызметін қамтамасыз ету бойынша ынтымақтастық туралы бас келісім, 

2015 ж. 31 желтоқсанына дейін жарамды. 

МҰ мен ҚММУ арасындағы келісім 

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Қарағанды облысының 57 медициналық 

ұйымдарымен шартқа отырды, олар қызмет кӛрсетеді: 

стационарлық кӛмек – 25  

амбулаторлық-емханалық – 12 

стоматологиялық – 9 

акушерлік-гинекологиялық (перзентхана) – 5 

жедел және кідіріссіз кӛмек – 3  

соттық-медициналық сараптама – 1  

ЖШС  «GIO TRADE» (саламатты ӛмір салтын қалыптастыру) – 1  

Облыстық балалар санаторийі - 1 

Кафедра меңгерушілері, профессорлар, клиникалық кафедралардың доценттері дәрігерлердің 

таңғы кеңес берулерін, стационар бӛлімшелеріндегі жоспарлы тексерулерді жүргізеді, салалық, 

сонымен қатар салалық емес бӛлімшелердегі (қажеттілігіне қарай) диагностикалық жағынан 

күрделі науқастарға кеңес береді, ота жасайды, клиника дәрігерлеріне семинарлар 

ұйымдастырады, патологоанатомиялық және клиникалық конференцияларды конференцияларды, 

консилуимдарды жүргізеді, ауру тарихтарына, амбулаторлық карталарға, дәрігерлердің есептеріне 

пікір береді, патологоанатомиялық конференцияларда оппоненттер болып шығады, ғылымның 

жетістіктерінің практикаға енгізілуін қамтамасыз етеді.  

Клиникалық базалардағы оқу бӛлмелерінің саны – 258, жалпы аумағы – 4527,34 ш.м. 

Клиникалық кафедраларда емдік-диагностикалық және консультациялық  жұмыстарды 340 

оқытушы орындайды.  

Оның ішінде дәрігердің жоғары біліктілік санатына 46,76% қызметкер, бірінші санатты – 12,06%, 

екінші санатты – 9,12%, санат берілмеген маман сертификаттары 32,06% қызметкерді құрайды. 

ТЕРАПИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ 



"ҚМУ"  КеАҚ терапия департаментіне келесі кафедралар жатады: 

№1 ішкі аурулар кафедрасы-кафедра меңгерушісі, м. ғ. д., профессор Д. Ж. Тайжанова 

№2 ішкі аурулар кафедрасы-кафедра меңгерушісі, м. ғ. к., доцент Е. М. Ларюшина 

№3 ішкі аурулар кафедрасы-кафедра меңгерушісі, м. ғ. д., Л. К. Ибраева 

Неврология, психиатрия және реабилитология кафедрасы-кафедра меңгерушісі, м. ғ. к., М. А. 

Григолашвили 

Эпидемиология және жұқпалы аурулар кафедрасы-кафедра меңгерушісі, м. ғ. д., профессор Н. С. 

Тәбріз  

Кафедра меңгерушісі, м. ғ. к., доцент Ш. С. Қалиева 

Онкология және сәулелік диагностика кафедрасының меңгерушісі, м.ғ. к., Қабилдина Н. А. 

1 - кесте. 2017-2018 жылындағы терапия департаменті кафедраларының ПОҚ  денсаулық сақтауға 

практикалық кӛмегі бойынша кӛрсеткіштері 

Кеңес алған 

науқастар 

Қарасты 

науқастар 

саны 

Емделген 

науқастар 

Семинар

лар 

жүргізілд

і 

Оқылған 

дәріс 

сабақтар 

Бірлескен 

басылым 

жұмыстары 

Ӛткізілген 

консилиумд

ар 

14 682  9 304 47 86 15 49 2 647 

 

АНА МЕН БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫ ДЕПАРТАМЕНТІ 

№1 балалар аурулары кафедрасы-кафедра меңгерушісі, м. ғ. д., профессор И. А. Скосарев  

№2 Балалар аурулары кафедрасы-кафедра меңгерушісі, м. ғ. д., профессор Б. Т. Тукбекова  

Акушерия, гинекология және перинатология-кафедра меңгерушісі, Ж. Т. Амирбекова 

1 - кесте. 2017-2018 жылындағы кафедраларының ПОҚ  денсаулық сақтауға практикалық кӛмегі 

бойынша кӛрсеткіштері 

Кеңес алған 

науқастар 

Қарасты 

науқастар 

саны 

Емделген 

науқастар 

Семинар

лар 

жүргізілд

і 

Оқылған 

дәріс 

сабақтар 

Бірлескен 

басылым 

жұмыстары 

Ӛткізілген 

консилиумд

ар 

3483 10 745 25 19 9 19 141 

 

ХИРУРГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ 

№ 1 хирургиялық аурулар кафедрасы-кафедра меңгерушісі, м. ғ. д. М. С. Асқаров  

№2 хирургиялық аурулар кафедрасы – кафедра меңгерушісі, м. ғ. д., профессор Е. М. Тұрғынов 



№ 3 хирургиялық аурулар кафедрасы-кафедра меңгерушісі, м.ғ. к., Н. Т. Абатов 

Офтальмология және оториноларингология кафедрасының меңгерушісі, м. ғ. д., профессор Ю. А. 

