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ТЫҢДАУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ! 
 

Қайта даярлау циклына өтінімдер 8-727-337-80-18, 337-69-05,  87715012040, 87017644036,87073835542 факсы немесе E-mail: ksph@ksph.kz, 

ksph14@mail.ru бойынша қабылданады. Барлық қажетті ақпаратты www.ksph.kz сайтынан алуға болады.  

Сонымен қатар, «ҚДСЖМ» ҚМУ оқу уақытында жатақханада тұруға мүмкіндік беретінін хабарлайды.  «ҚДСЖМ» ҚМУ жатақханасында тұру 

мәселесі бойынша жатақхана комендатына мына телефондар арқылы хабарласуларыңызға болады: 8 727 337 80 18. 
«ҚДСЖМ» ҚМУ-де: компьютерлік сыныптар, интернет, кітапхана, оқу залы, буфет бар.   

Оқу корпусы мен жатақхана мына мекенжайда орналасқан: Алматы қаласы, Өтепов көшесі,19а (Гагарин көшесінің қиылысында). 

 
Жол жүру   әуежайдан: №32 автобус, «Гагарин көшесі» аялдамасы 

                   Алматы-1 темір жол бекетінен: №30, №18 автобус, «Өтепов көш.» аялдамасы 

                 

Циклға қабылдану үшін тыңдаушылар төмендегі құжаттарды ұсынуы керек:  

1. Ұйыымның тыңдаушыны оқуға қабылдауы туралы өтініші (ұйымның елтаңбасы бар бланкісінде тыңдаушының аты-

жөнін, лауазымы мен базалық білімін көрсете отырып, еркіті үлгіде толтырылады ).  

2. Тыңдаушының жеке өтініші(105 каб. толтырылады) 

3. Тыңдаушының жеке карточкасы (105 каб.  толтырылады). 

4. Жеке басын куәландыратын құжат (көшірме)  

5. Мамандығы бойынша орта медициналық білімі туралы диплом (көшірме).  

6. Тыңдаушыны оқуға жіберу туралы ұйымнан берілген бұйрық .  

7. Алғашқы мамандандырудан өткені туралы құжат (көшірме).  

8. Тегін өзгерткенін куәландыратын құжат (диплом мен жеке басын куәландыратын құжаттағы те гі сәйкес келмегенде) 

9. Соңғы 5 жыл ішінде біліктілігін жоғарылату курстарынан өткені туралы құжаттар (көшірмелер).  

10. Оқу туралы шарт 2 данада.  

Құжаттар көшірмелері кадрлар бөлімінде немесе нотариалды расталуы тиіс . 

 
             Ескерту: 
Тыңдаушылардың құжаттарын қабылдау уақыты: 

сағат 09.00 - 18.00 дейін 

сағат 13.00 - 14.00 үзіліс 
Біліктілікті арттыру циклдары бойынша кез келген ақпаратты Қосымша білім беру департаментінен анықтауға болады. 

Байланыс үшін: бөлім телефоны – 8(727)337-69-05 (директор), 8(727)337-80-29 (мамандар), 8(727)337-80-32, ішкі –(148,158) 

Жоғары медициналық және фармацевтикалық білімі бар мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

бойынша 2016 жылға арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар   
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№ Цикл атауы  Тыңдаушылар контингенті  

(алдыңғы дайындық деңгейі стандарт бойынша 

көрсетілсін) 

Цикл ұзақтығы 

сағ./апта 

Оқудың өтетін 

мерзімі 

1 2 3 4 5 

ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д. Аринғазина Алтын Муафикқызы  

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32, ішкі 136 

Электронды поштасы: аltyn@ksph.kz  

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Қоғамдық денсаулық сақтау  

(тапсырыс берушінің базасында 

қашықтықтан оқыту 

компоненттерін пайдаланып) 

Жоғары медициналық немесе медициналық-биологиялық 

білімі бар денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына арналған 

864/16 11.01 - 07.05.2016 

08.02 - 04.06.2016 

11.07 - 01.11.2016 

2 Қоғамдық денсаулық сақтау  

(ҚДСЖМ базасында қашықтықтан 

оқыту компоненттерін пайдаланып) 

Жоғары медициналық немесе медициналық-биологиялық 

білімі бар денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына арналған 

864/16 11.01 - 07.05.2016 

08.02 - 04.06.2016 

11.07 - 01.11.2016 

3 Қоғамдық денсаулық сақтау Жоғары медициналық немесе медициналық-биологиялық 

білімі бар денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына арналған 

864/16 

М/Т 

04.04 - 26.07.2016 

11.07 - 01.11.2016 

01.08 - 22.11.2016 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Басқару психологиясы Денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына, бас дәрігердің 

орынбасарларына, құрылымдық бөлім басшыларына, психолог 

мамандарға арналған 

108/2 

 

14.03 - 30.03.2016 

04.04 - 16.04.2016 

 

2 Клиентке бағдарланған 

технологиялар мен бағдарламалар 

Әлеуметтік маңызы бар ауруларға профилактикалық жұмыстар 

бойынша жауапты денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына,  

медициналық қызмет сапасына жауаптыларға, ішкі 

аудиторларға, кардиолог, онколог, фтизиатр-дәрігерлерге, 

отбасы дәрігерлеріне, психологтарға, әлеуметтік 

қызметшілерге арналған 

108/2 

А/Т  

 

 

54/1 

М/Т 

28.03 - 09.04.2016 

16.05 - 28.05.2016 

19.10 - 31.10.2016 

 

25.04 - 30.04.2016 

16.05 - 21.05.2016 

3 Денсаулықты нығайту 

технологиялары 

 

Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілеріне,  МСАК жүйесіне енетін ұйым 

54/1 

 

 

18.04 - 23.04.2016 

06.06 - 11.06.2016 
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дәрігерлеріне;салауатты өмір салты кабинеттерінің 

меңгерушілері мен дәрігерлеріне, СӨСҚ қызметі мамандарына, 

ЖПД, жоғары және орта арнайы медициналық білім беру 

ұйымдары оқытушыларына,  сонымен қатар қоғамдық 

денсаулық сақтау секторына жақын өзге де қызмет 

мамандарына арналған 

108/2 

М/Т 

 

 

216/4 

 

25.04 - 10.05.2016   

03.10 - 15.10.2016  

01.11 - 14.11.2016 

  

18.05 - 13.06.2016 

4 Денсаулықты нығайту және 

аурулардың алдын алудың өзекті 

мәселелері 

Бас дәрігерлердіңпрофилактикалық жұмыстар жөніндегі 

орынбасарларына,  құрылымдық бөлімше меңгерушілеріне 

жәнеМСАК жүйесіне енген ұйым дәрігерлеріне, СӨС кабинеті 

меңгерушілері мен дәрігерлеріне, ЖПД, жоғары және орта 

арнайы медициналық білім беру ұйымдары оқытушыларына,  

сонымен қатар қоғамдық денсаулық сақтау секторына жақын 

өзге де қызмет мамандарына арналған 

108/2 

 

216/4 

М/Т 

 

01.03 - 16.03.2016  

 

16.05 – 11.06.2016 

05.09 – 01.10.2016 

01.11 - 28.11.2016  

5 Медициналық-әлеуметтік 

сараптама және науқастар мен 

мүгедектерді оңалтудың заманауи 

аспектілері   

Бас дәрігердің профилактикалық жұмыстар бойынша 

орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің 

меңгерушілеріне,  МСАК жүйесіне енетін ұйым 

дәрігерлеріне;салауатты өмір салты кабинеттерінің 

меңгерушілері мен дәрігерлеріне, СӨСҚ қызметі мамандарына 

арналған 

54/1 

 

108/2 

01. 03 -16.03.2016  

 

01.11 - 28.11.2016 

6 Денсаулық психологиясы  және 

психодиагностика 

Психолог мамандарға, МСАК ұйымында жұмыс істейтін 

әлеуметтік қызметкерлерге, наркологиялық, онкологиялық,  

кардиологиялық,  хирургиялық, фтизиатриялық, 

геронтологиялық, паллиативті көмек көрсететін 

мед.ұйымдарындағы және ЖИТС орталықтары мен оңалту 

орталықтарының қызметкерлеріне арналған   

216/4 

 

18.04 - 17.05.2016 

7 Әлеуметтік жұмыс негіздері Психолог мамандарға, МСАК ұйымында жұмыс істейтін 

әлеуметтік қызметкерлерге, наркологиялық, онкологиялық,  

кардиологиялық,  хирургиялық, фтизиатриялық, 

геронтологиялық, паллиативті көмек көрсететін 

мед.ұйымдарындағы және ЖИТС орталықтары мен оңалту 

орталықтарының қызметкерлеріне арналған   

108/2 03.05 - 17.05.2016 

01.08 - 20.08.2016 

8 Денсаулық психологиясы. Психо-

онкология 

Психолог мамандарға, әлеуметтік қызметшілерге, МСАК 

дәрігерлеріне,  онкологиялық және геронтологиялық қызмет 

54/1 

 

11.05 - 16.05.2016 

05.09 - 10.09.2016 
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мамандарына арналған.  

9 Грантрайтинг Республикалық ғылыми-зерттеу институттары мен орталық 

қызметкерлеріне, ғылыми қызметшілерге арналған 

54/1 

 

14.11 - 19.11.2016 

10 Әлеуметтік жұмыстағы психология  Әртүрлі ұйымдардағы психологтарға, әлеуметтік 

қызметшілерге арналған 

108/2 

 

07.11 - 19.11-2016  

11 Денсаулық психологиясы. АИТВ 

және ТА емделушілері.  

Психолог мамандарға, әлеуметтік қызметшілерге, МСАК 

дәрігерлеріне,  фтизиатриялық және ЖИТС-сервистік қызмет, 

емдеу-профилактикалық мекемелердің дәрігерлеріне арналған. 

54/1 

 

04.07 - 12.07.2016 

12 Медициналық  психология 

негіздері 

Медицина ұйымдардағы психологтарға, әлеуметтік 

қызметшілерге арналған 

54/1 

 

06.06 - 11.06.2016  

13 Денсаулық сақтаудағы әлеуметтік 

жұмыс модельдері 

Денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына, профилактика 

бөлімінің басшыларына,  мамандарға, әлеуметтік 

қызметшілерге, психологтарға арналған 

108/2 

 

19.09 - 01.10.2016 

14 Жүрек- қан тамыры аурулары 

эпидемиологиясы 

 Кардиологиялық және терапиялық бөлімдердің, құрылымдық 

бөлімшелердің меңгерушілеріне, профилактика бөлімінің 

басшыларына, МСАК жүйесіне енетін ұйым дәрігерлеріне 

арналған 

108/2 

 

24.10 - 05.11.2016 

15 Қоғамдық денсаулық сақтаудағы 

денсаулық  психологиясы.  

