«University Medical Center» корпоративтік қорының резидентура
мамандығы бойынша профессорлық-оқытушылық құрамы
Профессорско-преподавательский состав
по специальностям резидентуры
корпоративного фонда «University Medical Center»
№

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Т.А.Ә./Ф.И.О.

Лауазымы/ Занимаемая
должность

Ғылыми дәрежесі,
атағы/ Ученая
степень, звание

Санаты/
Категория

«Акушерлік қызмет және гинекология, оның ішінде балалар гинекологиясы»
мамандығы бойынша / По специальности «Акушерство-гинекология, в том числе
детская»
Бапаева
Гаури
АБҰҒО Акушерлік қызмет,
Медицина
Жоғары
Биллахановна
гинекология және перинатология
ғылымдарының
Высшая
бөлімінің жетекшісі/ Заместитель
докторы/Доктор
директора по стационару
медицинских наук
Департамента женского здоровья
(стационарные отделения)
ННЦМД
Мурзабекова
АБҰҒО Акушерлік қызмет,
Профессор, медицина
Жоғары
Гульнара
гинекология және перинатология
ғылымдарының
Высшая
Саркытказиновна
бөлімінің аға
докторы/Доктор
ординаторы/Старший ординатормедицинских наук,
консультант акушерства,
профессор
гинекологии и перинатологии
ННЦМД
Тогызбаева
АБҰҒО № 3 акушерлік
Медицина
Жоғары
Карлыгаш
бөлімшесінің меңгерушісі
ғылымдарының
Высшая
Толеубаевна
(ақылы) /заведующая
кандидаты/Кандидат
акушерским отделением №3
медицинских наук
(платное) ННЦМД
Ибраимова
АБҰҒО № 1 акушерлік
Жоғары
Кенжегуль
бөлімшесінің акушер-гинеколог
Высшая
Садыковна
дәрігері (босанғанға дейінгі)/Врач
акушер-гинеколог акушерского
отделения № 2 (с родильным
отделением) ННЦМД
Сайдилдина
АБҰҒО № 2 акушерлік және
Жоғары
Ляззат
босану бөлімшесінің (босанудан
Высшая
Лаулековна
кейінгі) меңгерушісі/Заведующая
акушерским отделением №2 с
родильным блоком
(послеродовое) ННЦМД
Изтелеуова Лайла
АБҰҒО № 2 акушерлік және
Медицина
Жоғары
Хамзаевна
босану бөлімшесінің (босанудан
ғылымдарының
Высшая
кейінгі) акушер-гинеколог
кандидаты/Кандидат
дәрігері/врач акушер-гинеколог
медицинских наук
акушерского отделения №2 с
родильным блоком
(послеродовое) ННЦМД

7.

Мукатаева
Гульмира
Каиртаевна

8.

Нургалиева
Гулнур
Саменовна

9.

Бекенбаева
Жанаргуль
Кидиралыкызы

10.

Бидайбаева
(Бариева) Лилия
Маратовна

11.

Магзумова
Гульмира
Ауезхановна

12.

Тлеубердиева
Фарида
Нуркасеновна

13.

Байбулова Айжан
Конысбаевна

14.

Примбетов Берик
Узакпаевич

АБҰҒО № 2 акушерлік және
босану бөлімшесінің (босанудан
кейінгі) акушер-гинеколог
дәрігері/врач акушер-гинеколог
акушерского отделения №2 с
родильным блоком
(послеродовое) ННЦМД
АБҰҒО № 1 акушерлік және
босану бөлімшесінің (босанудан
кейінгі) акушер-гинеколог
дәрігері/врач акушер-гинеколог
акушерского отделения №1 с
родильным блоком
(послеродовое) ННЦМД
АБҰҒО № 2 акушерлік және
босану бөлімшесінің (босанудан
кейінгі) акушер-гинеколог
дәрігері/врач акушер-гинеколог
акушерского отделения №2 с
родильным блоком
(послеродовое) ННЦМД
АБҰҒО № 2 акушерлік және
босану бөлімшесінің (босанудан
кейінгі) акушер-гинеколог
дәрігері/врач акушер-гинеколог
акушерского отделения №2 с
родильным блоком
(послеродовое) ННЦМД
АБҰҒО № 2 акушерлік және
босану бөлімшесінің (босанудан
кейінгі) акушер-гинеколог
дәрігері/врач акушер-гинеколог
акушерского отделения №2 с
родильным блоком
(послеродовое) ННЦМД
РДО жүкті әйелдерді жүргізу
бөлімінің акушер-гинеколог
дәрігері/врач акушер-гинеколог
отдела ведения беременных РДЦ
АБҰҒО № 1акушерлік және
босану бөлімшесінің (босанудан
кейінгі) акушер-гинеколог
дәрігері/врач акушер-гинеколог
акушерского отделения №1 с
родильным блоком
(послеродовое) ННЦМД
АБҰҒО Әйел аурулары
бөлімшесінің
меңгерушісі/заведующий
отделением женских болезней
ННЦМД

Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук

Жоғары
Высшая

Жоғары
Высшая

Бірінші
Первая

Жоғары
Высшая

Жоғары
Высшая

Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук

Жоғары
Высшая

Бірінші
Первая

Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук

15.

Укыбасова
Талшын
Мухадесовна

16.

Иманкулова
Балкенже
Жаркемовна

17.

Сейдахметова
Жаныл
Курмангалиевна

18.

Токтарбеков
Галымжан
Кабдулманапович

19.

Лущаева
Елена
Владимировна

20.

Рапильбекова
Гульмира
Курбановна

21.

Майшина Мадина
Шарипбековна

22.

Утепова Гульнар
Тлеулесовна

23.

Саташева Самал
Саташевна

24.

Өтеген Үміткүл
Әбдібекқызы

АБҰҒО Әйелдер денсаулығы
департаментінің ординаторконсультанты / старший
ординатор-консультант
Департамента женского здоровья
(стационарные отделения)
ННЦМД
РДО гинекология бөлімшесінің
меңгерушісі/
заведующая отделением
гинекологии РДЦ
АБҰҒО Әйелдер аурулары
бөлімшесінің акушер-гинеколог
дәрігері/Врач акушер-гинеколог
отделения женских болезней
ННЦМД
АБҰҒО Әйелдер аурулары
бөлімшесінің акушер-гинеколог
дәрігері/Врач акушер-гинеколог
отделения женских болезней
ННЦМД
АБҰҒО Әйелдер аурулары
бөлімшесінің акушер-гинеколог
дәрігері/Врач акушер-гинеколог
отделения женских болезней
ННЦМД
АБҰҒО №1акушерлік
бөлімшенің меңгерушісі
(босануға дейінгі)/заведующая
акушерского отделения №1
(дородовое) ННЦМД
АБҰҒО №2 акушерлік
бөлімшесінің акушер-гинеколог
дәрігері (босану
бөлімшесімен)/Врач акушергинеколог акушерского
отделения № 3 (с родильным
блоком) ННЦМД
АБҰҒО экстрокорпоралдық
ұрықтандыру бөлімшесінің
меңгерушісі/заведующая
отделением экстракорпорального
оплодотворения ННЦМД
АБҰҒО экстрокорпоралдық
ұрықтандыру бөлімшесінің
акушер-гинеколог дәрігері/Врач
акушер-гинеколог отделения
экстракорпорального
оплодотворения ННЦМД
АБҰҒО экстрокорпоралдық
ұрықтандыру бөлімшесінің
акушер-гинеколог дәрігері/Врач
акушер-гинеколог отделения

Медицина
ғылымдарының
докторы,
профессор/Доктор
медицинских наук,
профессор

Жоғары
Высшая

Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук
Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук

Жоғары
Высшая
Жоғары
Высшая

Жоғары
Высшая

Жоғары
Высшая

Медицина
ғылымдарының
докторы/Доктор
медицинских наук

Жоғары
Высшая

Жоғары
Высшая

Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук

Жоғары
Высшая

Жоғары
Высшая

Жоғары
Высшая

25.

Садыбекова
Гульнар
Танырбердыновн
а

26.

Сапарбекова
Айгуль
Замирбековна

27.

Илимбаева Галия
Канабековна

28.

29.

30.

31.

32.

2
33.

