
ҚРМУ профессор-оқытушылар құрамы 

 

Аты-жөні: Оспанова Лаура Жұмаділқызы 

Кафедра: клиникалық фармакология курсы бар ішкі аурулар кафедрасы 

Тақырып: ішкі аурулар 

 

Лауазымы: кафедра ассистенті дәрігер терапевт, нефролог 

Пошта: lauka33@inbox.ru 

Білімі: Жоғары 

1. Бакалавр: Қарағанды мемлекеттік медицина академиясы 2001-2007жж 

дәрігер-емдеуші АЖБ №0084528 

2. Интернатура-Қарағанды мемлекеттік медицина академиясы 2007-2008жж 

терапевт ИК №0005963 

3 Магистратура: Қазақстан медициналық үздіксіз білім беру университеті 

2017-2018жж 

ЖООК - М № 0013214 дипломына куәлік 2020 жылғы 06 сәуір мен 17 шілде 

аралығында ҚазМҮББУ ақ педагогикалық бейіндегі пәндер циклін игерді 

Ғылыми қызметі: "МСАК деңгейінде халық денсаулығының клиникалық-

эпидемиологиялық сипаттамасы" тақырыбындағы Диссертация (Денсаулық 

сақтау магистрі, 2018). 

Еңбек өтілі: 13 жыл. 

2008-2010жж Қарағанды қ. облыстық клиникалық ауруханасы нефролог-

дәрігер 



2010-2011жж Алматы қаласының № 4 Қалалық клиникалық ауруханасы 

терапевт-дәрігер, нефролог-дәрігер 

2011-2017жж Ауданаралық туберкулезге қарсы диспансер дәрігер-фтизиатр, 

УДД дәрігері 

2017 ж. қазіргі уақытқа дейін Қазақстан-Ресей медициналық университеті, 

кафедра ассистенті 

Біліктілікті арттыру: 

1. АМДБЖИ РМҚК Нефрология 2008 жылғы 03 қыркүйектен 2008 жылғы 03 

қарашаға дейін 312 сағат 

2. 2010 жылғы 25 қаңтар-2010 жылғы 30 қаңтар аралығында 54 сағат 

3. ҚММУ нефрологиядағы Инновациялық технологиялар? УДЗ 

бақылауындағы тері арқылы пункция жасайтын биопсия 2010 жылдың 15 

ақпанынан 20 ақпанына дейін 54 сағат 

4. ҚММУ нефрологияның өзекті мәселелері 2009 жылдың 19 қазанынан 17 

қарашасына дейін 156 сағат 

5. ҚММУ таңдалған кардиология мәселелері 2009 жылдың 04 мамырынан 03 

маусымына дейін 156 сағат 

6. АГИУВ Сәулелік диагностика 2010 жылғы 02 Тамыз-22 желтоқсан 

аралығында сағат 1080 

7. АГИУВ Фтизиатрия 2011 жылғы 28 ақпан мен 25 шілде аралығында сағат 

1080 

8. Қазұму.Асфендиярова Рентгенологиялық диагностикадағы Инновациялық 

технологиялар 2014 жылғы 15 қыркүйектен 13 қазанға дейін 216 сағат 

9. ҚММУ нефрологияның өзекті мәселелері 2016 жылдың 10 қазанынан 04 

қарашасына дейін 216 сағат 

10. ҚДСЖМ терапиясы (жасөспірімдер терапиясы, жедел және шұғыл 

медициналық көмек, диетология) 2017 жылғы 04 қыркүйектен 28 

желтоқсанға дейін 864 сағат 

11. НУО КРМУ қабылдау бөлімінің жұмысын ұйымдастыру-төтенше бөлме 

04 маусымнан 16 маусымға дейін 2018 ж. 108 сағат 



12. Қазұму.Асфендиярова ауыр ӨСОА бар пациенттерді респираторлық 

қолдаудың жаңа түрлері 2018 жылғы 13 тамыз бен 18 тамыз аралығында 54 

сағат 

13. Қазұму.Асфендиярова Медициналық Білім және ғылым ұйымдарының 

оқытушысы 2018 жылдың 12 наурызынан 17 наурызына дейін 54 сағат 

14. ҚРМУ НУО гомеостаздың бұзылуының өзекті мәселелері (ДВС-синдром, 

респираторлық дистресс-синдром, бүйректің созылмалы ауруы) 2018 

жылдың 08 қазанынан 13 қазанына дейін 54 сағат 

15. ҚР ДСМ Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы ШЖҚ 

РМҚК 

Денсаулық сақтау менеджменті 18 қараша мен 22 қараша аралығында 

Денсаулық сақтау саласында гаухалық зерттеулерді ұйымдастыру және 

жүргізу 2019ж 54 сағат 

16. НУО КРМУ Баретт синдромы, өңеш пен асқазанның ерте қатерлі ісігінің 

эндоскопиялық терапиясы.Тоқ ішек аденомалары 6 ақпан, 2020 ж 6 сағат 

Құрмет грамоталары - адал еңбегі және белсенді қоғамдық жұмысы үшін 

МРПТД  наурыз 2018ж 