 

Наркологиялық, онкологиялық,  кардиологиялық,  

хирургиялық, фтизиатриялық, геронтологиялық, паллиативті 

көмек көрсететін медициналық ұйымдар мен МСАК 

ұйымдарында жұмыс істейтін психолог мамандарға,  ЖИТС 

орталықтары мен оңалту орталықтарының қызметкерлеріне 

арналған   

108/2 

 

01.11 - 14.11.2016 

16 Қоғамдық денсаулық және 

денсаулық сақтау (резиденттер 

үшін) 

Резидент-дәрігерлерге арналған 108/2 

 

14.11 - 26.11.2016 

17 Психология (резиденттер үшін) Резидент-дәрігерлерге арналған 54/1 28.11 - 03.12.2016 

18 Коммуникативті дағдылар 

(резиденттер үшін) 

Резидент-дәрігерлерге арналған 108/2 

 

   05.12 - 22.12.2016 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ ФАРМАЦИЯ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д. Оспанова Динара Алмаханқызы 
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 Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32, вн.121 

Электронды поштасы: dinara.ospanova@mail.ru  

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Денсаулық сақтау менеджменті  

 (тапсырыс берушінің базасында 

қашықтықтан оқыту 

компоненттерін пайдаланып) 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын  мемлекеттік және 

мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшыларына арналған 

864/16 11.01 - 07.05.2016 

08.02 - 04.06.2016 

11.07 - 01.11.2016 

2 Денсаулық сақтау менеджменті  

  

(ҚДСЖМ базасында қашықтықтан 

оқыту компоненттерін пайдаланып) 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын  мемлекеттік және 

мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшыларына арналған 

864/16 11.01 - 07.05.2016 

08.02 - 04.06.2016 

11.07 - 01.11.2016 

3 Денсаулық сақтау менеджменті  

 

Жоғары кәсіптік білімі бар, денсаулық сақтау басқармасына 

қарасты жоғары және орта буын  мемлекеттік және 

мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының 

басшыларына арналған 

864/16 

М/Т 

11.04 - 30.07.2016 

11.07 - 01.11.2016 

01.08 - 22.11.2016 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Медицина ұйымдарындағы 

пациенттерді қолдау және ішкі 

аудит (бақылау) қызметі жұмысын 

жетілдіру  

Басшыларға, орынбасарларына, құрылымдық бөлімше 

меңгерушілеріне, ішкі аудит бөлімі басшылары мен 

қызметкерлеріне,  сарапшы дәрігерлерге, денсаулық сақтау 

ұйымы дәрігерлеріне арналған 

54/1 

 

28.03 - 02.04.2016 

12.09 - 17.09.2016 

 

2 Медицина ұйымдарындағы 

бизнесті жоспарлау және 

денсаулық сақтаудағы мемлекеттік 

сатып алулар 

(ҚДСЖМ базасында қашықтықтан 

оқыту компоненттерін пайдаланып) 

Денсаулық сақтау ұйымы басшыларына, орынбасарларына 

және экономистерге арналған 

108/2 03.05 - 17.05.2016 

01.08 - 13.08.2016 

3 Заманауи денсаулық сақтауды 

басқару 

 (ҚДСЖМ базасында қашықтықтан 

оқыту компоненттерін пайдаланып) 

Денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына, басқару кадрлары 

резервінде тұрған денсаулық сақтау ұйымдары мен басқарма 

қызметкерлеріне, медицина ұйымы ұйымы басшыларына, 

орынбасарларына арналған  

216/4 

 

28.03 - 23.04.2016 

06.06 - 02.07.2016 

4 Денсаулық сақтау жүйесіндегі 

менеджмент 

Басшыларға және бірінші басшының орынбасарларына 

арналған 

216/4 

 

25.04 - 24.05.2016 

5 Денсаулық сақтауды ұйымдастыру Басшыларға және бірінші басшының орынбасарларына 108/2    16.05 - 21.05.2016 

mailto:dinara.ospanova@mail.ru
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және басқару арналған  

6 Медициналық сақтандыру: 

негіздері мен болашағы 

Медицина ұйымдарының басшылары мен қызметкерлеріне 

арналған 

54/1 

 

28.03 - 02.04.2016 

12.09 - 17.09.2016 

7 Медициналық көмек сапасын 

басқару  

(ҚДСЖМ базасында қашықтықтан 

оқыту компоненттерін пайдаланып) 

Медицина ұйымдарының басшылары мен қызметкерлеріне 

арналған 

216/4 

 

08.02 - 05.03.2016 

23.05 - 18.06.2016 

8 Кадрлық ресурстарды басқарудың 

заманауи технологиялары (кадрлық 

қызмет қызметкерлері) 

Денсаулық сақтау ұйымдары кадрлық қызмет басшыларына 

арналған 

54/1 
М/Т 

11.07 - 16.07.2016 

19.09 - 24.09.2016 

9 Мейіргер ісіндегі медициналық 

көмек сапасын басқару  
(ҚДСЖМ базасында қашықтықтан 
оқыту компоненттерін пайдаланып) 

Бас және аға мейіргерлерге, жоғары білімді мейіргерлерге, 

пациенттерді қолдау және ішікі аудит мамандарына арналған 

216/4 

 

01.02 - 27.02.2016 

01.06 - 28.06.2016 

10 Мейіргерлер ісіндегі менеджмент  Бас және аға мейіргерлерге, жоғары білімі бар мейіргерлерге 

арналған 

108/2 

 

11.07 - 23.07.2016 

11 Денсаулық сақтаудағы қаржы 

менеджменті 

Басшыларға және бірінші басшының орынбасарларына, 

денсаулық сақтау ұйымдары экономистеріне арналған 

54/1 

 

16.05 - 21.05.2016 

08.08 - 13.08.2016 

12 Мейіргерлік қызметті басқарудың 

заманауи тәсілдері 

Бас және аға мейіргерлерге, жоғары білімі бар мейіргерлерге 

арналған 

54/1 

 

18.01 - 23.01.2016 

18.04 - 23.04.2016 

13 МСАК деңгейінде мейіргер ісін 

ұйымдастыру 

Бас және аға мейіргерлерге, жоғары білімді мейіргерлерге 

арналған 

54/1 15.02 - 20.02.2016 

20.06 - 25.06.2016 

14 HR – менеджмент Басқарудың әртүрлі деңгейіндегі басшыларға, денсаулық 

сақтау ұйымдары кадрлық қызмет басшыларына арналған 

54/1 

 

14.03 - 19.03.2016 

08.03 - 13.08.2016 

10.10 - 15.10.2016 

15 Ұлттық аккредитацияға  (ҚР) 

медицина ұйымдарын дайындау 

Басшыларға, орынбасарларына, құрылымдық бөлімше 

меңгерушілеріне, ішкі аудит бөлімі басшылары мен 

қызметкерлеріне,  сарапшы дәрігерлерге, денсаулық сақтау 

ұйымы дәрігерлеріне арналған  

54/1 

 

25.01 - 30.01.2016 

04.04 - 09.04.2016 

23.05 - 28.05.2016 

 

16 Денсаулық сақтаудағы сараптама 

қызметін ұйымдастыру (тәуелсіз 

сараптама) 

(ҚДСЖМ базасында қашықтықтан 

Басшыларға, орынбасарларына, құрылымдық бөлімше 

меңгерушілеріне, ішкі аудит бөлімі басшылары мен 

қызметкерлеріне,  сарапшы дәрігерлерге, денсаулық сақтау 

ұйымы дәрігерлеріне арналған 

216/4 01.02 - 27.02.2016 

04.04 - 30.04.2016 
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оқыту компоненттерін пайдаланып) 

17 Денсаулық сақтаудағы адами 

ресурстарды басқару 

Медицина ұйымының басшыларына, орынбасарларына, 

кадрлық қызмет басшылары мен қызметкерлеріне арналған 

108/2 09.03 - 19.03.2016 

10.10 - 22.10.2016 

18 Денсаулық сақтау ұйымдарындағы 

аккредитация және сапа 

менеджменті жүйесі 

Медициналық ұйым басшыларына, олардың орынбасарларына, 

медициналық ұйымның құрылымдық бөлімше 

меңгерушілеріне, медициналық ұйым сапасын басқару 

ауруханаішілік қызметі мамандарына, сарапшы дәрігерлерге, 

сапа жөніндегі мамандарға, аудиторларға арналған 

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

19 Денсаулық сақтау ұйымдарындағы 

сапа менеджменті жүйесі 

Медициналық ұйым басшыларына, олардың орынбасарларына, 

медициналық ұйымның құрылымдық бөлімше 

меңгерушілеріне, менеджерлерге, медициналық ұйым сапасын 

басқару қызметі мамандарына арналған 

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

20 Денсаулық сақтау саласындағы 

стратегиялық жоспарлау, басқару 

және бюджеттеу (қауіп-қатерді 

басқару жүйесі, корпоративтік 

басқару, CQI-PDCA, бизнес-жоспар 

және т.б.) 

Медициналық ұйым басшыларына,медициналық ұйым 

экономистері мен есепшілеріне, медициналық ұйым 

басшыларының  экономикалық мәселелер жөніндегі 

орынбасарларына, барлық құрылымдық бөлімше 

меңгерушілеріне арналған  

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

21 Денсаулық сақтау ұйымдарындағы 

бизнес-жоспарлау 

Медициналық ұйым басшыларына, медициналық ұйым 

экономистеріне, медициналық ұйым басшыларының  

экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасарларына, барлық 

құрылымдық бөлімше меңгерушілеріне арналған 

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

22 Пациенттерді қолдау және ішкі 

бақылау қызметі (ПҚжІБҚ) 

Медицина ұйымының басшыларына, орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімше меңгерушілеріне, медицина ұйымы 

сапасын басқару қызметі мамандарына, сарапшы дәрігерлерге, 

сапа жөніндегі мамандарға, аудиторларға арналған 

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

23 Маркетинг. Денсаулық сақтаудағы  

заманауи  маркетингтік 

коммуникация. 