экстракорпорального
оплодотворения ННЦМД
АБҰҒО акушер-гинекологиялық
қабылдау бөлімінің эндокринолог
дәрігері/ врач эндокринолог
акушерско-гинекологического
приемного отделения ННЦМД
РДО жүктілікті жүргізу бөлімінің
меңгерушісі/Заведующая отдела
ведением беременных РДЦ

Жоғары
Высшая

Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук

РДО жүктілікті жүргізу бөлімінің
Жоғары
дәрігері/ Врач акушер-гинеколог
Высшая
отдела ведением беременных
РДЦ
Жильгельдина
АБҰҒО сапа менеджменті мен
Медицина
Жоғары
Назгуль
науқастар қауіпсіздігі жөніндегі
ғылымдарының
Высшая
Зашитовна
директор орынбасары, акушеркандидаты/Кандидат
гинеколог дәрігер/ заместитель
медицинских наук
директора по менеджменту
качества и безопасности
пациентов ННЦМД, врач акушергинеколог ННЦМД
Құрманғали
РДО нәрестелер медицинасы
Медицина
Жанар
бөлімінің
ғылымдарының
Қуанышбайқызы
меңгерушісі/заведующая отделом
докторы/Доктор
медицины плода РДЦ
медицинских наук
Стамбекова
РДО жүктілікті жүргізу
Жоғары
Назигуль
бөлімшесінің акушер-гинеколог
Высшая
Сагадатовна
дәрігері/Врач акушер-гинеколог
отдела ведения беременных РДЦ
Мустафина Гуляф
РДО жүктілікті жүргізу
Медицина
Гайнулловна
бөлімшесінің акушер-гинеколог
ғылымдарының
дәрігері/Врач акушер-гинеколог
докторы/Доктор
отделения ведения беременности
медицинских наук
РДЦ
Игликов Алмас АБҰҒО акушер-гинекологиялық
Медицина
Амангельдиевич
қабылдау бөлімшесінің терапевт
ғылымдарының
дәрігері/Врач терапевт
кандидаты/Кандидат
акушерско-гинекологического
медицинских наук
приемного отделения ННЦМД
«Педиатрия» мамандығы бойынша / По специальности «Педиатрия»
Тулеутаев Ернас АБҰҒО стационар ісі жөніндегі
Медицина
Жоғары
Тлеутаевич
директордың орынбасары/
ғылымдарының
Высшая
Заместитель директора по
докторы/Доктор
стационару ННЦМД
медицинских наук

34.

Садибекова Лейла
Данигалиевна

35.

Ибраева Айгуль
Канатовна

АБҰҒО педиатрия бөлімінің аға
ординатор-кеңесшісі/старший
ординатор-консультант отдела
педиатрии ННЦМД
АБҰҒО соматика бөлімшесінің
меңгерушісі/Заведующая
отделением соматики ННЦМД

Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук

Жоғары
Высшая
Жоғары
Высшая

36.

37.

3.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Асылбекова
Майкеш
Куантаевна

АБҰҒО ревматология
бөлімшесінің
меңгерушісі/Заведующая
отделением ревматологии
ННЦМД
Хасанова Лилия
РДО амбулатория жөнінде
Зауровна
директор орынбасары (дәрігер)/
Заместитель директора по
амбулатории (врач) РДЦ
«Онкология және гематология» мамандығы бойынша /
По специальности «Онкология и гематология»
Нургалиев Даир
АБҰҒО Онкология бойынша
Доктор медицинских
Жванышевич
директор
наук/Медицина
орынбасары/Заместитель
ғылымдарының
директора по онкологии ННЦМД
докторы
Кузденбаева Роза РДО күрделі соматика бөлімінің
Доктор медицинских
Салмагамбетовна
гематолог дәрігері/ врач
наук, профессор/
гематолог отдела сложной
Медицина
соматики РЦД
ғылымдарының
докторы, профессор
Омарова Гульнара
АБҰҒО № 1 онкология
Ербосыновна
бөлімшесінің
меңгерушісі/Заведующая
отделением онкологии № 1
ННЦМД
Тастанбекова
АБҰҒО № 2 онкология
Венера Булатовна
бөлімшесінің меңгерушісі/
Заведующая отделением
онкологии № 2 ННЦМД
Сакташев Болат
АБҰҒО әйелдер аурулары
Кандидат
Шакирович
бөлімшесінің хирург-онколог
медицинских
дәрігері/ Врач хирург-онколог
наук/Медицина
отделения женских болезней
ғылымдарының
ННЦМД
кандидаты
Туктабаева
АБҰҒО № 3 онкология
Райгуль
бөлімшесінің
Рыскалиевна
меңгерушісі/Заведующая
отделением онкологии № 3
ННЦМД
Абенов
Арман
АБҰҒО № 4 онкология
Максутович
бөлімшесінің меңгерушісі/
Заведующий отделением
онкологии № 4 ННЦМД
Сыдыкбекова
АБҰҒО № 4 онкология
Акбаян
бөлімшесінің онколог-гематолог
Конысовна
дәрігері/Врач онколог-гематолог
отделения онкологии № 4
ННЦМД
Сураужанова
АБҰҒО № 4 онкология
Анар Ораловна
бөлімшесінің хирург
дәрігері/Врач хирург отделения
онкологии № 4 ННЦМД

