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Профессорско преподавательский состав КРМУ 
 

ФИО: Тукешева Багира Шарипбаевна 

Кафедра: Кафедра внутренних болезней с курсом клинической 

                 фармакологии 

Предмет: Внутренние болезни  

Должность: преподаватель, профессор кафедры 

Почта: bag_tul@mail.ru 

Образование: высшее 

Алматинский Государственный медицинский институт, лечебное 

дело, врач, 1966-1972 гг, г.Алматы, Республика Казахстан 

Научная деятельность:  

     - ответственный исполнитель 5 НТП отдела Коронарной болезни  

сердца КазНИИ кардиологии; 

    - защита докторской диссертации на тему: «Немедикаментозные методы лечения 

больных инфарктом миокарда» (доктор медицинских наук, 2002 г.);  

    - опубликовано 136 научных работ, включающих 2 монографии, 2 учебных пособия, 3 

патента на изобретение, 11 методических рекомендаций, 10 статей и 31 тезис в 

международных, 42 в республиканскихжурналах и сборниках. 

      - руководитель магистерской диссертации (2018-2020 г) магистранта НАО НМУ им. 

С.Д. Асфендиярова Абаковой А.А. на тему «Комплексная реабилитация больных 

инфарктом миокарда после перенесенной кардиохирургической реваскуляризации». 

Трудовой стаж: 48 лет.  

     1972-1978 гг врач-терапевт Джамбульской Городской больницы. 

     1978-2003 гг  (ст.лаборант – ведущий научный сотрудник) КазНИИ кардиологии и 

внутренних болезней. 

     2003-2018 гг зав.кафедрой, с 2019-2020 гг профессор кафедры Внутренние болезни №1 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 

     С сентября 2020 г – профессор кафедры Внутренние болезни с курсом клинической 

фармакологии НУО КРМУ.  
       Имею высшую квалификационную категорию врача-кардиолога 
Награды, почетные грамоты: 

     2001 г. Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Казахстан» 

     2015 г. Диплом Казахстанской Ассоциации кардиологов «Лучший кардиолог 

Казахстана» и памятный подарок «Ак журек» 

     2016 г. Нагрудный знак «Почетный ветеран КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова». 

Повышение квалификации:  

Последнее 2019 г. «Актуальные вопросы кардиологии  на амбулаторном и стационарном 

этапах» 216 час. г.Алматы АО Национальный медицинский университет.  

Направление подготовки: современные принципы организации и оказания медицинской 

помощи больным с острым коронарным синдромом. 
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ҚРМУ 

Профессорлық және оқытұшылардың құрамы  
 

Аты-жөні: Төкешева Бағира Шәрипбайқызы 

Кафедра: Ішкі аурулар және клиникалық фармакологиямен біріккен 

кафедрасы 

Пәннің атауы: ішкі аурулар 

Қызметі: кафедраның оқытушысы, профессор  

Электр. почтасы: bag_tul@mail.ru 

Білімі: жоғары 

Алматылық Мемлекеттік медициналық институті, емдеу ісі, дәрігер,  

1966-1972 жж, Алматы қ., Казахстан Республикасы. 

Ғылыми жұмысы:  

     - Қазақ ғылыми зарттеу институтының  (ҚҒЗИ) Журек тәждік  

артерия аурулар  бөлімінің 5 Ғылыми техникалық бағдарламаларының Жауапты 

орындаушы болып жұмыс атқарған; 

    - 2002 ж. докторлық диссертацияны қорғау «Миокард инфаркт кезінде науқастарға 

медикаментозсыз емдеу шаралары» (медицина ғылыми докторы, шифр 14.00.06);  

    - 136 ғылыми жұмыстар басылған, олардың ішінде 2 монография, 2 оқу құрал, 3 патент, 

11 әдістемелік ұсыныс, 10 мақала және 31 тезис қалқаралық, 42 республикалық деңгейде 

басылып шыққан; 

      - казіргі уақытта  Асфендияров атындағы ҰАҚ ҰМУ магистрант А.А.Абакованың 

«Миокард инфаркты бар науқастарға кардиоваскуляризациядан кейингі комплекстік 

реабилитация қолдану» тақырыпқа диссертациясының ғылыми жетекшісі (2018-2020 ж). 

Енбек өтілімі: 48 жас.  

     1972-1978 жж. Джамбул Қалалық ауруханасының терапевт дәрігері; 

     1978-2003 жж.  ҚҒЗИ (аға лаборант – жетекші ғылыми жұмыскері); 

     2003-2018 жж. С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 Ішкі аурулар кафедрасының 

меңгерүшісі, 2019-2020 гг сол кафедраның профессоры; 

     2020 ж. қыркүйектен  – МЕББМ КРМУ Ішкі аурулар клиникалық фармакология 

курсымен біріккен кафедрасының профессоры. 
      Жоғары лауазымды кардиолог дәрігер  квалификациялық  категориясы бар. 

Марапаттар, мадақтама грамоталар: 

     2001 ж. кеуде медалі «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне»; 

     2015 ж. «Қазақстанның үздік кардиологы» аталған Казақстан кардиологтар 

Ассоциацияның ұсынған Дипломы және «Ак журек» естелігі; 

     2016 ж. ҚР медициналық білім беруді дамытуға қосқан үлесі үшін С.Ж. Асфендияров 

атындағы ҚҰМУ «Еңбек ардагері» медалі берілген. 

Біліктілігін арттырғаны:  

Соңғысы 2019 ж. «Амбулаториялық және стационарлық кезендегі кардиологияның өзекті 

мәселелері» 216 сағ., Алматы қ., АҚ Ұлттық медицина университеті.  

Дайындықтың бағыты: жедел коронарлық синдромы бар науқастарға замануи 

ұйымдстыру мен медициналық көмек берү принциптермен таныстыру. 
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