ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8,
Министрліктер үйі, 5 - кіреберіс
тел: 8 (7172) 74 36 50, 8 (7172) 74 37 27

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, город Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8,
Дом Министерств, 5 подъезд
тел: 8 (7172) 74 36 50, 8 (7172) 74 37 27

_____№__________
Медициналық білім беру
ұйымдарына
Облыстардың, республикалық
маңызы бар қалалардың және
астананың денсаулық сақтау
басқармаларының басшыларына
ШЖҚ РМК «Денсаулық сақтауды
дамыту республикалық
орталығы»

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі COVID-19
таралуының алдын алу және COVID-19 науқастарын емдеу жөніндегі ісшаралар шеңберінде білім және ғылым ұйымдарының резидентура,
интернатурада оқитын профессор-оқытушылар құрамын, интернатура және
резидентура түлектерін мобилизациялау мәселелері жөніндегі 2020 жылғы 13
шілдедегі хаттамалық тапсырманы орындау үшін:
1. Медициналық білім беру ұйымдарына:
қоса беріліп отырған тізімге (1-7 қосымша) сәйкес резидентурада,
интернатурада оқитын профессор-оқытушылар құрамын облыстардың
денсаулық сақтау басқармаларына іс-сапарға жіберу, 2020 жылғы 22 шілдеге
дейінгі мерзім;
- 2020 жылғы 30 маусымдағы жас мамандарды жеке бөлу жөніндегі
Республикалық комиссияның шешіміне сәйкес резидентура және интернатура
түлектерін бөлу орны бойынша 100% келуді қамтамасыз ету, 2020 жылғы 22
шілдеге дейін;
2. Облыстардың және Республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың денсаулық сақтау басқармалары:
- манадардың келуіне мониторингті қамтамасыз ету және «Денсаулық
сақтауды дамыту республикалық орталығы» ШЖҚ РМК денсаулық сақтаудың
кадрлық ресурстары обсерваториясына келу бойынша ақпаратты беру, мерзімі
– күн сайын;
- келген мамандарды орналастыру және жол жүруді қоса алғанда, іссапар шығындарын төлеу;
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- карантиндік объектілерге дербес бекіту;
- медициналық ұйымдардың штаттық кестесіне тартылған мамандарды
(профессор-оқытушылар құрамын, резиденттерді, интерндерді бакалаврларды)
«СУР» ақпараттық жүйесіне енгізу, 2020 жылдың 25 шілдесіне дейін.
2. «Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы» ШЖҚ
РМК денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстары обсерваториялары:
- ақпаратты жинақтауды, талдауды және Департаментке мәліметтерді
ұсынуды қамтамасыз ету, мерзімі күн сайын.
Қосымша: __ парақта.
Вице-министр
Ғиният

Орынд.: И. Ажгалиева
тел.: +7 705 2448550

А.
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Организации медицинского
образования
Руководителям управлений
здравоохранения областей,
городов республиканского
значения и столицы
РГП на ПХВ «Республиканский
центр развития здравоохранения»
Министерство здравоохранения Республики Казастан во исполнение
протокольного поручения от 13 июля 2020 года по вопросам мобилизации
профессорско-преподавательского состава, выпускников интернатуры и
резидентуры,
обучающихся
резидентуры,
интернатуры
организаций
образования и науки
в рамках мероприятий по предотвращению
распространения COVID-19 и лечению больных COVID-19, просит обеспечить:
1. Организациям медицинского образования:
- командировать профессорско-преподавательский состав, обучающихся
резидентуры, интернатуры согласно прилагаемому списку (приложение 1) в
управления здравоохранения областей, срок до 22 июля 2020 года;
- обеспечить 100% доезд по месту распределение выпускников
резидентуры и интернатуры согласно решению Республиканской комиссии по
персональному распределению молодых специалистов от 30 июня 2020 года,
срок до 22 июля 2020 года;
2.
Управлениям
здравоохранения
областей
и
городов
республиканского значения, столицы:
- обеспечить мониторинг доезда специалистов и предоставление
информации по доезду в Обсерваторию кадровых ресурсов здравоохранения
РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения», срок ежедневно;
- размещение прибывших специалистов и оплату командировочных
расходов, включая проезд;
- персональное закрепление на карантинные объекты;
- включение в информационную систему «СУР» привлеченных
специалистов
(профессорско-преподавательского
состава,
резидентов,
интернов, бакалавров) в штатное расписание медицинских организаций, срок
до 25 июля 2020 года.
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Вице-министр

Исполнитель: И. Ажгалиева
тел.: +7 705 2448550
i.azhgalieva@dsm.gov.kz

Подпись канцелярии
16.07.2020 09:51 ИСАБАЕВА ГУЛЖАМИ
Подпись руководителя
16.07.2020 09:51 ҒИНИЯТ АЖАР

А. Гиният
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3. Обсерватории кадровых ресурсов здравоохранения РГП на ПХВ
«Республиканский центр развития здравоохранения»:
- обеспечить свод информации, анализ и предоставление данных в
Департамент, срок ежедневно.
Приложение: на ___ листах.