Жоғары
Высшая

Жоғары
Высшая

Первая
Бірінші

Екінші
Вторая

Екінші
Вторая

Екінші
Вторая
Екінші
Вторая

Жоғары
Высшая

47.

48.

49.

50.

4.
51.

52.

53.

54.

55.

56.

Жаныбекова
Сауле
Ахметгалиевна

БОҰО клиникалық оңалту
Первая
орталығының, диетологБірінші
дәрігері/Врач-диетолог Центра
клинической реабилитации НЦДР
Нургалиева
РДО жалпыклиникалық зертхана
Жоғары
Кадиша
бөлімінің
Высшая
Тасмагамбетовна
меңгерушісі/Заведующий отдела
общеклинической лаборатории
РДЦ
Ковзель
Елена РДО клиникалық иммунология,
Медицина
Федоровна
аллергология және
ғылымдарының
пульмонология бөлімшесінің
докторы,
меңгерушісі/Заведующая
профессор/Доктор
отделения клинической
медицинских наук,
иммунологии, аллергологии и
профессор
пульмонологии РДЦ
Ибраимов
АБҰҒО патологиялық анатомия
Жоғары
Бакыткали
бөлімшесінің
Высшая
Абдигалиевич
меңгерушісі/Заведующий
отделением патологической
анатомии ННЦМД
«Неврология, оның ішінде балалар неврологиясы»
мамандығы бойынша / По специальности «Неврология, в том числе детская»
Булекбаева
БОҰО директоры/Директор
Медицина
Профессор
Шолпан
НЦДР
ғылымдарының
Адильжановна
докторы/Доктор
медицинских наук
Дарибаев Жолтай
БОҰО директордың ғылыми
Медицина
Рахимбекович
және клиникалық қызметтер
ғылымдарының
жөніндегі
кандидаты/Кандидат
орынбасары/Заместитель
медицинских наук
директора по научной и
клинической вопросам работе
НЦДР
Джаксыбаева
АБҰҒО Педиатрия
Медицина
Алтыншаш
департаментінің аға ординатор
ғылымдарының
Хайруллаевна
кеңесшісі/Старший ординатордокторы/Доктор
консультант по неврологии
медицинских наук
Департамента педиатрии
ННЦМД
Кенжегулова
АБҰҒО ерте жас неврологиясы
Медицина
Жоғары
Раушан
бөлімшесінің нейрофизиоло
ғылымдарының
Высшая
Базаргалиевна
дәрігері/врач нейрофизиолог
кандидаты/Кандидат
отделения неврологии раннего
медицинских наук
возраста ННЦМД
Шакенов Мейрам
БОҰО клиникалық оңалту
Медицина
Жамбулович
орталығының жетекшісі/
ғылымдарының
Руководитель центра
кандидаты/Кандидат
клинической реабилитации НЦДР
медицинских наук
Ризванова Асия
БОҰО клиникалық оңалту
Медицина
Рашитовна
орталығының
ғылымдарының
жетекшісі/Руководитель центра
кандидаты/Кандидат
клинической реабилитации НЦДР
медицинских наук

57.

Медетбекова
Жанна
Акимбековна

58.

Тайтубаева
Гульнар
Кусаиновна

59.

Жуламанова
Гульжан
Мусильманбеков
на

60.

Абилхадирова
Асель
Баяхметовна

61.

62.

63.

5.
64.

65.

66.