Медициналық ұйым басшыларына, олардың орынбасарларына, 

соның ішінде қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі 

орынбасарларға; сонымен қатар, табысты маркетологтар мен 

менеджерлер пайдаланатын тәсілдердің, әдістемелердің, 

құралдардың бірегей жиынтығын алуға мүдделі тұлғаларға 

арналған   

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

24 Мұрағат ісі  Кадрлық қызмет басшыларына, кадр бөлімі қызметкерлеріне, 54/1 Топтың 
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архивариустерге арналған қалыптасуына 

қарай 

СЕМИНАР – ТРЕНИНГТЕРДІҢ  ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ  БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

1 Маркетинг. Денсаулық сақтаудағы  

заманауи  маркетингтік 

коммуникация (семинар-тренинг) 

Медициналық ұйым басшыларына, олардың орынбасарларына, 

соның ішінде қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі 

орынбасарларға; сонымен қатар, табысты маркетологтар мен 

менеджерлер пайдаланатын тәсілдердің, әдістемелердің, 

құралдардың бірегей жиынтығын алуға мүдделі тұлғаларға 

арналған   

12/2 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

БИОМЕДСТАТИСТИКА, АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНА КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі м.а.: м.ғ.к.,қауымдастырылған профессор Нұрбақыт Ардақ Нұрбакытқызы 

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32, ішкі 132 

Электронды поштасы: a.nurbakhytova@ksph.kz  

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Медицина мен денсаулық 

сақтаудағы статистика (жоғары 

білімі бар медицина мамандары 

үшін) 

Курс  әртүрлі деңгейдегі ақпараттық-аналитикалық 

орталықтардың медицина мамандарына, әдістемелік 

ұйымдастыру бөлімі мамандарына, жоғары білімі бар 

медицина статистиктеріне, әдістемелік ұйымдастыру 

жұмыстары жөніндегі орынбасарларға, денсаулық сақтау 

органдары мен ұйымдарының басшыларына, әртүрлі мамандық 

дәрігерлеріне арналған 

108/2 04.04 - 16.04.2016 

19.09 - 01.10.2016 

 

2 Статистикалық талдау және 

дәлелді медицинаның заманауи 

әдістерін қолдана отырып, 

медициналық зерттеулерді 

ұйымдастыру 

Курс ғылыми-зерттеу ұйымдары қызметкерлеріне, жоғары 

және орта медициналық оқу орындары оқытушыларына, 

әртүрлі деңгейдегі медициналық ақпараттық-аналитикалық 

орталық мамандарына арналған 

108/2 23.05 - 04.06.2016 

12.09 - 24.09.2016 

 

3 Медицина мен денсаулық 

сақтаудағы статистика (орта білімі 

бар медицина мамандары үшін) 

Курс  әртүрлі деңгейдегі ақпараттық-аналитикалық 

орталықтардың медицина мамандарына, әдістемелік 

ұйымдастыру бөлімі мамандарына, орта білімі бар медицина 

статистиктеріне арналған 

108/2 06.06 - 18.06.2016  

21.11 - 03.11.2016 

 

4 Клиникалық және басқару 

практикасындағы дәлелді медицина 

технологиялары 

Бұл курс барлық мамандық дәрігерлеріне, медициналық көмек 

сапасы мәселелерімен айналысатын мамандарға, ғылыми 

қызметшілерге, денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына, 

108/2 20.06 - 02.07.2016 

07.11 - 19.11.2016 

 

mailto:a.nurbakhytova@ksph.kz
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ЖОО оқытушыларына қызықты болады 

5 Медицина және денсаулық сақтау 

мәселелері бойынша ғылыми 

зерттеу менеджменті 

Курс ЖОО, колледждер, медициналық ғылыми ұйымдарының 

ғылыми-педагогикалық кадрларының, МААО және 

ұйымдастыру-әдістемелік бөлім мамандарына арналған 

108/2 04.07 - 16.07.2016 

17.10 - 29.10.2016 

 

7 Дәлелдемелер негізінде 

емделушінің қауіпсіздігін басқару 

Курс барлық мамандық дәрігерлеріне, денсаулық сақтау 

басшыларына, медициналық көмек сапасы мәселелерімен 

айналысатын мамандарға, клиникалық фармакологтарға, 

ғылыми-зерттеу ұйымдары қызметкерлеріне, жоғары және орта 

медициналық оқу орындары оқытушыларына арналған 

54/1 11.07 - 16.07.2016 

03.10 - 08.10.2016 

 

 

9 Медициналық  технологияларды 

бағалау 

Бұл курс барлық мамандық дәрігерлеріне, денсаулық сақтау 

басшыларына, медициналық көмек сапасы мәселелерімен 

айналысатын мамандарға, клиникалық фармакологтарға, 

ғылыми-зерттеу ұйымдары қызметкерлеріне, жоғары және орта 

медициналық оқу орындары оқытушыларына қызықты болады 

54/1 25.07 - 30.07.2016 

07.11 - 12.11.2016 

 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰТЫНУШЫЛАР ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к. Мещанов Ғалымжан Тұрсынұлы 

Байланыс телефоны: 8 707 322 78 11 

е-mail: g.meshanov@ksph.kz  

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Тұтынушылар құқығын қорғау ҚР Тұтынушылар құқығын қорғау департаменті басшыларына, 

бас және жетекші мамандарына арналған 

54/1 14.03 - 19.03.2016 

23.05 - 28.05.2016 

03.10 - 08.10.2016 

2 АІИ эпидемиологиясы мен 

профилактикасы. Инфекциялық 

бақылау 

ҚР Тұтынушылар құқығын қорғау департаменті жұқпалы және 

паразиттік ауруларды эпидемиологиялық қадағалау бөлімінің 

басшыларына, бас және жетекші мамандарына, 

эпидемиологтарға, ЕПҰ, ҒО, ҒЗИ, мед. мекемелердің,  

колледждердің, ведомстволардың (ҰҚК, МҰ, ТЖ) 

мамандарына арналған 

108/2 15.02 - 27.02.2016 

12.09 - 24.09.2016 

3 Жұқпалы аурулардың 

ретроспективтік эпидемиологиялық 

талдау негіздері (қазақ және орыс 

тіліндегі топтарға қабылдаймыз) 

ҚР Тұтынушылар құқығын қорғау департаменті 

эпидемиологиялық қадағалау бөлімінің басшыларына, бас 

және жетекші мамандарына, эпидемиологтарға, ЕПҰ, ҒО, ҒЗИ, 

мед. мекемелердің,  колледждердің, ведомстволардың (ҰҚК, 

МҰ, ТЖ) мамандарына арналған 

54/2 06.06 - 11.06.2016 

05.12 - 10.12.2016 

mailto:g.meshanov@ksph.kz
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4 Тұтынушылар құқығын қорғау 

саласындағы халықтың 

санитариялық-эпидемиологиялық 

салауаттылығын реттейтін 

техникалық регламенттер мен 

гигиеналық нормативтер 

ҚР Тұтынушылар құқығын қорғау департаменті басшыларына, 

бас және жетекші мамандарына арналған 

54/1 08.02 - 13.02.2016 

16.05 - 21.05.2016 

17.10 - 22.10.2016 

5 Тұтынушылар құқығын қорғау 

саласындағы санитариялық-

эпидемиологиялық қадағалауды 

басқаруды ұйымдастыру 

(денсаулық сақтаудағы  

менеджмент және фармация 

кафедрасымен бірге) 

ҚР Тұтынушылар құқығын қорғау департаменті 

эпидемиологиялық қадағалау бөлімінің басшыларына, бас 

және жетекші мамандарына, эпидемиологтарға, ЕПҰ, ҒО, ҒЗИ, 

мед. мекемелердің,  колледждердің, ведомстволардың (ҰҚК, 

МҰ, ТЖ) мамандарына арналған 

216/4 04.04 - 30.04.2016 

31.10 - 26.11.2016 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ КУРСЫМЕН  ЖАЛПЫ ДӘРІГІРЛІК  ПРАКТИКА  КАФЕДРАСЫ 

Жетекшісі: м.ғ.к., Өтеулиев Ержан Сәбитәліұлы 

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32   

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛЫ 

1 Жалпы дәрігерілік практика 

(Отбасы медицинасы) 

Жоғары медициналық білімі, интернатурасы (бар мамандарға 

арналған) 

864/16 

 

 

864/16 

М/Т 

02.03 -  27.06.2016  

01.09 - 25.12.2016 

 

04.04 - 26.07.2016 

01.08 - 22.11.2016 

2 Жалпы дәрігерілік практика 

(Отбасы медицинасы) 

Жоғары медициналық білімі,(терапевтерлер және 

педиатрларға), интернатурасы (бар мамандарға арналған)  

432/8  

 

Тапсырыс берушінің 

өтініші бойынша 

3 Эндокринология (ересектердің, 

балалардың) 

Жоғары медициналық білімі, интернатурасы (бар мамандарға 

арналған) 

864/16 

М/Т 
04.04 – 26.07.2016 

БІЛІКТІЛІКТІ  АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Модуль 1 

Педиатрияның таңдаулы сұрақтары 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

эндокринологтарға, пульмонологтарға, гематологтарға 

арналған 

216/4 04.04 - 30.04.2016 

06.06 - 02.07.2016 

2 Модуль 2  

Терапияның таңдаулы сұрақтары  

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, пульмонологтарға, гематологтарға, 

нефрологтарға арналған  

216/4 16.05 - 11.06.2016  

06.06 - 02.07.2016   
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3 Модуль 3  

Терапияның таңдаулы сұрақтары 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, пульмонологтарға, гематологтарға, 

нефрологтарға арналған 

108/2 04.04 - 16.04.2016 

 22.08 - 03.09.2016 

 

4 Модуль 4    

МСАК деңгейінде жиі кездесетін 

аурулары бар науқастарды ерте 

диагностикалау, емдеу, алдын алу, 

оңалту   

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, пульмонологтарға, гематологтарға, 

нефрологтарға арналған 

108/2 18.04 - 30.04.2016 

18.07 - 30.07.2016 

5 Модуль 5 Клиникалық ЭКГ   Стационарлар, емханалар, ІАҚ терапевтеріне, кардиологтарға, 

жалпы практика дәрігерлеріне арналған. 

54/1 01.02 - 06.02.2016    

 19.09 - 24.09.2016  

6 Модуль 6 Клиникалық ЭКГ  Стационарлар, емханалар, ІАҚ терапевтеріне, кардиологтарға, 

жалпы практика дәрігерлеріне арналған 

108/2 01.02 - 13.02.2016 

 19.09 - 01.10.2016 

7 Модуль 7  

Кардиологиядағы шұғыл жағдайлар 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге арналған  54/1 15.02 - 20.02.2016  

12.09 - 17.09.2016 

8 Модуль 8 

Функционалдық диагностика 

Жоғары медициналық білімі бар мамандарға, парамедиктерге 

арналған  

216/4  16.05 - 11.07.2016 

01.11 - 28.11.2016 

9 Модуль 10 

Эндокринологияның таңдаулы 

сұрақтары 

Жоғары медициналық білімі бар мамандарға арналған  216/4  13.06 - 09.07.2016 

03.10 - 29.10.2016 

10 Модуль 11 

Ішкі аурулар клиникасындағы  

кардиология мәселелері 

Жалпы практика дәрігерлеріне, кардиологтарға, терапевтерге 

арналған 

216/4 01.06 - 28.06.2016 

03.10 - 29.10.2016 

ОРТА  МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҮШІН 

1 Кардиологиядағы шұғыл көмектер Орта медицина қызметкерлеріне арналған  54/1 12.09 - 17.09.2016 

26.09 - 01.10.2016 

2 Артериялық гипертензия. 

