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Ақылы қызмет көрсету 

бөлімшесі 

Физиотерапиялық 

кабинет:  
Физиотерапевт дәрігер, 

орта медицина 

қызметкерлері      

Ақылы қызмет 

көрсететін мамандар 
(проф. тексеру)  

- терапевт                               

- хирург                                          

- офтальмолог                                  

- оториноларинголог                 

- невропатолог                              

- қарау кабинетінің 

гинеколог дәрігері  

-  дерматолог                              

- УДЗ дәрігері 

- орта медицина 

қызметкерлері      

- КДЗ зертханашы                              

- қарау кабинетінің акушері 

Емдеу-алдын алу жұмыстары 

бойынша басшы 

Сарапшы дәрігер №3  Отбасы денсаулығы орталығы  – 

М. Әуезов к-сі, 24 

Уч. педиатрлар және  орта медицина 

қызметкерлері - 

№13,14,15,16,17,18,26,34,39,41 уч.   

жасӛспірімдердің терапевт дәрігері, 

емшара кабинеті, тіркеу орны, егу 

кабинеті, фильтр, химизатор,                                    

дені сау бала кабинеті  

№2 Консультативтік-диагностикалық 

бөлімше,  Республика, 40  
хирург, офтальмолог, ЛОР, невропатолог, 

инфекционист, балалар гинеколог 

дәрігері, УДЗ дәрігері, рентгенолог, 

стоматолог, орта медицина 

қызметкерлері 

Акушерлік-гинекологиялық бөлімше: 

учаскелік акушер гинекологтар, отбасын 

жоспарлау бойынша акушер-гинеколог 

дәрігер, терапевт дәрігер, УДЗ дәрігері, 

акушеркалар, емшара кабинеті 

Мектеп бөлімшесі 

Ұйымдастырылған балалардың педиатр 

дәрігері, аға медициналық бике, орта 

білім беру ұйымдарындағы медициналық 

пункттердегі медбике, картотека 

медбикесі      

                        
   

№1  Отбасы денсаулығы орталығы     
Уч.терапевттер және орта медицина 

қызметкерлері- №1,2,3,4,5,7,8,9,12,14 уч., 

медициналық статистика кабинеті, емшара 

кабинеті, тіркеу орны  

№2  Отбасы денсаулығы орталығы  –  

М. Әуезов к-сі, 24 

Жалпы тәжірибе дәрігерлері және орта 

медицина қызметкерлері, 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 уч., химизатор, егу 

кабинеті, тіркеу орны, емшара кабинеті.                                                               

№1 Консультативтік-диагностикалық 

бөлімше:    
хирург, травматолог, уролог, офтальмолог, 

ЛОР,  онколог, маммолог, тамыр хирург 

дәрігері, эндоскопист, ФГДС каб., УДЗ каб.,  

 кардиолог, ревматолог, пульмонолог, 

эндокринолог, невропатолог, 

гастронтеролог, нефролог инфекционист, 

эпидемиолог,  ФД каб., флюорография және  

рентгенография каб., орта медицина 

қызметкерлері                                                                                                                                                                                      

Медициналық көмек 

сапасы және ішкі аудит 

бойынша басшы 

Балалар және босандыру 

жөніндегі басшы 
Қаржы-шаруашылық 

жұмыстар бойынша басшы 

- Қаржылық есеп бөлімі 

 

- Адам ресурстарын 

басқару бөлімі 

 

 - Шаруашылық бөлімі 

Бас медбике 

Алдын-алу, әлеуметтік- 

психологиялық көмек 

көрсету бөлімшесі:                                              
дәрігерге дейінгі кабинет,                                                 

акушерлік қарау кабинеті, 

скринингтік тексерулер 

кабинеті, СӚС кабинеті, 

әлеуметтік қызметкер 

кабинеті, психолог кабинеті,                                                   

диабет, астма және т.б. 

мектептердің кабинеттері   

«НҰР» жастар орталығы: 

Әлеуметтік қызметкер, 

психолог 

 

      
 

 

Дәріхана:  

Дәріхана меңгерушісі, фармацевттер 

Фтизиатрия кабинеті:  
Учаскелік фтизиатр дәрігер, учаскелік 

фтизиопедиатр дәрігер, орта медицина 

қызметкерлері 

Оңалту: 

Реабилитолог дәрігер, массажист, 
физиотерапевт дәрігер, орта медицина 

қызметкерлері 

Шұғыл медициналық көмек 

бөлімшесі аға фельдшер, 

фельдшер, диспетчер-

фельдшер, жүргізушілер 

Бақылау кеңесінің 

хатшысы 
Директор 

Күндізгі стационар: 

Дәрігер, орта медицина қызметкерлері, 

кіші медицина қызметкерлері 

Эпидемиолог дәрігер 

Зертханалық-диагностикалық бөлімше:  
Зертханашы дәрігер, аға лаборант, зертханашылар 

Бақылау кеңесі  

Клиничкалық фармаколог  