БОҰО роботталған оңалту
зертханасының меңгерушісі,
невропатолог дәрігері/Врачневропатолог, заведующая
лабораторией роботизированной
реабилитации НЦДР
БОҰО инновациялық оңалту
орталығының
меңгерушісі/Руководитель центра
инновационной реабилитации
НЦДР
РДО неврология бөлімінің
меңгерушісі (дәрігер) /
Заведующая отделом неврологии
РДЦ

Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук
Жоғары
Высшая

Жоғары
Высшее

АБҰҒО ерте жас неврологиясы
Екінші
бөлімшесінің меңгерушісінің
Вторая
м.а./и.о.заведующей отделения
неврологии раннего возраста
ННЦМД
Хамзина
Асем АБҰҒО ерте жас неврологиясы
Нурлановна
бөлімшесінің
невролог
дәрігері/врач-невролог отделения
неврологии раннего возраста
ННЦМД
Наурызбаева
АБҰҒО ерте жас неврологиясы
Алиса Азаматовна бөлімшесінің
невролог
дәрігері/врач-невролог отделения
неврологии раннего возраста
ННЦМД
Абзуллин Анвар АБҰҒО ерте жас неврологиясы
Талдыбекович
бөлімшесінің
психотерапевт
дәрігері/врач-психотерапевт
отделения неврологии раннего
возраста ННЦМД
«Неонатология» мамандығы бойынша /По специальности «Неонатология»
Абентаева
АБҰҒО нәрестелер
Медицина
Жоғары
Ботакоз
реанимациясы және қарқынды
ғылымдарының
Высшая
Абубакировна
терапия бөлімшесінің
кандидаты/Кандидат
меңгерушісі/Заведующая
медицинских наук
отделением реанимации и
интенсивной терапии
новорожденных ННЦМД
Жанабаева Сауле
АБҰҒО № 2 босану блокпен
Медицина
Жоғары
Смадьяровна
акушерлік бөлімшенің (босанудан
ғылымдарының
Высшая
кейінгі) неонатолог дәрігері/Врач кандидаты/Кандидат
неонатолог, акушерского
медицинских наук
отделения № 2 с родильным
блоком(послеродовое) ННЦМД
Тортаева Гульнар
АБҰҒО неонатология
Медицина
Сагиевна
бөлімшесінің
ғылымдарының
меңгерушісі/Заведующая
кандидаты/Кандидат
медицинских наук

67.

68.

69.

70.

71.

72.

6.
73.

74.

7.

отделением неонатологии
ННЦМД
Чувакова Тамара
АБҰҒО Әйелдер денсаулығы
Медицина
Жоғары
Курмангалиевна
департаментінің неонатология
ғылымдарының
Высшая
бойынша аға ординатордокторы,
кеңесшісі/Старший-ординаторпрофессор/Доктор
консультант по неонатологии
медицинских наук,
Департамента женского здоровья
профессор
ННЦМД
Сагандыкова
АБҰҒО неонатология
Жоғары
Елена Семёновна
бөлімшесінің неонатолог
Высшая
дәрігері/Врач неонатолог
отделения неонатологии ННЦМД
Камиева Раушан
АБҰҒО нәрестелер
Жоғары
Токтажановна
реанимациясы және қарқынды
Высшая
терапиясы бөлімшесінің
неонатолог дәрігері/Врач
неонатолог отделения
реанимации и интенсивной
терапии новорожденных ННЦМД
Чарипова
АБҰҒО нәрестелер
Медицина
Жоғары
Бибигуль
реанимациясы және қарқынды
ғылымдарының
Высшая
Толегеновна
терапиясы бөлімшесінің
докторы/Кандидат
неонатолог дәрігері/ Врач
медицинских наук
неонатолог отделения
реанимации и интенсивной
терапии новорожденных ННЦМД
Камзина Айгерим
АБҰҒО нәрестелер
Бірінш
Бакытбековна
реанимациясы және қарқынды
Первая
терапиясы бөлімшесінің
неонатолог дәрігері/Врач
неонатолог отделения
реанимации и интенсивной
терапии новорожденных ННЦМД
Утегенова
АБҰҒО неонатология
Жоғары
Гульнара
бөлімшесінің офтальмолог
Высшая
Наурызовна
дәрігері/Врач-офтальмолог
отделения неонатологии ННЦМД
«Медициналық генетика» мамандығы бойынша /
По специальности «Медицинская генетика»:
Баянова Миргуль
АБҰҒО клиника-генетикалық
Медицина
Екінші
Файзуллиновна
диагностика бөлімшесінің
ғылымдарының
Вторая
меңгерушісі/Заведующая
кандидаты/Кандидат
отделением клиникомедицинских наук
генетической диагностики
ННЦМД
Төлеген Назым
АБҰҒО клиника-генетикалық
диагностика бөлімшесінің
цитогенетик дәрігері/Врач
цитогенетик отделения клиникогенетической диагностики
ННЦМД
«Балалар хирургиясы» мамандығы бойынша / По специальности «Детская
хирургия»:

75.

