
 

 

 

Біліктілігін арттыру циклін өткізу туралы 

 

 

 «Бөлшек саудада дәрілік заттарды өткізу» тақырыбында 2020 жылғы 

21 қыркүйек пен 26 қыркүйек аралығында біліктілігін арттыру циклін 

өткізуге байланысты БҰЙЫРАМЫН: 

1. Осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес тыңдаушылар біліктілігін 

арттыру цикліне қабылдансын. 

2. Менеджер Насухаева Ж.Ы. тапсырыс берушіге көрсетілген 

қызметтерге ақы төлеуін тексеруді жүзеге асырсын. 

3. Оқытушы Битимова Ф.М. 2017 жылғы 14 сәуірдегі Қазақстан 

Республикасының №165 Денсаулық сақтау тәртібі министрлігі бекіткен типтік 

бағдарламаларының 66-қосымшасы, «ҚДСЖМ» ҚМУ-нің ішкі тәртібі мен №9 

нұсқау хаты негізінде пәндердің оқу-әдістемелік кешенін қамтамасыз етсін. 

4.  Бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме жүктеймін. 

Негіздеме: 2020 жылғы 21 қыркүйектегі тыңдаушылардың өтініштері. 

 

 

 

 

Директор м.а.           У.Танбаева 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АҚТАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ 

«ҚДСЖМ»  

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА 

УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 

ФИЛИАЛЫ 
 

 
 

 

  

 

ФИЛИАЛ КАЗАХСТАНСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

«ВШОЗ» В ГОРОДЕ АКТАУ 
 

 

 

БҰЙРЫҚ 

 

21 қыркүйек 2020 жыл №092-З 

Ақтау қаласы 

 ПРИКАЗ 

 

№092-З от 21 сентября 2020 года  

город Актау 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении цикла повышения квалификации 

 

 

 В связи с проведением цикла повышения квалификации на тему 

«Розничная реализация лекарственных средств» с 21 сентября по 26 

сентября 2020 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В соответствии с  приложением 1 к настоящему приказу зачислить 

слушателей на цикл повышения квалификации. 

2. Менеджеру Насухаевой  Ж. осуществить контроль за произведением 

оплат заказчиков за услуги. 

3. Преподавателю Битимовой Ф.М. обеспечить учебно-методическим 

комплексом дисциплин в соответствии с Типовой  учебной  программой, 

согласно приложению 66 к настоящей Типовой программе утвержденной 

Приказом МЗ РК №165 от 14.04.2017 года,  инструктивным письмом №9 и 

внутренним распорядком КМУ «ВШОЗ». 

4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя. 

Основание: заявления слушателей от 21 сентября 2020 года. 

 

 

 

 

И.о. директора          У.Танбаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 жылғы «21» қыркүйектегі 

№092-З бұйрығына 

1-қосымша 

Приложение1 

к приказу от «21» сентября 2020 года 

№092-З 
 

 

«Бөлшек саудада дәрілік заттарды өткізу» 

54 сағ./1 апта, 21.09.2020-26.09.2020/ 

«Розничная реализация лекарственных средств» 

54 ч./12 неделя, 21.09.2020-26.09.2020 

 

№ 
Аты-жөні/ 

ФИО 

Жұмыс орны/ 

Место работы 

Лауазымы/ 

Должность 

Ақылы/Платный 

1 
Ақмолда Майрагүл 

Қашқынбайқызы 

Шетпе селосы, «Маңғыстау 

аудандық орталық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК/ с. Шетпе, ГКП на ПХВ 

«Мангистауская центральная 

районная больница» 

Мейірбике / 

Медсестра 

2 
Алиева Гулназ 

Абилхайровна 

Шетпе селосы, «Маңғыстау 

аудандық орталық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК/ с. Шетпе, ГКП на ПХВ 

«Мангистауская центральная 

районная больница» 

Мейірбике / 

Медсестра 

3 
Өрбісінова Раушан 

Төленжанқызы 

Шетпе селосы, «Маңғыстау 

аудандық орталық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК/ с. Шетпе, ГКП на ПХВ 

«Мангистауская центральная 

районная больница» 

Мейірбике / 

Медсестра 

4 

Тилекбаева 

Гулжазира 

Еркуликовна 

Шетпе селосы, «Маңғыстау 

аудандық орталық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК/ с. Шетпе, ГКП на ПХВ 

«Мангистауская центральная 

районная больница» 

Мейірбике / 

Медсестра 

 