Гипертониялық  криздер 

Орта медицина қызметкерлеріне арналған (мейіргерлер, 

акушерлер,фельдшерлер) 

108/2 15.08 - 27.08.2016 

14.11 - 27.11.2016 

 

3 Жүктілердің экстрагениталды 

патологиясы 

Орта медицина қызметкерлеріне арналған (мейіргерлер, 

акушерлер,фельдшерлер) 

54/1 12.09 - 17.09.2016 

17.10 - 22.10.2016 

4 ЖКС кезіндегі клиникалық ЭКГ  Орта медицина қызметкерлеріне арналған (мейіргерлер, 

акушерлер,фельдшерлер) 

54/1 26.09 - 01.10.2016 

01.12 - 08.12.2016 

ҚОСЫМША ЦИКЛДАР 
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1 Дұрыс тамақтанбаудың зиянды 

әсерлерінің алдын алу және 

төмендету 

Емдік үстелдер, тамақтану рационы бойынша білімі бар 

терапиялық бейінді дәрігерлерге арналған 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

2 Эктрагениталды терапиялық 

аурулар 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, кардиологтарға, 

пульмонологтарға, нефрологтарға арналған  

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

3 Эктрагениталды эндокриндік 

аурулар 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, кардиологтарға, 

пульмонологтарға, эндокринологтарға, нефрологтарға арналған 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

4 МСАК деңгейіндегі терапиялық 

аурулардың клиникалық 

фармакологиясы 

МСАК терапиялық бейінді дәрігерлерге арналған 216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

5 Терапиялық аурулардың 

клиникалық фармакологиясы 

Стационар ұйымдарындағы терапиялық бейінді дәрігерлерге 

арналған 

216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

6 Терапевт практикасындағы  

ісіктерге диференциалды 

диагностика. Онкологиялық сақтық 

шаралары 

Терапиялық бейінді дәрігерлерге арналған 216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

КАРДИОЛОГИЯ  ЖӘНЕ  РЕВМАТОЛОГИЯ   КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д., профессор Атарбаева Вазиля Шәкінтайқызы 

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32 (вн.132) 

Email: atarbaeva@mail.ru 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛЫ 

1 Кардиология (ересектер, балалар), 

соның ішінде интервенциялық 

Жоғары медициналық білімі, интернатурасы (бар мамандарға 

арналған) 

864/16   02.03 - 27.06.2016 

  01.08 - 19.11.2016 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Модуль 1 

Клиникалық ЭКГ 

Кардиологтарға, жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге,  

эндокринологтерге арналған 

216/4 01.03 - 02.04.2016 

01.08 - 27.08.2016 

2 Модуль 2  

Ішкі аурулар клиникасындағы 

кардиология мәселелері 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, эндокринологтарға, пульмонологтарға, 

гематологтарға, нефрологтарға арналған 

216/4 04.04 - 30.04.2016 

01.09 - 28.09.2016 

3 Модуль 3  Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға 108/2 16.05 - 28.05.2016 

mailto:atarbaeva@mail.ru
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Клиникалық ЭКГ   арналған   13.06- 25.06.2016 

4 Модуль 4 Жүктілердің 

экстрагениталды патологиясы 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, кардиологтарға, 

пульмонологтарға, нефрологтарға арналған 

54/1 16.05 - 28.05.2016 

03.10 - 08.10.2016 

5 Модуль 5 Функционалды 

диагностика 

Жоғары медициналық білімі бар мамандарға арналған 216/4 16.05 - 11.06.2016 

01.08 - 27.08.2016 

6 Модуль 6 Кардиологиядағы шұғыл 

жағдайлар 

Жоғары медициналық білімі бар мамандарға арналған 54/1 13.06 - 18.06.2016 

17.10 - 22.10.2016 

7 Модуль 7  

Жіті коронарлық синдром кезіндегі  

ЭКГ  

Жалпы практика дәрігерлеріне, кардиологтарға, терапевтерге, 

парамедиктерге, мейіргерлерге, фельдшерлерге және т.б. 

арналған 

54/1 15.08 - 20.08.2016 

01.12 - 07.12.2016 

 

8 Модуль №8 Артериялық 

гипертензия. Гипертониялық  

криздер 

Жалпы практика дәрігерлеріне, кардиологтарға, терапевтерге 

арналған  

 

54/1 18.01 - 23.01.2016 

22.08 - 27.08.2016 

9  Модуль № 9 Клиникалық ЭКГ  Жалпы практика дәрігерлеріне, кардиологтарға, терапевтерге 

арналған  

108/2 11.04 - 23.04.2016 

19.09 - 01.10.2016 

10  Модуль 10 

Кардиологиядағы шұғыл жағдайлар 

Жалпы практика дәрігерлеріне, кардиологтарға, терапевтерге 

арналған  

54/1 22.02 - 27.02.2016 

12.09 - 17.09.2016 

11 Модуль № 11 Ішкі аурулар 

клиникасындағы кардиология 

мәселелері 

Жалпы практика дәрігерлеріне, кардиологтарға, терапевтерге, 

эндокринологтарға,  нефрологтарға арналған  

 

216/4 01.02 - 27.02.2016 

03.10 - 29.10.2016 

ОРТА  МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҮШІН 

1 Кардиологиядағы шұғыл көмек Орта медицина қызметкерлеріне арналған (мейіргерлер, 

акушерлер, фельдшерлер) 

54/1 12.09 - 17.09.2016 

        26.09 - 

01.10.2016 

2 Артериялық гипертензия. 

Гипертониялық  криздер 

Орта медицина қызметкерлеріне арналған (мейіргерлер, 

акушерлер, фельдшерлер) 

108/2 18.04 - 30.04.2016 

15.08 - 27.08.2016 

3 Жүктілердің экстрагениталды 

патологиясы 

Орта медицина қызметкерлеріне арналған (мейіргерлер, 

акушерлер, фельдшерлер) 

54/1 12.09 - 17.09.2016 

4 Жіті коронарлық синдром кезіндегі  

ЭКГ 

Орта медицина қызметкерлеріне арналған (мейіргерлер, 

акушерлер, фельдшерлер) 

54/1 26.09 - 01.10.2016 

ҚОСЫМША ЦИКЛДАР 

1 Жіті коронарлық синдром кезінде 

госпитальға дейінгі кезеңдегі 

Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған.  216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 
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дәрігердің әркеті алгоритмі бойынша 

2 Жіті коронарлық синдром. 

Госпитальға дейінгі көмек 

Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған. 54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

3 Жіті коронарлық синдром және 

қарынша фибриляциясы 

Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

4 Жіті коронарлық синдром және 

жүрек-өкпе ренимациясы 

Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

5 Жүрек-өкпе ренимациясы Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

6 ЖКС кезінде жүрек қағысының 

бұзылуы  

Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

7 Шұғыл кардиология Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

8 Қант диабеті кезінде жүрек-қан 

тамыры ауруларының қабынуы 

Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

9 Қалқанша без аурулары және жүрек 

қағысының бұзылуы 

Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

10 Симмуляциялық технологияларды 

қолдана отырып шұғыл көмек 

көрсетудегі командалық дағдылар 

Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

11 Шұғыл жағдайларда жедел 

медициналық көмек көрсету 

Барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 54/1 

108/2 

Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 
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ТЕРАПИЯ, ПУЛЬМОНОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕМАТОЛОГИЯ  КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к., доцент Мырзағұлова Әсел Орынтайқызы 

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32  (ішкі 132) 

Email: a.myrzaqulova@ksph.kz 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛЫ 

1 Терапия (жасөспірімдер 

терапиясы, жедел және шұғыл 

медициналық көмек, диетология) 

Жоғары медициналық білімі, интернатурасы (бар мамандарға) 

арналған 

864/16    01.09 - 26.12.2016 

БІЛІКТІЛІКТІ  АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ  

1 Модуль 1 

Ішкі ағзалар ауруларына  

диагностика жасау және емдеудің 

заманауи әдістері 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

кардиологтарға арналған 

216/4 15.02 - 15.03.2016 

10.10 - 05.11.2016 

2 Модуль 2  

ҚР терапевтік  көмек көрсету 

стандарты 

(диагностика жасау және емдеу 

алгоритмі) 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

гастроэнтерологтарға, эндокринологтерге, пульмонологтерге, 

гематолог пен нефрологтарға арналған 

216/4 18.04 - 17.05.2016 

 

3 Модуль 3  

Ішкі аурулардың  өзекті мәселелері 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға 

арналған 

108/2 08.08 - 20.08.2016 

   

4 Модуль 4    

Жүктілердің жүрек-қантамыр 

жүйесі аурулары 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, кардиологтарға, 

пульмонолог пен нефрологтарға арналған  

54/1 11.01 - 16.01.2016 

19.12 - 24.12.2016 

 

5 Модуль 5  

Жүктілердің тыныс алу ағзасы 

аурулары  

Жоғары медициналық білімі бар мамандар 54/1 16.05 - 21.05.2016 

01.08 - 06.08.2016 

6 Модуль 6  

Жүктілердің ас қорыту  аурулары  

Жоғары медициналық білімі бар мамандар 54/1 23.05 - 28.05.2016 

07.11 - 12.11.2016 

mailto:atarbaeva@mail.ru
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7 Модуль 7  

Жүктілердің бүйрек аурулары  

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, кардиологтарға, 

орта медициналық білімді мамандар,фелдшерлер, 

парамедиктерге және т.б. арналған  

 

54/1 14.11 - 19.11.2016 

05.12 - 10.12.2016 

8 Модуль №8  

Гастроэнтерологияның  өзекті 

мәселелері  

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге арналған  

 

108/2 18.01 - 30.01.2016 

22.08 - 05.09.2016 

9  Модуль № 9  

Пульмонологияның таңдаулы 

сұрақтары 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, 

пульмонологтерге арналған 

108/2 11.04 - 23.04.2016 

19.09 - 01.10.2016 

10  Модуль 10 

ЖПД және терапевт 

практикасындағы 

пульмонологияның өзекті 

мәселелері  

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге арналған  216/4 22.02 - 22.03.2016 

12.09 - 08.10.2016 

11 Модуль № 11  

Терапия  бойынша инновациялық 

технологиялар  

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге арналған  108/2 25.01 - 06.02.2016 

 

ОРТА  МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҮШІН 

1 Жүктілік кезіндегі гипертензия 

(науқастың жағдайын бақылау, 

диагностика, тырысу кезінде шұғыл 

көмек көрсету) 

Орта медициналық білімді мамандар (медбикелер, акушерлер, 

фельдшерлер) 

54/1 01.08 - 06.08.2016 

        26.12 - 

31.12.2016 

 

2 МСАК және стационар кезеңінде 

экстрагениталды патологиясы бар 

жүктілерді емдеп қарау 

Орта медициналық білімді мамандар (медбикелер, акушерлер, 

фельдшерлер) 