Айнакулов Ардак
Джаксылыкович

76.

Дженалаев Дамир
Булатович

77.

78.

79.

80.

81.

82.

8.

АБҰҒО урология бөлімшесінің
меңгерушісі/Заведующий
отделением урологии ННЦМД

Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук
Медицина
ғылымдарының
докторы/Доктор
медицинских наук
Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук

Жоғары
Высшая

АБҰҒО Балалар хирургиясы
Жоғары
бөлімінің
Высшая
жетекшісі/Руководитель отдела
детской хирургии ННЦМД
Бекпан
Алмат АБҰҒО №1 балалар хирургиясы
Жоғары
Жақсылықұлы
және трансплантациясы
Высшая
бөлімшесінің ЛОР хирург
дәрігері/Врач ЛОР хирург
отделения детской хирургии и
трансплантации №1 ННЦМД
Біләл
Руслан АБҰҒО №1 балалар хирургиясы
Медицина
Жоғары
Әрмияұлы
және трансплантациясы
ғылымдарының
Высшая
бөлімшесінің неонаталдық
кандидаты/Кандидат
хирургия бойынша аға
медицинских наук
ординаторы/ Старший ординатор
по неонатальной хирургии
отделения детской хирургии и
трансплантации №1 ННЦМД
Майлыбаев
АБҰҒО балалар хирургиясы
Медицина
Жоғары
Бахытжан
бөлімінің балалар урологиясы
ғылымдарының
Высшая
Муратович
бойынша аға ординатор
докторы,
кеңесшісі/Старший ординаторпрофессор/Доктор
консультант по детской урологии
медицинских наук,
отдела детской хирургии
профессор
ННЦМД
Мамлин
Омар АБҰҒО №1 балалар хирургиясы
Медицина
Жоғары
Аскарович
және трансплантациясы
ғылымдарының
Высшая
бөлімшесінің хирург
кандидаты/Кандидат
дәрігері/Врач хирург отделения
медицинских наук
детской хирургии и
трансплантации №1 ННЦМД
Ольховик Юрий АБҰҒО балалар хирургиясы және
Медицина
Жоғары
Михайлович
трансплантациясы бөлімшесінің
ғылымдарының
Высшая
аға ординаторкандидаты/Кандидат
консультанты/Старший
медицинских наук
ординатор по хирургии отделения
детской хирургии и
трансплантации ННЦМД
Оспанов Марат
АБҰҒО Балалар хирургиясы
Медицина
Жоғары
Мажитович
және трансплантация
ғылымдарының
Высшая
бөлімшесінің
кандидаты/Кандидат
меңгерушісі/Заведующий
медицинских наук
отделением детской хирургии и
трансплантации ННЦМД
«Травматология және ортопедия, оның ішінде балалар травматологиясы және
ортопедиясы» мамандығы бойынша / По специальности «Травматология и ортопедия,
в том числе детская»

83.

84.

85.

86.

87.

88.

9.
89.

90.

91.

92.

