
 

 

Біліктілігін арттыру циклінің  

тыңдаушыларын шығару туралы 

 

 

2017 жылғы 14 сәуірдегі Қазақстан Республикасының №165 Денсаулық 

сақтау министрлігі бекіткен типтік бағдарламаларының 15-қосымшасы 

негізінде «Жедел респираторлық вирустық инфекциялар мен 

пандемиялық ағымды тұмау: бұл мәселенің қазіргі жағдайы, клиникалық-

диагностикалық критерийлері, емі және қарқынды терапия, алдын алу 

және індетке қарсы шаралар» тақырыбында 2020 жылғы 03 тамыз бен 29 

тамыз аралығындағы біліктілігін арттыру циклінің аяқталуына байланысты 

БҰЙЫРАМЫН: 

1. Оқу бітірген және қорытынды аттестацияны сәтті тапсырған «Жедел 

респираторлық вирустық инфекциялар мен пандемиялық ағымды тұмау: 

бұл мәселенің қазіргі жағдайы, клиникалық-диагностикалық 

критерийлері, емі және қарқынды терапия, алдын алу және індетке қарсы 

шаралар» тақырыбындағы біліктілігін арттыру циклінің тыңдаушылары 2020 

жылғы 29 тамыздан бастап оқудан шығарылсын.  

2. «Жедел респираторлық вирустық инфекциялар мен пандемиялық 

ағымды тұмау: бұл мәселенің қазіргі жағдайы, клиникалық-

диагностикалық критерийлері, емі және қарқынды терапия, алдын алу 

және індетке қарсы шаралар» циклін бітірушілерге белгіленген үлгідегі 

куәлік берілсін (1-қосымша). 

Негіздеме: 2020 жылғы 29 тамыздағы тыңдаушының өтініші. 
 

Қосымша: 1 бетте. 

 

 

 

Директор м.а.       У.Танбаева 
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29 тамыз 2020 жыл №085-О  

Ақтау қаласы 

 ПРИКАЗ 

 

№085-О от 29 августа 2020 года  

город Актау 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об окончании цикла 

повышения квалификации 

 

 

В связи с окончанием цикла повышения квалификации на тему «Острые 

респираторные вирусные инфекции и грипп с пандемическим течением: 

современное состояние проблемы, клинико-диагностические критерии, 

лечение и интенсивная терапия, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия» с 03 августа по 29 августа 2020 года 

согласно приложению 15 к настоящей Типовой программе утвержденной 

Приказом МЗ РК №165 от 14.04.2017 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить с 29 августа 2020 года слушателей цикла повышения 

квалификации «Острые респираторные вирусные инфекции и грипп с 

пандемическим течением: современное состояние проблемы, клинико-

диагностические критерии, лечение и интенсивная терапия, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия» как 

завершившие обучение и успешно сдавшие итоговую аттестацию. 

2. Выпускникам цикла «Острые респираторные вирусные инфекции и 

грипп с пандемическим течением: современное состояние проблемы, 

клинико-диагностические критерии, лечение и интенсивная терапия, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия» выдать 

свидетельство установленного образца  (приложение 1). 

Основание: заявление слушателя от 29 августа 2020 года. 

 

Приложение: на 1 листе. 

 

 

 

И.о. директора       У.Танбаева 

 

 

 

 

 



 

2020 жылғы «29» тамыздағы 

№085-О бұйрығына 

1-қосымша 

Приложение 1 

к приказу от «29» августа 2020 года 

№085-О 

 

 

«Жедел респираторлық вирустық инфекциялар мен пандемиялық 

ағымды тұмау: бұл мәселенің қазіргі жағдайы, клиникалық-

диагностикалық критерийлері, емі және қарқынды терапия, алдын алу 

және індетке қарсы шаралар» 

216 сағ./4 апта, 03.08.2020-29.08.2020/ 

«Острые респираторные вирусные инфекции и грипп с пандемическим 

течением: современное состояние проблемы, клинико-диагностические 

критерии, лечение и интенсивная терапия, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия» 

216 ч./4 недели, 03.08.2020-29.08.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Аты-жөні/ 

ФИО 

Куәлік номері/ 

Номер 

свидетельства 

Ақылы/Платный 

1 Коянбаева Акзия Нурсакиевна 4026 