108/2 28.03 - 09.04.2016 

15.08 - 27.08.2016 

 

ҚОСЫМША ЦИКЛДАР 

1 Терапия аурулары 

фармакотерапиясының заманауи 

аспектілері 

Барлық мамандық дәрігерлеріне 216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 
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2 Рационалды терапия және жүктілік 

кезіндегі  фармакотерапияның 

заманауи аспектілері (мүмкін 

болатын жанама әсерлер және 

жүктілерге қолдану қауіпсіздігі) 

Барлық мамандық дәрігерлеріне 54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

3 Гематологияның  өзекті мәселелері Барлық мамандық дәрігерлеріне 108/2  Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

4 Гематология бойынша 

инновациялық технологиялар 

Барлық мамандық дәрігерлеріне 108/2  Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

  ПЕДАГОГИКА  ЖӘНЕ  ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: психология магистрі Сатыбалдина Майра Бірләнқызы 

Байланыс телефоны: 8 702 604 44 92 

Электронды поштасы: m-birlyan@mail.ru  
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Психопрофилактика және 

психосоматикалық пациенттерге 

психокоррекция (кеңес беру 

ерекшеліктері) 

Медицина ұйымдарының басшыларына, орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімше басшыларына, МСАК барлық мамандық 

дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, психологтарға, 

әлеуметтік қызметкерлерге арналған 

54/1  08.02 - 13.02.2016 

14.11 - 19.11.2016 

2 Практикум:  кеңес беру біліктері 

мен дағдыларын жетілдіру 

Медицина ұйымдарының басшыларына, орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімше басшыларына, МСАК барлық мамандық 

дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, психологтарға, 

әлеуметтік қызметкерлерге арналған. 

54/1  14.03 - 19.03.2016 

17.10 - 22.10.2016 

3 Медициналық  психология – кеңес 

беру, психотерапия, 

психодиагностика 

Психологтарға, әлеуметтік қызметшілерге, педагогтарға,  

барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 

108/2 01.02 - 13.02.2016 

 

 
4 Дағдарысты жағдайларда 

психологиялық көмек беру 

МСАК дәрігерлеріне, психологтарға, әлеуметтік 

қызметкерлерге, оңалту орталықтары мен дағдарыс қызметі 

мамандарына арналған 

54/1 25.04 - 30.04.2016 

5 Психотерапияның психологиялық 

негіздері 

Психологтарға, психотерапевтерге, әлеуметтік қызметкерлерге 

арналған 

54/1 28.03 - 02.04.2016 

6 Жоғары медициналық білім Оқытушыларға арналған (медициналық ЖОО, медколледждер, 54/1 13.06 - 18.06.2016 

mailto:m-birlyan@mail.ru
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берудегі педагогикалық шеберлік ҒЗИ, ҒО). 

7 Пациенттің отбасы және 

туыстарымен кәсіби қарым-қатынас 

жасау 

Медицина ұйымдарының басшыларына, орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімше басшыларына, МСАК барлық мамандық 

дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, психологтарға, 

әлеуметтік қызметкерлерге арналған. 

54/1 05.09 - 10.09.2016 

8 Медициналық мекеме жағдайында 

әлеуметтік-психологиялық көмек 

беру 

МСАК дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, 

психологтарға, педагогтарға, әлеуметтік қызметкерлерге 

арналған  

 

54/1 

 

 31.10 - 05.11.2016 

 

СЕМИНАР – ТРЕНИНГТЕРДІҢ  ҚЫСҚА  МЕРЗІМДІ  БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

1  Медицина қызметкерлерінің 

психогигиенасы мен 

психопрофилактикасы 

Медицина ұйымдарының басшыларына, орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімше басшыларына, МСАК барлық мамандық 

дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, психологтарға, 

әлеуметтік қызметкерлерге арналған. 

24/3 25.01 - 27.01.2016 

 

2 Суицидтік мінез-құлықтың 

психопрофилактикасы және кеңес 

беру ерекшеліктері 

Барлық мамандық дәрігерлеріне, психологтарға, әлеуметтік 

қызметкерлерге, дағдарыс қызметі мамандарына, орта мектеп 

оқытушылары мен ата-аналарға арналған 

24/3 22.02 - 24.02.2016 

3 Күйзеліс. Сабырлылық.   Копинг – 

тәртіп   

Медицина ұйымдарының басшыларына, орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімше басшыларына, МСАК барлық мамандық 

дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, психологтарға, 

әлеуметтік қызметкерлерге арналған. 

24/3 11.04 - 13.04.2016 

4 Дауларды шешу және болжау 

тренингі 

Медицина ұйымдарының басшыларына, орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімше басшыларына, МСАК барлық мамандық 

дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, психологтарға, 

әлеуметтік қызметкерлерге арналған. 

24/3 18.04 - 20.04.2016 

5 Психологиялық кеңес беру 

кезіндегі арт-терапиялық 

технологиялар 

Психологтарға, әлеуметтік қызметшілерге, педагогтарға,  

барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 

24/3 16.05-18.05.2016 

6 Коммуникативтік дағдылар Медицина ұйымдарының басшыларына, орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімше басшыларына, МСАК барлық мамандық 

дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, психологтарға, 

әлеуметтік қызметкерлерге арналған. 

24/3 30.05-01.06.2016 

7 НЛБ көмегімен тұсаукесер Медицина ұйымдарының басшыларына, орынбасарларына, 24/3 13.06-15.06.2016 
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шеберлігі құрылымдық бөлімше басшыларына, МСАК барлық мамандық 

дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, психологтарға, 

әлеуметтік қызметкерлерге арналған. 

8 Көшбасшылық және команда құру 

тренингі 

Медицина ұйымдарының басшыларына, орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімше басшыларына, МСАК барлық мамандық 

дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, психологтарға, 

әлеуметтік қызметкерлерге арналған. 

24/3 03.10-05.10.2016 

ҚОСЫМША ЦИКЛДАР 

1 Дәрігерлердегі кәсіби күйзеліс: 

коррекция және өзіндік көмек 

Медицина ұйымдарының басшыларына, орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімше басшыларына, МСАК барлық мамандық 

дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, психологтарға, 

әлеуметтік қызметкерлерге арналған. 

24/3 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

2 Дұрыс тамақтанбаудың зиянды 

әсерлерінің алдын алу және 

төмендету, мінез-құлық қатерлері 

Терапиялық бейінді дәрігерлерге, психологтарға арналған 216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

3 Мінез-құлық қатерлерінің алдын 

алу 

Терапиялық бейінді дәрігерлерге, психологтарға арналған 108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

4 Маскүнем және нашақор 

пациентерге психологиялық 

коррекция  

МСАК барлық мамандық дәрігерлеріне, психологтарға 

арналған  

216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

5 Қызметкерлердің коммуникативтік 

біліктілігі 

Медицина ұйымдарының басшыларына, орынбасарларына, 

құрылымдық бөлімше басшыларына, МСАК барлық мамандық 

дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, психологтарға, 

әлеуметтік қызметкерлерге арналған. 

54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

СТОМАТОЛОГИЯ  ЖӘНЕ ЖАҚ  СҮЕК-БЕТ ХИРУРГИЯ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д., профессор Негаметзянов Нұріслам Гарифзянұлы 

Байланыс телефоны: 8(727)378-72-40, 87077500795 (завуч Валиева Рашида Магсумқызы) 

Электронды поштасы: denta73t@mail.ru 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛЫ 

1 «Стоматология» (ересектер, 

балалар) 

 «Стоматология» мамандығы бойынша жоғары білімі бар 

дәрігерлерге 

864 /16 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 
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2 Жақ сүйек-бет хирургиясы 

(ересектердің, балалардың) 

Жоғары медициналық білімі, интернатурасы бар 

мамандарға(хирургиялық бейінді дәрігерлерге арналған) 

1080/20 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

БІЛІКТІЛІКТІ  АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Ортодонтияның өзекті мәселелері  Стоматолог-дәрігерлерге,ортодонтерге 216/4 

 

14.03 - 13.04.2016 

01.06 - 28.06.2016       

2 Балалардағы хирургиялық 

стоматологияның өзекті мәселелері 

Стоматолог-хирург дәрігерлерге, стоматолог-дәрігерлерге, 

балалар стоматолог-дәрігерлеріне арналған 

216/4 

 

14.03 - 13.04.2016 

04.04 - 30.04.2016  

 

3 Хирургиялық стоматологияның 

өзекті мәселелері 

Стоматолог-хирург дәрігерлерге, стоматолог-дәрігерлерге 

арналған  

216/4 

 

18.04 - 18.05.2016 

05.09 - 01.10.2016     

4 Балалардағы терапиялық 

стоматологияның өзекті мәселелері 

Стоматолог-терапевт дәрігерлерге, стоматолог-дәрігерлерге 

балалар стоматолог-дәрігерлеріне арналған 

216/4 

 

24.03 - 20.04.2016 

01.06 - 28.06.2016 

 

5 Терапиялық стоматологияның 

өзекті мәселелері 

Стоматолог-дәрігерлерге, стоматолог-терапевт дәрігерлерге 

арналған  

216/4 

 

24.03 - 20.04.2016 

05.09 - 01.10.2016     

6 Ортодонтияның өзекті мәселелері 

(тіс техниктер) 

Тіс техниктеріне арналған  108/2 16.05 - 28.05.2016 

03.10 - 15.10.2016 

7 Тісжегі аурулардың алдын алу   

және заманауи диагностикалау  

 

Тіс дәрігерлеріне, тіс гигиенистеріне, стоматолог-дәрігерлердің 

ассистенттеріне, дантистерге, орта медициналық білімді 

мамандарға  арналған  

108/2 16.05 - 28.05.2016 

03.10 - 15.10.2016 

8 Дәрігерлерге, тіс гигиенистерге, 

МСАК орта медицина 

мамандарына ауыз қуыс гигиена 

сабағын өткізу және балаларға 

алдын алу стоматологиялық 

тексеріс ұйымдастыру  

Тіс дәрігерлеріне, тіс гигиенистеріне, стоматолог-дәрігерлердің 

ассистенттеріне, дантистерге, орта медициналық білімді 

мамандарға  арналған  

 

216/4 

 

14.03 - 13.04.2016 

04.04 - 30.04.2016  

 

9 ЖСБ туа біткен кемістіктерді 

ортодонтты емдеу  

Стоматолог- ортодонт  дәрігерлерге  арналған 216/4 

 

18.04 - 18.05.2016 

05.09 - 01.10.2016     

10 Стоматологиялық ауруларына  

шұғыл көмек көрсету  

Стоматолог-дәрігерлерге, стоматолог-терапевт дәрігерлерге 

арналған 

216/4 

 

