
1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

АБДЫҒАЛИЕВА ТОЛҒАНАЙ АНАПИЯҚЫЗЫ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Нефрология (детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 26.08.2019 г. № 876-ө

Регистрационный №: KZ14VBM00966682

Дата выдачи: 26.08.2019 г.

Заместитель руководителя Ауезова Эльмира Тугелбаевна

Сертификат действителен до 26.08.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

АБДЫҒАЛИЕВА ТОЛҒАНАЙ АНАПИЯҚЫЗЫ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Нефрология (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 26.08.2019 г. № 876-ө

Регистрационный №: KZ89VBM00966690

Дата выдачи: 26.08.2019 г.

Заместитель руководителя Ауезова Эльмира Тугелбаевна

Сертификат действителен до 26.08.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы қаласы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по городу Алматы"

Алматы қ., Даңғылы ЖІБЕК ЖОЛЫ, № 5
үй

г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, дом
№ 5

НАМЕТОВА ДИНАРА АБДУЛЖАНОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Терапия
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 25.03.2021 г. № 096-ө

Регистрационный №: KZ66VBM01363737

Дата выдачи: 25.03.2021 г.

Заместитель руководителя Ауезова Эльмира Тугелбаевна

Сертификат действителен до 25.03.2026 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы қаласының
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья города Алматы Комитета

охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

. .

АЛИМХАНОВА ГУЛЬНУР БОЛАТХАНОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика, ядерная медицина)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 20.03.2018 г. № 126

Регистрационный №: KZ35VBM00745726

Дата выдачи: 20.03.2018 г.

Заместитель руководителя Укибай Майра Сеиилгазыкызы

Сертификат действителен до 20.03.2023 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

АЛИМХАНОВА ГУЛЬНУР БОЛАТХАНОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство-гинекология (гинекология детская, функциональная диагностика, ультразвуковая
диагностика по профилю основной специальности, эндоскопия по профилю основной
специальности)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 25.04.2018 г. № 221-н

Регистрационный №: KZ94VBM00755431

Дата выдачи: 25.04.2018 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 25.04.2023 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по Алматинской области"

Талдықорған Қ.Ә., көшесі Ғ.Сланов, №
85А үй

Талдыкорган Г.А., улица Г.Сланова, дом
№ 85А

БЛАГОДАРЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство и гинекология взрослая, детская
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 07.09.2021 г. № 191-н

Регистрационный №: KZ02VBM01557143

Дата выдачи: 07.09.2021 г.

И.о. руководителя департамента Белтаева Надима Сыдыкановна

Сертификат действителен до 07.09.2026 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по Алматинской области"

Талдықорған Қ.Ә., көшесі Ғ.Сланов, №
85А үй

Талдыкорган Г.А., улица Г.Сланова, дом
№ 85А

ГАРТМАН АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство и гинекология, в том числе детская
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 17.09.2021 г. № 199-н

Регистрационный №: KZ29VBM01568976

Дата выдачи: 17.09.2021 г.

И.о. руководителя департамента Белтаева Надима Сыдыкановна

Сертификат действителен до 17.09.2026 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

ИСАЕВА МИЛАНА ВАКИЛЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство-гинекология (гинекология детская) (для амбулаторно-поликлинических организаций
и организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в том числе в районных центрах,
а также поселках городского типа)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 13.08.2019 г. № 826-ө

Регистрационный №: KZ57VBM00959021

Дата выдачи: 13.08.2019 г.

Руководитель департамента Молдагасимова Айзат Балтагуловна

Сертификат действителен до 13.08.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

КАДЫРОВА КАМШАТ ЖАКСЫБАЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство-гинекология (гинекология детская, функциональная диагностика, ультразвуковая
диагностика по профилю основной специальности, эндоскопия по профилю основной
специальности)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 28.05.2019 г. № 348-н

Регистрационный №: KZ77VBM00898424

Дата выдачи: 28.05.2019 г.

