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Хегай Белланың пікірін ұсынамыз.  

Белла 23.02.2020-07.03.2020 аралығында өткен ғылыми тағылымдама 

туралы ФМБУ НМИЦ РК (Федералдық мемлекеттік бюджеттік мекемесі  

Министрліктің "Оңалту және курортология медициналық зерттеу орталығы"  

Ресей Федерациясының Денсаулық сақтау министрлігі). Белла 3 жыл 

докторант "Қоғамдық денсаулық сақтау" мамандығы және 

диссертациясының тақырыбы таңдады - " онкологиялық оңалту көмегін 

ұйымдастыруды жетілдіру бұл ҚР ҰӘО ФМБУ таңдауы болды."Ұлттық 

медицина" федералды мемлекеттік бюджеттік мекемесі Денсаулық сақтау 

министрлігінің" оңалту және курортология " зерттеу орталығы Ресей 

Федерациясы Бас ғылыми-практикалық және емдік болып табылады Ресей 

Федерациясының қалпына келтіру медицинасы мәселелері жөніндегі 

мекемесі, медициналық оңалту, физиотерапия және курортология. 

Орыс және кеңестік курортологияның болашақ флагманын құрудың 

бастауы 1918 жылдан бастап, Мәскеуде бұрынғы гимназияның ғимаратында 

болған кезде Функциясына 200 төсектік бальнеологиялық іріктеу госпиталі 

кірді жаралылар мен науқастарды курорттарға жіберер алдында сұрыптау. 

Кейінірек, 1920 жылдан бастап аурухана курорттық тарату ауруханасы деп 

аталды. 1921 ж. курорттық тарату госпиталінің ғимаратында 3 бөлімше 

ашылды 60 төсектік курорттық клиника және Орталық курорттық клиника 

деп аталады. Арасында клиниканың міндеттері аурулардың клиникалық 

ағымын диагностикалау және зерттеу болды, шипажайларда емделуге 

жататын жеке тұлғалардың емдік әсерін зерттеу әдістемелік жұмыс және 

курортолог кадрларды даярлау. 

 



Орталықта Ресей Федерациясында бірегей классикалық және 

инновациялық комбинациялар қолданылады клиникалық тәжірибеге 

негізделген оңалту әдістемелері; ғылыми зерттеулердің әлемдік әдістері, 

емдік, диагностикалық және консультациялық медициналық көмек. Орталық 

базасында оқыту жүргізіледі. Ординатура және аспирантура, сондай-ақ 

кәсіби қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Орталық құрамында сынақ 

және сараптама орталығы жұмыс істейді табиғи емдік ресурстар. 

 
Тағылымдама жетекшісі медицина ғылымдарының докторы, онколог, 

физиотерапевт - Грушина Татьяна Ивановна. Тағылымдамаға тікелей жұмыс 

кірді онкологиялық аурулардан түбегейлі емделген пациенттер және оңалту 

кешендерінің барлық кешенімен танысу; семинарларға қатысу; 

әдебиеттермен жұмыс Ресей мемлекеттік кітапханасы; сондай-ақ Мен үшін 

үлкен құндылық болды тағылымдама жетекшісінің кеңестері.Маған қала, 

оның сәулетінде жазылған тарихы қатты әсер етті, көптеген мұражайлар, 

көрікті жерлер. Мен жағымды таң қалдым Мәскеу тұрғындарының 

мейірімділігі. Қандай сондай-ақ, ризашылығымызды білдіреміз ҚДСЖМ 

әкімшілігі және менің басшым м. ғ. д. Арингазина Алтын Муафиковна үшін 

сапарды жүзеге асыруға көрсетілген көмек".  

Бұл шолу сізге пайдалы болды және оның қаншалықты қолайлы екенін 

түсінуге көмектесті деп үміттенеміз Қосымша ақпарат алу үшін туралы сіз 

мына сілтеме бойынша өте аласыз: http://www.nmicrk.ru 

 

http://www.nmicrk.ru/