24.03 - 20.04.2016 

01.06 - 28.06.2016 

11 Тісжегі және оның қабынуы, емдеу   Стоматолог-дәрігерлерге, стоматолог-терапевт дәрігерлерге, 

балалар стоматолог-дәрігерлеріне арналған 

216/4 

 

24.03 - 20.04.2016 

05.09 - 01.10.2016     
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12 Кәсіби жеке ауыз қуыс гигиенасы Стоматолог-дәрігерлерге, балалар стоматолог-дәрігерлеріне 

арналған 

108/2 16.05 - 28.05.2016 

03.10 - 15.10.2016 

13 Пародонт аурулары 

  

Стоматолог-дәрігерлерге, балалар стоматолог-дәрігерлеріне 

арналған 

108/2 16.05 - 28.05.2016 

03.10 - 15.10.2016 

САНАТОРИЯЛЫҚ-КУРОРТТЫҚ  САУЫҚТЫРУ  КУРСЫМЕН  МЕДИЦИНАЛЫҚ РЕАБИЛИТАЦИЯ,  

ЕМДІК ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к., Палтушева Тамара Палтушевна 

Байланыс телефоны: 8 727 271 62 04, 8 7772060499 

Электронды поштасы: kaf_kurort@rambler.ru 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛЫ 

1 Медициналық  реабилитология, 

емді қалпына келтіру 

(физиотерапия,  емдік дене 

шынықтыру,  курортология) 

(ересектер, балалар) 

«Емдеу ісі», «Жалпы медицина», «Педиатрия» мамандықтары 

бойынша жоғары медициналық білімі, интернатурасы бар 

мамандарға арналған 

864/16 04.04 - 28.08.2016 

01.09 - 22.12.2016 

БІЛІКТІЛІКТІ  АРТТЫРУ  ЦИКЛДАРЫ 

1 Медициналық оңалтудың өзекті 

мәселелері 

Реаниматолог дәрігерлерге, физиотерапевтерге,  ЕДШ 

дәрігерлеріне, санаториялық-курорттық, әлеуметтік және жан 

сақтау қызметі дәрігерлері мен мамандарына арналған. 

54/1 01.02 - 06.02.2016 

11.07 - 16.07.2016 

03.10 - 08.10.2016 

2 Емдеу-сауықтыру туризмінің өзекті 

мәселелері 

 Туристік сала мамандарына,  туризм бойынша менеджерлерге, 

турфирмалардың медициналық консультанттарына арналған. 

54/1 15.02 - 20.02.2016 

11.04 -16.01.2016 

19.09 - 24.09.2016 

3 МСАК деңгейінде медициналық 

оңалтудағы инновациялық 

технологиялар 

Амбулаториялық-емханалық қызмет саласы мамандарына 

(жалпы практика дәрігерлері мен орта медицина 

қызметкерлері, телімдік дәрігерлер мен орта медицина 

қызметкерлері), реаниматологтарға, физиотерапевтерге, жан 

сақтау қызметі мамандарына арналған. 

54/1 22.02 - 27.02.2016 

04.04 - 09.04.2016 

18.07 - 23.07.2016 

21.11 - 26.11.2016 

4 Емдік дене шынықтырудың 

таңдамалы мәселелері 

 ЕДШ дәрігерлеріне, реаниматолог-дәрігерлерге, ЕДШ 

нұсқаушыларына, жалпы практика және отбасы медицинасы 

дәрігерлері мен орта медицина, телімдік қызмет 

қызметкерлеріне арналаған 

54/1 09.03 - 15.03-2016 

20.06 - 25.06.2016 

22.08 - 27.08.2016 

5 Биоклиматология, биоритмология 

және хрономедицинаның 

Терапиялық бейінді барлық мамандық дәрігерлеріне арналған 54/1 14.03 - 19.03.2016 

11.05 - 17.05.2016 

mailto:kaf_kurort@rambler.ru
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таңдамалы мәселелері 10.10 - 15.10.2016 

6 Жалпы дәрігерлік практикадағы 

реаблитациялық-сауықтыру 

технологиялары 

Жалпы практика дәрігерлеріне, амбулаториялық-емханалық 

буынның телімдік және өзге де дәрігерлеріне арналған 

54/1 24.03 - 30.03.2016 

18.04 - 23.04.2016 

11.07 - 16.07.2016 

7 Медициналық курортологияның 

заманауи мәселелері 

Санаториялық-курорттық және жан сақтау қызметі дәрігерлері 

мен орта медицина қызметкерлеріне, реаниматолог-

дәрігерлерге, физиотерапевтерге,  ЕДШ дәрігерлеріне арналған  

54/1 23.05 - 28.05.2016 

14.11 - 19.11.2016 

 

8 Бальнеотерапияның таңдамалы 

мәселелері 

Реаниматолог-дәрігерлерге, физиотерапевтерге, 

гастроэнтерологтарға, терапевтерге, педиатрларға арналған 

54/1 01.06 - 07.06.2016 

05.09 - 10.09.2016 

9 Физиотерапияның таңдамалы 

мәселелері 

Физиотерапевт және реаниматолог-дәрігерлерге арналған 54/1 13.06 - 18.06.2016 

05.12 - 10.12.2016 

МСАК ДЕҢГЕЙІНДЕ ОНКОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д. Балтабеков Нұрлан Тұрсынұлы 

Байланыс телефоны: 8 7078927326 

Электронды поштасы: nurlan.baltabekov@mail.ru 
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 МСАК деңгейінде қатерлі ісіктерді 

ерте диагностикалау алгоритмі 

Жалпы практика дәрігерлеріне, амбулаториялық-емханалық 

буынның, медициналық жедел жәрдем стансасының телімдік 

және өзге де дәрігерлеріне арналған 

54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

2 МСАК деңгейінде қатерлі ісіктерді 

ерте диагностикалау алгоритмі  

Жоғары және орта медициналық білім бар мейіргерлерге, 

фельдшерлерге арналған. 

54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 

Жетекшісі: м.ғ.д., Таукелева Сәауле Айдаратқызы 

Байланыс телефоны: 8 7017142224 

Электронды поштасы: saule_taukeleva@mail.ru 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛЫ 

1 Оториноларингология (сурдология) 

(ересектер, балалар) 

Жоғары медициналық білімі, интернатурасы бар мамандарға, 

оториноларингология дәрігерлеріне, жалпы практика 

дәрігерлеріне, хирургиялық бейінді дәрігерлерге арналған 

1080/20  01.08 - 24.12.2016 

  БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ   

1 ОРЛ өзекті мәселелері Емхана мен  стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған 

216/4  15.02 - 12.03.2016 

mailto:nurlan.baltabekov@mail.ru
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2 Оториноларинголог дәрігерлерге 

арналған аудиология және 

сурдология 

Емхана мен  стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған 

216/4 14.03 - 09.04.2016 

3 Балалар оториноларингологиясы Емхана мен  стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған 

216/4 11.04 - 07.05.2016 

4 Оториноларингологияның 

таңдаулы сұрақтары 

Емхана мен  стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған 

216/4 09.05 - 04.06.2016 

 

5 Оториноларинголог дәрігерлерге 

арналған аудиология және 

сурдология 

Емхана мен  стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған 

216/4  01.09 - 30.09.2016 

6 Балалар оториноларингологиясы Емхана мен  стационарлардың оториноларинголог 

дәрігерлеріне арналған 

216/4  01.11 - 30.11.2016 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ГЕНЕТИКА КУРСЫМЕН АКУШЕРИЯ ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ  

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д.  Исина Гүлжан Мұратқызы 

Байланыс телефоны: 8 7476605980 

Электронды поштасы: issinagm@mail.ru 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛЫ 

1 Акушерия және гинекология 

(балалар гинекологиясы)  

Жоғары медициналық білім, интернатура (болса)  1080/20 Топтың  

қалыптасуына 

 қарай 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Жоғары қатерлі жүктілік Перзентханалардың, әйелдер кеңесінің, гинекологиялық 

бөлімдердің акушер-гинеколог дәрігерлеріне, ЖПД, 

терапевтерге арналған  

216/4 25.01 - 19.02.2016 

06.06 - 01.07.2016 

2 Акушериядағы қиын жағдайлар Перзентханалардың, әйелдер кеңесінің, гинекологиялық 

бөлімдердің акушер-гинеколог дәрігерлеріне, ЖПД, 

терапевтерге арналған 

108/2 08.02 - 19.02.2016 

19.09 - 30.09.2016 

3 Экстрагениталды патологиясы бар 

жүктілерді қарау қағидаттары 

Перзентханалардың, әйелдер кеңесінің, гинекологиялық 

бөлімдердің акушер-гинеколог дәрігерлеріне, ЖПД, 

терапевтерге арналған 

108/2 07.03 - 18.03.2016 

06.06 - 17.06.2016 

4 Отбасын жоспарлау Перзентханалардың, әйелдер кеңесінің, гинекологиялық 

бөлімдердің акушер-гинеколог дәрігерлеріне, ЖПД, 

терапевтерге арналған 

108/2 04.04 - 15.04.2016 

01.08 - 12.08.2016 

mailto:issinagm@mail.ru
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5 Жүктілерді антенатальді бақылау Перзентханалардың, әйелдер кеңесінің, гинекологиялық 

бөлімдердің акушер-гинеколог дәрігерлеріне, ЖПД, 

терапевтерге арналған 

108/2 16.05 - 27.05.2016 

07.11 - 18.11.2016 

6 Гинекологиялық патологияларды 

емдеудің заманауи тәсілдері 

Перзентханалардың, әйелдер кеңесінің, гинекологиялық 

бөлімдердің акушер-гинеколог дәрігерлеріне, ЖПД, 

терапевтерге арналған 

108/2 11.07 - 22.07.2016 

03.10 - 28.10.2016 

НЕОНАТОЛОГИЯ КУРСЫМЕН  ПЕДИАТРИЯ КАФЕДРАСЫ 

                                                     Кафедра меңгерушісі: Мұсаева Қаншайым Қайырлықызы 

Байланыс телефоны: 8727-337-69-05; 8-701-149-84-81. 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1  Педиатрия (жедел және шұғыл 

медициналық көмек) 

«Емдеу ісі», «Педиатрия» мамандықтары бойынша жоғары 

медициналық білім, интернатура (болса)  

864/16     22.02 - 18.06.2016 

2 Неонатология «Емдеу ісі», «Педиатрия» мамандықтары бойынша жоғары 

медициналық білім, интернатура (болса) 

864/16    01.03 – 30.07.2016 

БІЛІКТІЛІКТІ  АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Педиатриядағы бронх-өкпе 

ауруларына  диагностика жасау 

және емдеудің заманауи әдістері 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне, пульмонолог-

дәрігерлерге арналған. 

216/4  25.02 – 24.03.2016 

2  Неонатологияның өзекті 

мәселелері  

 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне, неонатолог-

дәрігерлерге арналған. 