Заместитель руководителя Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 28.05.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

КИТИЯЗОВА АДИЯ НУРАДИНОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство-гинекология (гинекология детская, ультразвуковая диагностика по профилю
основной специальности)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 19.09.2019 г. № 976-ө

Регистрационный №: KZ01VBM00980884

Дата выдачи: 19.09.2019 г.

Заместитель руководителя Ауезова Эльмира Тугелбаевна

Сертификат действителен до 19.09.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

КИТИЯЗОВА АДИЯ НУРАДИНОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика, ядерная медицина)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 01.07.2019 г. № 666-ө

Регистрационный №: KZ10VBM00916799

Дата выдачи: 01.07.2019 г.

Заместитель руководителя Калыкова Асель Токановна

Сертификат действителен до 01.07.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

КУЛЬБАЕВА ДАНА ТУРСУНОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство-гинекология (гинекология детская, функциональная диагностика, ультразвуковая
диагностика по профилю основной специальности, эндоскопия по профилю основной
специальности)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 15.03.2018 г. № 140-н

Регистрационный №: KZ80VBM00743461

Дата выдачи: 15.03.2018 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 15.03.2023 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по Алматинской области"

Талдықорған Қ.Ә., көшесі Ғ.Сланов, №
85А үй

Талдыкорган Г.А., улица Г.Сланова, дом
№ 85А

НАМАЗБЕКОВА НАЗИГУЛЬ КЫРГЫЗБАЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика, ядерная медицина)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 24.12.2020 г. № 81-н

Регистрационный №: KZ19VBM01308808

Дата выдачи: 24.12.2020 г.

Руководитель департамента Жаркынбеков Берик Кузарович

Сертификат действителен до 24.12.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

НАМАЗБЕКОВА НАЗИГУЛЬ КЫРГЫЗБАЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство-гинекология (гинекология детская, функциональная диагностика, ультразвуковая
диагностика по профилю основной специальности, эндоскопия по профилю основной
специальности)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 12.03.2018 г. № 129-н

Регистрационный №: KZ34VBM00742058

Дата выдачи: 12.03.2018 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 12.03.2023 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Медициналық және фармацевтикалық
қызметті бақылау комитетінің Алматы
облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан
Государственное учреждение "

Департамент Комитета контроля
медицинской и фармацевтической

деятельности по Алматинской области
Министерства здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан"

Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ.,
Қабанбай батыр к., № 26 үй.

Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.
Кабанбай батыра, дом № 26.

РУЗИЕВА ФЕРУЗА НУРМАХАМЕТОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство и гинекология (детская гинекология)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 28.03.2017 г. № 140

Регистрационный №: KZ21VBM00618035

Дата выдачи: 28.03.2017 г.

Руководитель департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 28.03.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

ТУТАДЗЕ НАДИЯ ЮСУПОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство и гинекология (детская гинекология)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 10.06.2020 г. № 555-ө

Регистрационный №: KZ85VBM01089855

Дата выдачи: 11.06.2020 г.

Заместитель руководителя Ауезова Эльмира Тугелбаевна

Сертификат действителен до 10.06.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Алматинской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

көшесі Ғ.Сланов, № 85А үй улица Г.Сланова, дом № 85А

ШАМИЛОВА НАРИНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство-гинекология (гинекология детская, функциональная диагностика, ультразвуковая
диагностика по профилю основной специальности, эндоскопия по профилю основной
специальности)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 13.07.2020 г. № 481-н

Регистрационный №: KZ57VBM01124309

Дата выдачи: 13.07.2020 г.

Заместитель руководителя Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 13.07.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по Алматинской области"

Талдықорған Қ.Ә., көшесі Ғ.Сланов, №
85А үй

Талдыкорган Г.А., улица Г.Сланова, дом
№ 85А

АБДУЛЛАЕВ МАХАМБЕТ АБДУЛЛАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Инфекционные болезни (взрослые, детские)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 10.12.2020 г. № 61-н

Регистрационный №: KZ52VBM01295604

Дата выдачи: 11.12.2020 г.