Шустеров 

Анестезиология және реаниматология-кафедра меңгерушісі, м. ғ. к. Д. В. Васильев  

1 - кесте. 2017-2018 жылындағы кафедраларының ПОҚ  денсаулық сақтауға практикалық кӛмегі 

бойынша кӛрсеткіштері 

Кеңес алған 

науқастар 

Қарасты 

науқастар 

саны 

Емделген 

науқастар 

Семинар

лар 

жүргізілд

і 

Оқылған 

дәріс 

сабақтар 

Бірлескен 

басылым 

жұмыстары 

Ӛткізілген 

консилиумд

ар 

8 950 10 792 96 140 24 45 315 

 

БМСК ДЕПАРТАМЕНТІ 

№ 1 Жалпы дәрігерлік практика-кафедра меңгерушісі, м. ғ. к., Б. К. Омарқұлов 

№ 2 Жалпы дәрігерлік практика-кафедра меңгерушісі, м. ғ. д., доцент Г. М. Мулдаева  

Жедел және шұғыл медициналық кӛмек кӛрсету – кафедра меңгерушісінің м. а., м. ғ. к., А. Р. 

Алпысова 

Медициналық психология және коммуникативтік дағдылар-кафедра меңгерушісі, м. ғ. к., доцент Л. 

Л. Мациевская 

1 - кесте. 2017-2018 жылындағы кафедраларының ПОҚ  денсаулық сақтауға практикалық кӛмегі 

бойынша кӛрсеткіштері 

Кеңес алған 

науқастар 

Қарасты 

науқастар 

саны 

Емделген 

науқастар 

Семинар

лар 

жүргізілд

і 

Оқылған 

дәріс 

сабақтар 

Бірлескен 

басылым 

жұмыстары 

Ӛткізілген 

консилиумд

ар 

2 343 4 114 28 30 - 7 32 

 

ФУНДАМЕНТАЛДЫҚ МЕДИЦИНА ДЕПАРТАМЕНТІ 

Патология – кафедра меңгерушісі, м. ғ. к., доцент С. А. Мұсабекова 

Клиникалық иммунология, аллергология және микробиология-кафедра меңгерушісі, м. ғ. д., доцент 

М. А. Газалиева 

1 - кесте. 2017-2018 жылындағы кафедраларының ПОҚ  денсаулық сақтауға практикалық кӛмегі 

бойынша кӛрсеткіштері 



Кеңес алған 

науқастар 

Қарасты 

науқастар 

саны 

Емделген 

науқастар 

Семинар

лар 

жүргізілді 

Оқылған 

дәріс 

сабақтар 

Бірлескен 

басылым 

жұмыстары 

Ӛткізілген 

консилиумд

ар 

472 217 3 3 - - 2 

 

СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ БАҒДАР 

Стоматологиялық кӛмекті кафедра жүзеге асырады: 

Стоматология – кафедра меңгерушісі, м.ғ.к., доцент С. Т. Тӛлеутаева 

1 - кестеде кафедралардың емдеу және ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмысы бойынша 

статистикалық мәліметтері берілген. 

4 - кесте. 2017-2018 жылындағы кафедраларының ПОҚ  денсаулық сақтауға практикалық кӛмегі 

бойынша кӛрсеткіштері 

Кеңес алған 

науқастар 

Қарасты 

науқастар 

саны 

Емделген 

науқастар 

Семинарлар 

жүргізілді 

Оқылған 

дәріс 

сабақтар 

Бірлескен 

басылым 

жұмыстары 

565 1125 2792 5 5 3 

 

"ҚМУ"  КеАҚ кеңес берушілік және ПОҚ емдеу жұмысын кӛрсету бойынша денсаулық сақтау 

ұйымдарымен ынтымақтастықты жүзеге асырады. Университет қызметкерлері біліктілік санатын 

тағайындауға дәрігерлердің аттестациялық істерін сараптауды жүзеге асыруға қатысты. Одан 

басқа, профессорлық-оқытушылық құрам денсаулық сақтауды ұйымдастыруды аккредиттеуді 

ӛткізуге қатысты.  