108/2   28.03 – 09.04.2016 

3  Гастроэнтерология  мәселелерімен 

клиникалық педиатрия 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне, гастроэнтеролог 

дәрігерлеріне арналған.  

216/4 06.06 – 02.07.2016 

4 Бронх-өкпе аурулары бар 

балаларды ерте және  кеш оңалту 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне, пульмонолог-

дәрігерлерге,физиотерапевт  дәрігерлерге арналған 

216/4 05.09 – 01.10.2016 
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5 Бронх-өкпе аурулары бар балалар 

диагностикасы, емі және 

оңалтудағы  инновациялық 

технологиялар 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне, пульмонолог-

дәрігерлерге,реабилетолог  дәрігерлерге арналған. 

216/4 10.10 -05.11.2016 

6 Дұрыс тамақтанудың заманауи 

аспектілері және емшек сүтімен 

тамақтандыру негіздері 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне, пульмонолог-

дәрігерлерге, диетологтерге арналған.  

108/2 14.11 – 26.11.2016 

7  Балаларға медициналық-

санитариялық  алғашқы көмек 

көрсетудің өзекті мәселелері 

Соматикалық бөлім меңгерушілеріне, балалар ауруханасы 

ординаторларына, емхана, балалар үйі, жедел жәрдем 

дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне арналған.  

216/4 05.12 – 31.12.2016 

ОРТА  МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҮШІН 

1 Балалар санаториялық- курорттық 

мекеме жағдайындағы мейірбике 

жұмысы 

«Мейірбике ісі» мамандықтары бар медицина мамандарына, 

физиотерапия бөлімінің мейірбикелеріне. 

108/2 03.05 – 18.05.2016 

БАЛАЛАР РЕАНИМАЦИЯСЫ ЖӘНЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯСЫ КУРСЫМЕН БАЛАЛАР (НЕОНАТАЛЬДІ) ХИРУРГИЯСЫ, БАЛАЛАР 

УРОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ НЕФРОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.д., профессор Әділхан Қанаділұлы Тоқпанов 

Байланыс телефоны: 87018005522 

e-mail: adilkhan_kz@mail.ru 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛЫ 

1 Асқазан-ішек жолы дамуындағы 

туа біткен ақаулар. Өңеш 

дамуындағы ақаулар 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары  

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

2 Көкет жарығы. Туа біткен көкет 

жарықтары.  

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

3 Өт жолдары дамуындағы ақаулар Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 
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ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

4 Гастрошизис. Кіндікбау 

жарықтары. Меккель 

дивертикулдары 

 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

5 Туа біткен кіндік жыланкөзі Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

6 Ішектің туа біткен түйнелісі Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

7 Балалардағы жіті ішек түйнелісі Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

8 Гиршпрунг ауруы. Дамудың 

аноректальді кемістіктері 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

9 Тік ішек эмбриогенезі Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

10 Ішперде қыныптық өсіндісінің 

ауытқуы, жарықтары және еннің 

төмен түсуі 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

11 Қыспажарықтар  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 
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12 Балалардағы жіті аппендицит  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

13 Перитонит.  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

14 Балалардағы асқазан-ішек 

қанкетулері. Портальді 

гипертензия.  

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

15 Қабынған іріңді сырқаттар кезінде 

бала ағзасының анатомиялық-

физиологиялық ерекшеліктерінің 

мәні 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

16 Іріңді  хирургиялық инфекция.  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

17 Асқанған ішперде қуысы аурулары Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

18 Балалардағы парапроктиттер  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

19 Паранефриттер, ішперде флегмоны.  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

20 Балалардағы жіті гематогенді Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 108/2 Тапсырыс 
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остеомиелит  нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

берушінің өтініші 

бойынша 

21 Созылмалы  остеомиелит.  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

22 Жарақаттар және жарақат 

инфекциясы  

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 

реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 

резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

23 Жұмсақ тіндердің қабынған іріңді 

аурулары.  

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

24 Балалардағы анаэробты инфекция  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

25 Күйіктер, күйік ауруы.  Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

162/3 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

26 Эхинококкоздар. Бауыр және өкпе 

эхинококкозы 

Балалар хирургтары, балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО мен ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

54/1 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

27 Несеп шығару жүйесінің туа біткен 

кемістігі.  

Балалар хирургтары балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар  реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО және ҒЗИ магистранттары мен докторанттары  

216/4 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

28 Несеп шығару жүйесінің 

эмбриогенезі.  

Балалар хирургтары балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар  реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 
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ЖОО және ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

29 Бүйректер дамуының туа біткен 

кемістігі. Гидронефроз. Жоғарғы 

несеп жолдарының толық және 

толық емес еселенуі. Бүйректердің 

дистопиясы.   

 

Балалар хирургтары балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар  реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО және ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

30 Несептамырларының 

нейробұлшықтық дисплазиясы. 

Қуық-несептамырларының 

рефлюксі. Несепағар- везикалды 

сегменттің туа біткен стенозы. 

Балалар хирургтары балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар  реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО және ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

31 Несеп қуығының экстрофиясы. 

Инфравезикалды обструкциясы. 

Эписпадиялар мен гипоспадиялар. 

Балалар хирургтары балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар  реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО және ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

32 Несеп-тас ауруы 

 

Балалар хирургтары балалар урологтары, балалар 

нефрологтары, балалар  реаниматологтары мен 

анестезиологтары, жалпы практика дәрігерлері, резиденттер, 

ЖОО және ҒЗИ магистранттары мен докторанттары 

108/2 Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

БАЛАЛАР НЕВРОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі:   м.ғ.к. Текебаева Латина Айжанқызы 

Байланыс  телефоны: 8 7078335758,  87018795141 

Электронды поштасы: lati-teckebaeva@yandex.kz 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1. Клиникалық генетика негіздерімен 

балалар неврологиясы 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

невропатологтарға арналған. 

216/4 29.02 - 25.03.2016 

03.10 - 28.10.2016 

2.  Балалардың жүйке жүйесі аурулары 

диагностикасындағы заманауи 

технологиялар 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

невропатологтарға, нейрорадиологтарға, функционалист 

дәрігерлерге арналған  

216/4 02.05 - 27.05.2016 

01.11 - 28.11.2016 

3. Модуль 1 

Неонаталды  неврология 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

неонатологтарға, невропатологтарға арналған 

108/2 04.04 - 16.04.2016 

4. Модуль 2  Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 108/2 06.06 - 17.06.2016 

mailto:lati-teckebaeva@yandex.kz
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Қозғалысы бұзылған балаларға ерте 

диагностика жасау, емдеу және 

оңалту 

неонатологтарға, невропатологтарға арналған. 

5. Модуль 3 

Тұқым қуалайтын жүйке жүйесі 

аурулары бар балаларға ерте 

диагностика жасау, емдеу және 

оңалту 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

неонатологтарға, невропатологтарға арналған. 

108/2 07.03 - 18.03.2016 

6. Модуль 4 

ЭЭГ видеомониторинг негіздерімен 

балалардың пароксизмальді 

аурулары және эпилепсия 

Невропатолог-дәрігерлерге арналған. 108/2 15.02 - 27.02.2016 

05.12 - 16.12.2016 

7. Модуль 5 

МСАК деңгейінде балалардағы 

жүйке жүйесі онкологиялық 

ауруларына диагностика  

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

невропатологтарға арналған. 

108/2 04.07 - 15.07.2016 

8.  Модуль 6  

Балалардағы жіті энцефалопатияға 

ерте диагностика жасау және емдеу 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

неонатологтарға, реаниматологтарға, невропатологтарға 

арналған. 

108/2 05.09 - 16.09.2016 

ҚОСЫМША ЦИКЛДАР 

1. Модуль 7 

МСАК деңгейінде «енжар бала 

синдромына» сараланған 

диагностика 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

невропатологтарға арналған 

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

2. Модуль 8 

Балалар неврологиясындағы 

клиникалық генетика негіздері 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

невропатологтарға арналған 

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

3.  Модуль 8 

Балалар инсульті 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

невропатологтарға арналған 

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

4. Модуль 9 

Балалар жүйке жүйесінің үдемелі 

аурулары. Диагностика 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

невропатологтарға арналған 

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 
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алгоритмдері. 

5.  Модуль 10 

Оңалту мәселелерімен БЦП ерте 

диагностика жасау 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

невропатологтарға арналған 

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

6. Модуль 11 

ҚР неврологиялық көмек көрсету 

стандарты (диагностика және емдеу 

алгоритмдері) 

Жалпы практика дәрігерлеріне, терапевтерге, педиатрларға, 

невропатологтарға, штаттан тыс бас балалар неврологтарына, 

бас дәрігердің орынбасарларына арналған 

108/2 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

  НУТРИЦИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі:  м.ғ.к. Чуенбекова Ардақ Байбараққызы 

Байланыс телефоны: 8 7077647053,  87017647053 

Электронды поштасы: kaf_ardak@mail.ru 

БІЛІКТІЛІКТІ  АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ  

1. Диетология мәселелері. 

Нутрициологияның заманауи 

аспектілері 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтерге арналған 216/4 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

2. Орта медицина қызметкерлеріне 

арналған диетология курстары  

Орта және жоғары білімі бар мейіргерлерге арналған 108/2 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

МОДУЛЬ-БАҒДАРЛАМАЛАР 

1. Емдік және профилактикалық 

тамақтанудың ғылыми негіздері 

Жалпы практика дәрігерлері, терапевтерге арналған 54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

2. Емшек сүтімен тамақтандыруды 

табысты енгізу 

Жалпы практика дәрігерлеріне,   орта және жоғары білімі бар 

мейіргерлерге арналған 

54/1 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

ШҰҒЫЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, КАРДИОАНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, 

ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАТОЛОГИЯСЫ, ТОКСИКОЛОГИЯ  ЖӘНЕ  ГБО КАФЕДРАСЫ 

Жетекшісі: м.ғ.к., доцент Еркінбек Лесбекұлы Исмаилов, кафедра доценті  Светлана Нұқашқызы Ералина 

Байланыс телефоны: +7 7013398960 

Электронды поштасы: ajmanm@bk.ru 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Анестезиология және Хирургиялық және терапиялық бейінді мамандықтар бойынша 1080/20 01.02 – 18.06.2016 

mailto:kaf_ardak@mail.ru
mailto:ajmanm@bk.ru
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реаниматология, соның ішінде 

балалар 

жұмыс өтілі және сәйкесінше білімі бар мамандарға, 

интернатура (болған жағдайда)  

06.06 – 22.10.2016 

22.02 - 19.07.2016  

 

2 Трансфузиология 

 

Хирургиялық және терапиялық бейінді мамандықтар бойынша 

жұмыс өтілі және сәйкесінше білімі бар мамандарға, 

экстракорпоральді детоксикация дәрігерлеріне, нефрологтарға 

864/16  

 