Заместитель руководителя Белтаева Надима Сыдыкановна

Сертификат действителен до 10.12.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Медициналық және фармацевтикалық
қызметті бақылау комитетінің Алматы
облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан
Государственное учреждение "

Департамент Комитета контроля
медицинской и фармацевтической

деятельности по Алматинской области
Министерства здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан"

Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ.,
Қабанбай батыр к., № 26 үй.

Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.
Кабанбай батыра, дом № 26.

АЛДАРОВ АЗАТ КОПБЕРГЕНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Оториноларингология (сурдология) (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 24.02.2017 г. № 93

Регистрационный №: KZ30VBM00606427

Дата выдачи: 24.02.2017 г.

Руководитель департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 24.02.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы қаласының
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья города Алматы Комитета

охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

БАЙМЕТОВ ТОЛКИНЖАН АБДУЛЛАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Неврология (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 11.12.2018 г. № 877-ө

Регистрационный №: KZ42VBM00843861

Дата выдачи: 11.12.2018 г.

Заместитель руководителя Ауезова Эльмира Тугелбаевна

Сертификат действителен до 11.12.2023 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

БАЙМЕТОВ ТОЛКИНЖАН АБДУЛЛАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Невропатология (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 11.05.2017 г. № 139-н

Регистрационный №: KZ64VBM00632296

Дата выдачи: 11.05.2017 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 11.05.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы қаласының
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья города Алматы Комитета

охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

. .

БАКИРОВ ХИКМАТ ВАЛИД ОГЛЫ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Урология и андрология (эндоскопия по профилю основной специальности) (взрослая, детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 03.09.2018 г. № 530-ө

Регистрационный №: KZ16VBM00802425

Дата выдачи: 04.09.2018 г.

Заместитель руководителя Калыкова Асель Токановна

Сертификат действителен до 03.09.2023 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Алматинской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

көшесі Ғ.Сланов, № 85А үй улица Г.Сланова, дом № 85А

БЕЙЛОВА МЕРУЕРТ КУРМАНАЛИЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Офтальмология (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 24.08.2020 г. № 599-н

Регистрационный №: KZ18VBM01192814

Дата выдачи: 24.08.2020 г.

Заместитель руководителя Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 24.08.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы қаласының
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья города Алматы Комитета

охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

. .

БУРЦЕВА ЕВГЕНИЯ ЮВИНАЛИЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Педиатрия (неонатология)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 11.04.2018 г. № 162

Регистрационный №: KZ45VBM00751851

Дата выдачи: 11.04.2018 г.

Заместитель руководителя Укибай Майра Сеиилгазыкызы

Сертификат действителен до 11.04.2023 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Алматинской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

көшесі Ғ.Сланов, № 85А үй улица Г.Сланова, дом № 85А

ДАЙЫНОВА ГУЛИМ СЕЙТОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Ревматология (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 21.05.2020 г. № 352-н

Регистрационный №: KZ16VBM01070727

Дата выдачи: 21.05.2020 г.

Заместитель руководителя Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 21.05.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

ЕЛИКПАЕВА МАРУА КАБДУЛМУЛЕКОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Кардиология (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 16.06.2017 г. № 219-н

Регистрационный №: KZ22VBM00647699

Дата выдачи: 16.06.2017 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 16.06.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

ЖАРЫЛГАГАНОВ ТЕМИРХАН МИНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Дерматовенерология (дерматокосметология) (взрослая, детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 19.10.2017 г. № 446-н

Регистрационный №: KZ04VBM00701664

Дата выдачи: 19.10.2017 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 19.10.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Медициналық және фармацевтикалық
қызметті бақылау комитетінің Алматы
облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан
Государственное учреждение "

Департамент Комитета контроля
медицинской и фармацевтической

деятельности по Алматинской области
Министерства здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан"

Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ.,
Қабанбай батыр к., № 26 үй.

Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.
Кабанбай батыра, дом № 26.

ЖАРЫЛГАГАНОВ ТЕМИРХАН МИНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Психиатрия (наркология)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 14.03.2017 г. № 120

Регистрационный №: KZ23VBM00613440

Дата выдачи: 14.03.2017 г.