Нагыманов Болат
Абыкенович

АБҰҒО № 1 ортопедия
Медицина
Жоғары
бөлімшесінің
ғылымдарының
Высшая
меңгерушісі/Заведующий
кандидаты/ Кандидат
отделением Ортопедии № 1
медицинских наук
ННЦМД
Орловский
АБҰҒО № 2 ортопедия
Медицина
Жоғарғы
Владислав
бөлімшесінің
ғылымдарының
Высшая
Николаевич
меңгерушісі/Заведующий
кандидаты Кандидат
отделением ортопедии № 2
медицинских наук
ННЦМД
Тегисбаев Мэлс
АБҰҒО № 1 ортопедия
Жоғарғы
Орынбаевич
бөлімшесінің травматологВысшая
ортопед дәрігері/ Врач
травматолог-ортопед отделения
ортопедия № 1 ННЦМД
Туреханов Адиль
АБҰҒО № 1 ортопедия
Жоғарғы
Тохтаргазиевич
бөлімшесінің травматологВысшая
ортопед дәрігері/Врач
травматолог-ортопед отделения
ортопедии № 1 ННЦМД
Надиров Нурбек
АБҰҒО № 1 ортопедия
PhD
Надирович
бөлімшесінің травматологортопед дәрігері/Врач
травматолог-ортопед отделения
ортопедии № 1 ННЦМД
Соколов Роман
АБҰҒО № 2 ортопедия
Жоғарғы
Юрьевич
бөлімшесінің травматологВысшая
ортопед дәрігері/Врач
травматолог-ортопед отделения
ортопедии № 2 ННЦМД
«Сәулелі диагностика» мамандығы бойынша / По специальности «Лучевая
диагностика»:
Абишев
Бахыт
АБҰҒО Сәулелі диагностика
Медицина
Жоғарғы
Хамитович
және ядролық медицина
ғылымдарының
Высшая
орталығының
докторы, профессор
жетекшісі/Руководитель центра
Доктор медицинских
ядерной медицины и лучевой
наук, доцент,
диагностики ННЦМД
профессор
Мейрамова
АБҰҒО Сәулелі диагностика
Жоғарғы
Анжелика
бөлімшесінің сәулелі диагностика
Высшая
Константиновна
дәрігері/Врач лучевой
диагностики отделения лучевой
диагностики ННЦМД
Садырбекова
АБҰҒО Сәулелі диагностика
Медицина
Жоғарғы
Ботакоз
бөлімшесінің ультрадыбыстық
ғылымдарының
Высшая
Маликовна
және функционалды диагностика кандидаты/Кандидат
бойынша аға ординатор/ Старший
медицинских наук
ординатор по ультразвуковой и
функциональной диагностике
отделения лучевой диагностики
ННЦМД
Албаева Юрана
АБҰҒО Сәулелі диагностика
Жоғарғы
Куанышбековна
бөлімшесінің УДЗ дәрігері/Врач
Высшая

УЗИ отделения лучевой
диагностики ННЦМД
93. Жакипбаева
АБҰҒО Сәулелі диагностика
Бірінші
Светлана
бөлімшесінің УДЗ дәрігері/Врач
Первая
Робертовна
УЗИ отделения лучевой
диагностики ННЦМД
94. Тажибаев Дулат
РДО Сәулелі диагностика
Магистр
Жоғарғы
Мажитович
бөлімінің меңгерушісі/
Высшая
Заведующий отделом лучевой
диагностики РДЦ
95. Умбетов Шаддат
АБҰҒО Сәулелі диагностика
Жоғарғы
Абатович
бөлімшесінің сәулелі диагностика
Высшая
дәрігері/Врач лучевой
диагностики отделения лучевой
диагностики ННЦМД
96. Есжанова
АБҰҒО Сәулелі диагностика
Жоғарғы
Салтанат
бөлімшесінің УДЗ дәрігері/Врач
Высшая
Муратовна
УЗИ отделения лучевой
диагностики ННЦМД
97. Исабекова
АБҰҒО Сәулелі диагностика
Жоғарғы
Алтынай
бөлімшесінің УДЗ дәрігері/Врач
Высшая
Айткалиевна
УЗИ отделения лучевой
диагностики ННЦМД
98. Рыскулова Галия
РДО радиоизотоптық
Жоғарғы
Омарбековна
диагностика бөлімінің
Высшая
меңгерушісі/Заведующая отделом
радиоизотопной диагностики
РЦД
99. Серманизова
Акушер-гинекологиялық
PhD
Жоғарғы
Галия
қабылдау бөлімшесінің
Высшая
Куттибаевна
кардиолог дәрігеріВрач
кардиолог Акушерскогинекологического приемного
отделения
100. Уразова
Галия
АБҰҒО сәулелі диагностика
Медицина
Жоғарғы
Арисбековна
бөлімшесінің функционалдық
ғылымдарының
Высшая
диагностика дәрігері/Врач
кандидаты/Кандидат
функциональной диагностики
медицинских наук
отделения лучевой диагностики
ННЦМД
10.
«Анестезиология және реаниматология, оның ішінде балалар анестезиологиясы және
реаниматологиясы» мамандығы бойынша / По специальности «Анестезиология и
реаниматология, в том числе детская»
101. Мустафинова
АБҰҒО анестезии, реанимация
Жоғарғы
Гульнара
және қарқынды терапия
Высшая
Толеухановна
бөлімшесінің анестезиолог –
реаниматолог дәрігері/врач
анестезиолог - реаниматолог
отделения анестезии, реанимации
и интенсивной терапии ННЦМД
102. Азимжанов
АБҰҒО анестезии, реанимации
Жоғарғы
Нурлан
және қарқынды терапия
Высшая
Идаятович
бөлімшесінің анестезиолог
реаниматолог дәрігері/Врач

103.