14.03 - 11.07.2016 

 

 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Анестезиология бойынша 

инновациялық технологиялар және 

АТ 

Анестезиолог-реаниматолог, жедел медициналық көмек 

дәрігерлеріне, ЖПД 
216/4 18.01 - 13.02.2016 

 04.04 - 30.04.2016 

 08.08 - 05.09.2016 

 14.11 - 12.12.2016  

2 Анестезиология бойынша 

инновациялық технологиялар және 

АТ 

Анестезиолог-реаниматолог, жедел медициналық көмек 

дәрігерлеріне 
108/2 18.01 – 30.01.2016 

 

3 Анестезиология және 

реаниматологияның таңдаулы 

мәселелері 

Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлерге  108/2 15.02 - 27.02.2016 

 13.09 - 26.09.2016  

4 Кардиологиядағы шұғыл көмек Анестезиолог-реаниматолог, жедел медициналық көмек 

дәрігерлеріне, ЖПД 
108/2 08.02 - 20.02.2016 

 04.07 - 18.07.2016  

5 Кардиологиядағы шұғыл көмек Анестезиолог-реаниматолог, жедел медициналық көмек 

дәрігерлеріне, ЖПД 
54/1 14.03 - 19.03.2016 

 05.09 - 10.09.2016  

6 «Акушерия және гинекологиядағы 

шұғыл көмек және АҚ»  

 

Анестезиолог-реаниматолог, жедел медициналық көмек 

дәрігерлеріне, акушер-гинекологтарға  

 

108/2 22.02 - 05.03.2016 

 16.05 - 28.05.2016  

 

7 ҚЖА кезіндегі шұғыл көмек Анестезиолог-реаниматолог, жедел медициналық көмек 

дәрігерлеріне, ЖПД 

108/2 14.03 - 30.03.2016  

8 ҚЖА кезіндегі шұғыл көмек  Анестезиолог-реаниматолог, жедел медициналық көмек 

дәрігерлеріне, ЖПД 

54/1 05.09 - 10.09.2016  

 

9 Альбуминді диализ. «МАРС- 

терапия 

Анестезиолог-реаниматолог, экстракорпоральді детоксикация 

дәрігерлеріне, нефрологтарға  

54/1 01.02 - 06.02.2016  

10 Хирургиядағы гемотрансфузия 

қағидаттары 

 

Анестезиолог-реаниматолог, барлық бейінді  хирург-

дәрігерлерге 

54/1 15.02 - 20.02.2016 

 06.06 - 11.06.2016 

 24.10 - 29.10.2016  
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11 Акушерия және гинекологиядағы 

гемотрансфузия қағидаттары 

 

Анестезиолог-реаниматолог, барлық бейінді акушер-

гинеколог-дәрігерлерге 

54/1 16.05 - 21.05.2016 

 11.07 - 16.07.2016 

 03.10 - 08.10.2016  

12 Терапиядағы гемотрансфузия 

қағидаттары 

 

Анестезиолог-реаниматолог, барлық бейінді терапевт-

дәрігерлерге 

54/1 16.05 - 21.05.2016 

 11.07 - 16.07.2016  

 03.10 - 08.10.2016  

13 Гипербариялық оксигенация Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлерге.  54/1 25.01 - 30.01.2016  

14 Терапевт-дәрігерлерге арналаған 

инфузионды терапия  

Анестезиолог-реаниматолог, жедел медициналық көмек 

дәрігерлеріне, емхана (ЖПД). 

54/1 14.03 - 19.03.2016  

15 Гопитальға дейінгі кезеңдегі 

инфузионды терапия 

Анестезиолог-реаниматолог, жедел медициналық көмек 

дәрігерлеріне, ЖПД.  

54/1 11.04 - 16.04.2016  

16 Хирургия, травматологиядағы 

ЖҚЖБ және СЖЖ кезіндегі аз 

көлемді инфузионды терапия 

Анестезиолог-реаниматолог-дәрігерлерге, барлық мамандық 

дәрігерлеріне 

54/1 18.04 - 23.04.2016  

17 Клиникалық практикадағы ДВС 

синдромы 

Анестезиолог-реаниматолог-дәрігерлерге, барлық мамандық 

дәрігерлеріне 

108/2 16.05 - 28.05.2016  

18 Хирургия бойынша клиникалық 

практикадағы ДВС синдромы 

Анестезиолог-реаниматолог, хирургиялық бейінді 

дәрігерлерге.  

54/1 13.09 - 19.09.2016  

19 ДВС синдромына зертханалық 

мониторинг 

 

Анестезиолог-реаниматолог-дәрігерлерге, барлық мамандық 

дәрігерлеріне. 

54/1 11.01 - 16.01.2016 

14.03 - 19.03.2016 

23.05 - 28.05.2016 

18.07 - 23.07.2016 

19.09 - 24.09.2016 

20 ҚНЖ ағза ішіндегі тұрақтылықты 

анықтайтын әдіс ретінде 

Анестезиолог-реаниматолог-дәрігерлерге, барлық мамандық 

дәрігерлеріне 

54/1 06.06 - 11.06.2016  

21 Заманауи зертханалық мониторинг. 

ҚНЖ анықтау 

Анестезиолог-реаниматолог-дәрігерлерге, барлық мамандық 

дәрігерлеріне, лаборанттарға.  

54/1 13.06 - 18.06.2016  

22 Ацидоз кезіндегі қарқынды терапия  Анестезиолог-реаниматолог-дәрігерлерге, барлық мамандық 

дәрігерлеріне,  

54/1 13.09 - 19.09.2016  

23 Әртүрлі шоктардағы 

гемодинамикалық қолдау 

Анестезиолог-реаниматолог-дәрігерлерге, барлық мамандық 

дәрігерлеріне, жедел медициналық көмек дәрігерлеріне.  

54/1 19.09 - 24.09.2016  

24 Қарқынды терапия кезеңінде ЖБЖ 

және СБЖ бар пациенттерді емдеу 

Анестезиолог-реаниматолог, нефролог, хирург, акушер-

гинеколог, травматолог, терапевт-дәрігерлерге. 

54/1 26.09 - 01.10.2016  
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стратегиясы 

25 Жіті және созылмалы гемодиализ 

 

Анестезиолог-реаниматолог, нефролог, хирург, акушер-

гинеколог, травматолог, терапевт-дәрігерлерге. 

54/1 24.10 - 29.10.2016  

26 Клиникалық  практикадағы 

плазмаферез  

Анестезиолог-реаниматолог, нефролог, хирург, акушер-

гинеколог, травматолог, терапевт-дәрігерлерге..  

54/1 14.11 - 19.11.2016  

27 АТ кезеңінде және 

травматологиялық практикада 

сепсисті емдеу бойынша ГДФ – 

НЗПТ 

Анестезиолог-реаниматолог, нефролог, хирург, акушер-

гинеколог, травматолог, терапевт-дәрігерлерге.  

54/1 21.11 - 26.11.2016  

28 АТ бойынша науқастардағы ҚКЛС,  

УКС  

Анестезиолог-реаниматолог, нефролог, хирург, акушер - 

гинеколог, травматолог, терапевт-дәрігерлерге. 

54/1 28.11 - 05.12.2016  

29 Ауыр жағдайларда шұғыл көмек 

көрсету – симмуляциялық 

технологиялар 

Барлық мамандық бойынша дәрігерлерге.  54/1  

апта сайын 

  

30 УДЗ – анестезиолог және 

реаниматолог практикасындағы 

тамырлар мен нерв талшықтары 

навигациясы  

Анестезиолог-реаниматолог, хирург, кардиохирург, 

травматолог-дәрігерлерге.  

54/1 04.04 - 09.04.2016 

 05.09 - 10.09.2016  

СӘУЛЕЛІ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ДИАГНОСТИКА КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к. доцент  Гульнар Жумабекқызы  Құрманбекова  

Байланыс телефоны: 8 727 337 80 32 (вн.132) 

ҚАЙТА  ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ 

1 Функционалдық диагностика Жоғары медициналық білім, интернатура (болса)    864/16 04.04 - 28.07.2016 

2 Сәулелі  диагностика 

(рентгенология, компьютерлік және 

магнитті-резонанстық томография, 

ультрадыбыстық диагностика, 

радиоизотоптық диагностика) 

Жоғары медициналық білім, интернатура (болса)    864/16 01.09 - 25.12.2016 

БІЛІКТІЛІКТІ  АРТТЫРУ  ЦИКЛЫ 

1 1 модуль 

Кардиологиядағы   функционалдық 

диагностика  

УДД, ФД  дәрігерлеріне, кардиологтарға, жалпы практика 

дәрігерлеріне, терапевтерге арналған. 

108/2 

 

04.04 - 16.04.2016 

16.05 - 28.05.2016 

2 2 модуль УДД, ФД  дәрігерлеріне, кардиологтарға, жалпы практика 108/2 06.06 - 18.06.2016 
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Кардиологиядағы  функционалдық 

диагностика 

дәрігерлеріне, терапевтерге арналған.  

3 3 модуль  

Қан тамырларының 

допплерографиясы 

УДД, ФД  дәрігерлеріне,   хирургтарға  арналған.  108/2 16.05 - 28.05.2016 

4 4  модуль 

Клиникалық    

электрокардиография   

УДД, ФД  дәрігерлеріне, кардиологтарға, жалпы практика 

дәрігерлеріне, терапевтерге арналған. 

108/2 

 

18.04 - 30.04.2016 

18.07 - 30.07.2016 

5 5 модуль 

Акушерлікте және 

гинекологиядағы ультрадыбыстық 

диагностика  

УДД, ФД дәрігерлеріне, терапевттерге, акушер-гинекологтарға 

арналған. 

108/2 05.09 -17.09.2016 

6 6 модуль 

Рентгенология  

УДД, ФД дәрігерлеріне арналған 108/2 08.08 - 20.08.2016 

7 7 модуль  

Компьютерлік және магниттік-

резонанстық  томография 

УДД, ФД дәрігерлеріне арналған 54/1 12.09 - 17.09.2016 

8 8 модуль  

Функционалдық  диагностика 

УДД, ФД дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне, 

терапевтерге, кардиологтарға арналған.  

216/4 16.05 - 11.07.2016 

9 Балалар жасындағыларға 

ультрадыбыстық   диагностика  

УДД, ФД дәрігерлеріне, жалпы практика дәрігерлеріне, 

терапевтерге, кардиологтарға, педиатрларға арналған. 

54/1 03.10 - 08.10.2016 

ҚОСЫМША  ЦИКЛДАР 

1 Денсаулық сақтау жүйесі 

қызметкерлеріне арналған кәсіби 

ағылшын тілі 

Магистратура және докторантураға түсу емтихандарына 

дайындау үшін 

216/4 Топтың 

қалыптасуына 

қарай 

     

 

 

 