Руководитель департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 14.03.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Алматинской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

көшесі Ғ.Сланов, № 85А үй улица Г.Сланова, дом № 85А

ЖИЛКИБЕКОВА ФАРИЗА НУРЖАНОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Эндокринология (взрослая, детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 27.08.2020 г. № 610-н

Регистрационный №: KZ12VBM01200973

Дата выдачи: 27.08.2020 г.

Заместитель руководителя Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 27.08.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

ЗАУРБАЕВА ГУЛДАРИЯ СКЕНДЕРОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Гастроэнтерология (детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 19.08.2019 г. № 844-ө

Регистрационный №: KZ01VBM00962842

Дата выдачи: 19.08.2019 г.

Заместитель руководителя Ауезова Эльмира Тугелбаевна

Сертификат действителен до 19.08.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

ЗАУРБАЕВА ГУЛДАРИЯ СКЕНДЕРОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Гастроэнтерология (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 19.08.2019 г. № 844-ө

Регистрационный №: KZ78VBM00963008

Дата выдачи: 19.08.2019 г.

Заместитель руководителя Ауезова Эльмира Тугелбаевна

Сертификат действителен до 19.08.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

ИБРАИМОВА ЛЕНОРА ИЗЕТОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Офтальмология (взрослая, детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 17.10.2019 г. № 1123-
ө

Регистрационный №: KZ23VBM00994747

Дата выдачи: 17.10.2019 г.

Заместитель руководителя Калыкова Асель Токановна

Сертификат действителен до 17.10.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Алматинской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

көшесі Ғ.Сланов, № 85А үй улица Г.Сланова, дом № 85А

ИЛАХУНОВ ДИЛЬШАТ ДАУТАЛИЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Неврология (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 28.01.2020 г. № 72-н

Регистрационный №: KZ54VBM01035220

Дата выдачи: 28.01.2020 г.

Заместитель руководителя Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 28.01.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

КАРАКУЗИЕВА МАЙРА ОРЫНГАЛИЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Офтальмология (взрослая, детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 14.11.2017 г. № 498-н

Регистрационный №: KZ77VBM00711796

Дата выдачи: 14.11.2017 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 14.11.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi
Алматы қаласы бойынша Медициналық
және фармацевтикалық қызметті
бақылау комитетінің департаменті

Министерство здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан
Департамент Комитета контроля

медицинской и фармацевтической
деятельности по г. Алматы

Алматы  қ. г.Алматы.

КЕБИРОВА ИНДИРА ИБРАГИМОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Профессиональная патология (медицина труда)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 16.02.2017 г. № 62

Регистрационный №: KZ29VBM00603729

Дата выдачи: 16.02.2017 г.

Руководитель Укибай Майра Сеиилгазыкызы

Сертификат действителен до 16.02.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

КЕБИРОВА ИНДИРА ИБРАГИМОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Дерматовенерология (дерматокосметология) (взрослая, детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 01.07.2019 г. № 666-ө

Регистрационный №: KZ73VBM00916829

Дата выдачи: 01.07.2019 г.

Заместитель руководителя Калыкова Асель Токановна

Сертификат действителен до 01.07.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Алматинской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

көшесі Ғ.Сланов, № 85А үй улица Г.Сланова, дом № 85А

МАМЕДОВА РАХАННА ИБРАГИМОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Эндокринология (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 02.10.2020 г. № 699-н

Регистрационный №: KZ54VBM01252500

Дата выдачи: 02.10.2020 г.

Заместитель руководителя Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 02.10.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Жамбыл облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Жамбылской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

МИРЗАЕВ АСАН АМИНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Общая хирургия (торакальная хирургия, абдоминальная хирургия, трансплантология,
колопроктология)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 06.03.2019 г. № 89

Регистрационный №: KZ90VBM00869284

Дата выдачи: 06.03.2019 г.