104.

105.

106.

13.
107.

108.

109.

анестезиолог реаниматолог
отделения анестезии, реанимации
и интенсивной терапии ННЦМД
Гареев
Марат
АБҰҒО анестезия, реанимация
Жоғарғы
Инсафутдинович
және қарқынды терапия
Высшая
бөлімшесінің анестезиолог
реаниматолог дәрігері/Врач
анестезиолог реаниматолог
отделения анестезии, реанимации
и қарқынды терапии ННЦМД
Нурмагамбетова
АБҰҒО балалар хирургиясы
Медицина
Жоғарғы
Багила
бөлімінің балалар
ғылымдарының
Высшая
Куралбаевна
анестезиологиясы бойынша аға
кандидаты / Кандидат
ординатор-кеңесшісі/Старший
медицинских наук
ординатор-консультант по
детской анестезиологии и
реанимации отдела детской
хирургии ННЦМД
Сапаров
Асхат
АБҰҒО балалар анестезиясы,
Жоғарғы
Ишангалиевич
реанимациясы және қарқынды
Высшая
терапия бөлімшесінің
(операциялық блок)
меңгерушісіЗаведующий
отделением детской анестезии,
реанимации и интенсивной
терапии (операционный блок)
ННЦМД
Джубаниязов
АБҰҒО балалар анестезиясы,
Жоғарғы
Болатбек
реанимациясы және қарқынды
Высшая
Тугелбаевич
терапиясы бөлімшесінің
анестезиолог реаниматолог
дәрігері/Врач анестезиолог
реаниматолог отделения детской
анестезии, реанимации и
интенсивной терапии
(операционный блок) ННЦМД
«Нефрология, оның ішінде балалар нефрологиясы» мамандығы бойынша /
По специальности «Нефрология, в том числе детская»
Нигматуллина
АБҰҒО нефрология, диализ және
Медицина
Жоғары
Назым
трансплантация бөлмшесінің
ғылымдарының
Высшая
Бакытбековна
нефролог дәрігеріВрач-нефролог кандидаты/Кандидат
отделения нефрологии, диализа и
медицинских наук
трансплантации ННЦМД
Рахимжанова
АБҰҒО нефрология, диализ және
Жоғары
Салтанат
трансплантация бөлімшесінің
Высшая
Сагындыковна
нефролог дәрігері/Врач нефролог
отделения нефрологии, диализа и
трансплантации ННЦМД
Исаков
Самат АБҰҒО нефрология, диализ және
Жоғары
Ергалиевич
трансплантация бөлімшесінің
Вторая
диализа-нефролог дәрігері/Врач
диализа-нефролог отделения
нефрологии, диализа и
трансплантации ННЦМД

16.

По базовым предметам
Негізігі пәндер бойынша
«Қоғамдық денсаулық сақтау», «Дәлелді медицина», «Ғылыми зерттеу менеджменті» /
«Общественное здравоохранение», «Доказательная медицина», «Менеджмент научных
исследований»

110. Исатаева Нагима
Мухамедрахимов
на

UMC» КҚ Стандарттау бөлімінің
басшысы/начальник отдела
стандартизации КФ «UMC»

111. Хайруллин
«UMC» КҚ АБҰҒО
Бекбай Еслямович директоры/Директор ННЦМД КФ
«UMC»
112. Сыздыкова Алма
Алибековна

113. Смаилова
Алтынай
Нагызхановна
114. Ермекбаева
Бахыткуль
Апкеновна

«UMC» КҚ Білім және ғылым
департаментінің
директоры/Директор
Департамента науки и
образования КФ «UMC»
«UMC» КҚ стратегия және
бизнесті дамыту департаментінің
бас менеджері/Главный менеджер
Департамента стратегии и
развития бизнеса КФ «UMC»
«UMC» КҚ Білім және ғылым
департаментінің бас
менеджері/Главный менеджер
Департамента науки и
образования КФ «UMC»

Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук
Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук
MSc, МВА

Медицина
ғылымдарының
кандидаты/Кандидат
медицинских наук
Медицина
ғылымдарының
докторы/Доктор
медицинских наук

Жоғарғы
Высшая
Жоғарғы
Высшая