Руководитель Жаркынбеков Берик Кузарович

Сертификат действителен до 06.03.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

НЕСИПБАЕВА АРАЙЛЫМ БЕКБОЛАТОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Неврология (функциональная диагностика по профилю основной специальности) (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 02.08.2018 г. № 374-н

Регистрационный №: KZ41VBM00789656

Дата выдачи: 02.08.2018 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 02.08.2023 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по Алматинской области"

Талдықорған Қ.Ә., көшесі Ғ.Сланов, №
85А үй

Талдыкорган Г.А., улица Г.Сланова, дом
№ 85А

НУРБАЕВА МАХАБАТ КУЛЬЖАБАЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Кардиология (интервенционная кардиология) (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 14.12.2020 г. № 67-н

Регистрационный №: KZ53VBM01298884

Дата выдачи: 14.12.2020 г.

Заместитель руководителя Белтаева Надима Сыдыкановна

Сертификат действителен до 14.12.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по Алматинской области"

Талдықорған Қ.Ә., көшесі Ғ.Сланов, №
85А үй

Талдыкорган Г.А., улица Г.Сланова, дом
№ 85А

САБИРОВ МЕХТИ МАХАМАТАЛИЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Онкология (химиотерапия, маммология) (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 14.04.2021 г. № 79-н

Регистрационный №: KZ18VBM01381382

Дата выдачи: 14.04.2021 г.

Руководитель департамента Жаркынбеков Берик Кузарович

Сертификат действителен до 14.04.2026 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по Алматинской области"

Талдықорған Қ.Ә., көшесі Ғ.Сланов, №
85А үй

Талдыкорган Г.А., улица Г.Сланова, дом
№ 85А

САБИРОВ МЕХТИ МАХАМАТАЛИЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика, ядерная медицина)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 08.12.2020 г. № 56-н

Регистрационный №: KZ59VBM01292762

Дата выдачи: 08.12.2020 г.

И.о. руководителя департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 08.12.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

САТКЕЕВА ДИАНА ГАЗИЗОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Гастроэнтерология (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 08.08.2019 г. № 817-ө

Регистрационный №: KZ27VBM00956651

Дата выдачи: 08.08.2019 г.

Руководитель департамента Молдагасимова Айзат Балтагуловна

Сертификат действителен до 08.08.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

САТКЕЕВА ДИАНА ГАЗИЗОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Гастроэнтерология (детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 28.08.2019 г. № 887-ө

Регистрационный №: KZ51VBM00967956

Дата выдачи: 28.08.2019 г.

Заместитель руководителя Ауезова Эльмира Тугелбаевна

Сертификат действителен до 28.08.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы қаласының
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья города Алматы Комитета

охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

. .

ТАЛКАНБАЕВА МАДИНА СЕРГЕБАЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Кардиология (функциональная диагностика по профилю основной специальности,
интервенционная кардиология, интервенционная аритмология) (детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 11.07.2018 г. № 400-ө

Регистрационный №: KZ96VBM00778966

Дата выдачи: 11.07.2018 г.

Заместитель руководителя Биржанов Мурат Каргашевич

Сертификат действителен до 11.07.2023 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

ТЕМИРОВА ГУЛНАР МАХМУТОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Неврология (детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 29.05.2019 г. № 352-н

Регистрационный №: KZ48VBM00899140

Дата выдачи: 29.05.2019 г.

Заместитель руководителя Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 29.05.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

ХАЛИМАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Оториноларингология (сурдология) (взрослая, детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 29.01.2019 г. № 90-н

Регистрационный №: KZ54VBM00858583

Дата выдачи: 29.01.2019 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 29.01.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы қаласының
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья города Алматы Комитета

охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

АСЛАНОВ ИСМАИЛ ШАИСМАИЛОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика, ядерная медицина)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 01.03.2019 г. № 204-ө

Регистрационный №: KZ64VBM00867715

Дата выдачи: 01.03.2019 г.

Заместитель руководителя Ауезова Эльмира Тугелбаевна

Сертификат действителен до 01.03.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

БУЛЫШЕВА КОМИЛА АЛЛАМБЕРГЕНОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство и гинекология (детская гинекология)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 18.02.2020 г. № 191-ө

Регистрационный №: KZ71VBM01041898

Дата выдачи: 18.02.2020 г.

Заместитель руководителя Калыкова Асель Токановна

Сертификат действителен до 18.02.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

БУЛЫШЕВА КОМИЛА АЛЛАМБЕРГЕНОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика, радиоизотопная диагностика)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 10.08.2017 г. № 314-н

Регистрационный №: KZ92VBM00673211

Дата выдачи: 10.08.2017 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 10.08.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Алматинской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

көшесі Ғ.Сланов, № 85А үй улица Г.Сланова, дом № 85А

ДАБЕРОВА ЕЛЕНА РАФКАТОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика, ядерная медицина)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 04.08.2020 г. № 540-н

Регистрационный №: KZ36VBM01155339

Дата выдачи: 04.08.2020 г.

Заместитель руководителя Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 04.08.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
қаласының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг города Алматы Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

Алматы қ., Жібек Жолы даңғылы, № 5 үй г.Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 5

МАКСИМОВ ФАРХАТ ТОХТАХУНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика, ядерная медицина)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 18.02.2020 г. № 191-ө

Регистрационный №: KZ82VBM01041894

Дата выдачи: 18.02.2020 г.

Заместитель руководителя Калыкова Асель Токановна

Сертификат действителен до 18.02.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Алматинской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

көшесі Ғ.Сланов, № 85А үй улица Г.Сланова, дом № 85А

МУСАНОВ КАЛИБЕК КАМАЛОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика, ядерная медицина)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 21.07.2020 г. № 510-н

Регистрационный №: KZ59VBM01135234

Дата выдачи: 21.07.2020 г.

Заместитель руководителя Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 21.07.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Медициналық және фармацевтикалық
қызметті бақылау комитетінің Алматы
облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан
Государственное учреждение "

Департамент Комитета контроля
медицинской и фармацевтической

деятельности по Алматинской области
Министерства здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан"

Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ.,
Қабанбай батыр к., № 26 үй.

Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.
Кабанбай батыра, дом № 26.

НАУРЫЗГАЛИЕВА НУРГУЛЬ СЕРИКОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (ультразвуковая диагностика )
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 01.06.2016 г. № 177

Регистрационный №: KZ69VBM00465366

Дата выдачи: 02.06.2016 г.

Руководитель департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 01.06.2021 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

НАУРЫЗГАЛИЕВА НУРГУЛЬ СЕРИКОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Акушерство-гинекология (гинекология детская, ультразвуковая диагностика по профилю
основной специальности, эндоскопия по профилю основной специальности)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 12.02.2018 г. № 87-н

Регистрационный №: KZ83VBM00735065

Дата выдачи: 12.02.2018 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 12.02.2023 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

ОРАЛБЕК ҚАБЫЛ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика, радиоизотопная диагностика)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 31.07.2017 г. № 296-н

Регистрационный №: KZ16VBM00668371

Дата выдачи: 31.07.2017 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 31.07.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Алматинской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

көшесі Ғ.Сланов, № 85А үй улица Г.Сланова, дом № 85А

СЕМБАЕВ ЕРБОСЫН ЖАЛДЫБАЙҰЛЫ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Терапия (терапия подростковая, диетология)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 07.10.2019 г. № 658-н

Регистрационный №: KZ20VBM00989757

Дата выдачи: 07.10.2019 г.

Заместитель руководителя Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 07.10.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по Алматинской области"

Талдықорған Қ.Ә., көшесі Ғ.Сланов, №
85А үй

Талдыкорган Г.А., улица Г.Сланова, дом
№ 85А

СЕМБАЕВ ЕРБОСЫН ЖАЛДЫБАЙҰЛЫ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Онкология (химиотерапия, маммология) (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 09.08.2021 г. № 171-н

Регистрационный №: KZ26VBM01520530

Дата выдачи: 09.08.2021 г.

Заместитель руководителя Кордабаева Меруерт Айдаровна

Сертификат действителен до 09.08.2026 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Алматинской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

көшесі Ғ.Сланов, № 85А үй улица Г.Сланова, дом № 85А

ИЛАХУНОВА ЮЛИЯ ЭДУАРДОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Онкология (химиотерапия, маммология) (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 04.02.2020 г. № 88-н

Регистрационный №: KZ61VBM01037422

Дата выдачи: 04.02.2020 г.

Заместитель руководителя Белтаева Надима Сыдыкановна

Сертификат действителен до 04.02.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Жамбылской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

БАРХУДАРОВ РАШИД ИСАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Терапия (терапия подростковая, диетология)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 26.07.2019 г. № 308

Регистрационный №: KZ32VBM00944824

Дата выдачи: 26.07.2019 г.

Руководитель департамента Жаркынбеков Берик Кузарович

Сертификат действителен до 26.07.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по Алматинской области"

Талдықорған Қ.Ә., көшесі Ғ.Сланов, №
85А үй

Талдыкорган Г.А., улица Г.Сланова, дом
№ 85А

БАРХУДАРОВ РАШИД ИСАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Общая врачебная практика (семейная медицина)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 09.11.2020 г. № 2-н

Регистрационный №: KZ70VBM01270642

Дата выдачи: 09.11.2020 г.

И.о. руководителя департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 09.11.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл
облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент контроля

качества и безопасности товаров и
услуг Жамбылской области Комитета

контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан"

БАРХУДАРОВ РАШИД ИСАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Онкология (химиотерапия, маммология) (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 26.07.2019 г. № 308

Регистрационный №: KZ83VBM00944779

Дата выдачи: 26.07.2019 г.

Руководитель департамента Жаркынбеков Берик Кузарович

Сертификат действителен до 26.07.2024 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Медициналық және фармацевтикалық
қызметті бақылау комитетінің Алматы
облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан
Государственное учреждение "

Департамент Комитета контроля
медицинской и фармацевтической

деятельности по Алматинской области
Министерства здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан"

Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ.,
Қабанбай батыр к., № 26 үй.

Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.
Кабанбай батыра, дом № 26.

ДЖАНТЕМИРОВ ГАНИЙ КАСЫМОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Психиатрия
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 27.03.2017 г. № 136

Регистрационный №: KZ44VBM00617718

Дата выдачи: 27.03.2017 г.

Руководитель департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 27.03.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

ЖАРЫЛГАГАНОВ ТЕМИРХАН МИНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Дерматовенерология (дерматокосметология) (взрослая, детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 19.10.2017 г. № 446-н

Регистрационный №: KZ04VBM00701664

Дата выдачи: 19.10.2017 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 19.10.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Медициналық және фармацевтикалық
қызметті бақылау комитетінің Алматы
облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан
Государственное учреждение "

Департамент Комитета контроля
медицинской и фармацевтической

деятельности по Алматинской области
Министерства здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан"

Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ.,
Қабанбай батыр к., № 26 үй.

Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.
Кабанбай батыра, дом № 26.

ЖАРЫЛГАГАНОВ ТЕМИРХАН МИНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Психиатрия (наркология)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 14.03.2017 г. № 120

Регистрационный №: KZ23VBM00613440

Дата выдачи: 14.03.2017 г.

Руководитель департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 14.03.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы қаласы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по городу Алматы"

Алматы қ., Даңғылы ЖІБЕК ЖОЛЫ, № 5
үй

г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, дом
№ 5

ТЛЕУМБЕТОВА ЛӘЙЛӘ АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Психиатрия взрослая, детская
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 13.08.2021 г. № 246-ө

Регистрационный №: KZ17VBM01529616

Дата выдачи: 13.08.2021 г.

Заместитель руководителя Ауезова Эльмира Тугелбаевна

Сертификат действителен до 13.08.2026 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi
"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Медициналық және фармацевтикалық
қызметті бақылау комитетінің Алматы
облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан
Государственное учреждение "

Департамент Комитета контроля
медицинской и фармацевтической

деятельности по Алматинской области
Министерства здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан"

Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ.,
Қабанбай батыр к., № 26 үй.

Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.
Кабанбай батыра, дом № 26.

РЫСКЕЛЬДИЕВА ЛАЗЗАТ КАСТАЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Фтизиатрия (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 13.03.2017 г. № 117

Регистрационный №: KZ15VBM00613099

Дата выдачи: 13.03.2017 г.

Руководитель департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 13.03.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

ТЛЕПБАЕВ АДАЙБЕК УМИРБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Фтизиатрия (взрослая, детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 07.11.2017 г. № 481-н

Регистрационный №: KZ17VBM00708802

Дата выдачи: 07.11.2017 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 07.11.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы қаласының
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья города Алматы Комитета

охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

. .

ТЛЕПБАЕВ АДАЙБЕК УМИРБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Фтизиатрия (взрослая)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 04.10.2017 г. № 471

Регистрационный №: KZ37VBM00695929

Дата выдачи: 04.10.2017 г.

Заместитель руководителя Укибай Майра Сеиилгазыкызы

Сертификат действителен до 04.10.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по Алматинской области"

Талдықорған Қ.Ә., көшесі Ғ.Сланов, №
85А үй

Талдыкорган Г.А., улица Г.Сланова, дом
№ 85А

УЛТАНБЕКОВА ГУЛЬМИРА ДАУЛЕТБАЙҚЫЗЫ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Фтизиатрия (детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 13.11.2020 г. № 11-н

Регистрационный №: KZ33VBM01275673

Дата выдачи: 13.11.2020 г.

И.о. руководителя департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 13.11.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық
сақтау комитетінің Алматы облысы
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Департамент охраны общественного
здоровья Алматинской области

Комитета охраны общественного
здоровья Министерства

здравоохранения Республики
Казахстан

. .

УЛТАНБЕКОВА ГУЛЬМИРА ДАУЛЕТБАЙҚЫЗЫ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Фтизиатрия (взрослая, детская)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 09.08.2018 г. № 384-н

Регистрационный №: KZ37VBM00792832

Дата выдачи: 09.08.2018 г.

Руководитель департамента Сыдыманов Ергали Жаксыбекович

Сертификат действителен до 09.08.2023 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Сертификат специалиста

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
"Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің
Алматы облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета
медицинского и фармацевтического

контроля Министерства
здравоохранения Республики

Казахстан по Алматинской области"

Талдықорған Қ.Ә., көшесі Ғ.Сланов, №
85А үй

Талдыкорган Г.А., улица Г.Сланова, дом
№ 85А

САБИРОВ МЕХТИ МАХАМАТАЛИЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действительно получил(-а) настоящий сертификат специалиста для осуществления медицинской
деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика, ядерная медицина)
(специальность по номенклатуре)
Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 08.12.2020 г. № 56-н

Регистрационный №: KZ59VBM01292762

Дата выдачи: 08.12.2020 г.

И.о. руководителя департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Сертификат действителен до 08.12.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение оего
выдаче от

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi

"Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Медициналық және фармацевтикалық
қызметті бақылау комитетінің Алматы

облысы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан
Государственное учреждение "

Департамент Комитета контроля
медицинской и фармацевтической

деятельности по Алматинской области
Министерства здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан"

Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., Қабанбай
батыр к., № 26 үй.

Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.
Кабанбай батыра, дом № 26.

Свидетельство действительно на срок: 24.10.2021 г.

Регистрационный №: KZ84VBM00561999

Свидетельство специалиста
с присвоением соответствующей квалификационной категории

САБИРОВ МЕХТИ МАХАМАТАЛИЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество)

действительно получил(-а) настоящее свидетельство с присвоением Первой квалификационной
категории по специальности
Онкология (химиотерапия, маммология) (взрослая)
(специальность по номенклатуре)

Приказ руководителя государственного органа, вынесшего решение о его выдаче от 24.10.2016 г. № 370.

Руководитель департамента Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Дата выдачи:  24.10.2016 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.


