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Білімі: 

1.Жоғары медициналық.1998-2004 жыл  С. Д. Асфендиярова атындағы Қазақ ұлттық 

медициналық университеті  ‚Емдеу ісі факультеті 

2. 2004 жылғы - 2005 жылғы жыл . С. Д. Асфендиярова атындағы Қазақ ұлттық 

медициналық университеті ,  Интернатура фтизиатр 

 

Жұмыс тәжірибесі: 16 жыл - жоғары санатты дәрігер 

Жұмыс тәжірибесі:  

1. 2006 жж. - АГИУВ, анестезиология және реаниматология бөлімі, мамандығы- 

анестезиолог-реаниматолог. 

2. 2006 - 2019 жж . Алматы қаласындағы МКҚК ЖШМК реанимациялық 

 тобының дәрігері . 

3. 2010-2013 жыл. « Sofi » Республикалық отбасылық медициналық орталығы - дәрігер. 

4. 2011 жылдан - 201 9 жасқа дейін. «Алина» медициналық орталығы, Алматы - дәрігер. 

5. Қыркүйек 2019 жылдан бастап – МЕББМ Қазақстан-Ресей Медициналық университеті 

Жалпы тәжірибелік дәрігер  кафедрасы, Жедел және шұғыл медициналық көмек 

курсымен -ассистенті 

 

Марапаттар, құрмет грамоталары: 

2018 жыл - Диплом «Қызметкерлерінің күні медицинасы» Мерекесимен  

Біліктілікті арттыру: 

1. 2009 жж . - «Жедел жәрдем және шұғыл медициналық көмек» АГИУВ, 156 с. 

2. 2010 жж. - «Кардиология» АГИУВ, 1080 с. 

3. 2014 жж. - «Кардиологиядағы төтенше жағдайлар» ҚазМУНО, 54 сағат. 
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4. 2015 жж. - «Шіл көмек кезіндегі иауипті жағдаяттарды модельдеу 

технологиясы» С. Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, 54 с.  

5. 2015 жж. - ҚазҰМУ «Анестезиология және реаниматология». S. D. Асфендияров, 1080 

с. 

6. 2017 жж. - «BLS, ACLS, PALS жедел жәрдем курсы», Алматы қ 

7. 16.10.2017-20.10.2017 жыл. Денсаулық сақтау орталығы ону-әдістемелік орталығы - 

жаппай қыру кезінде төтенше жағдайлар кезінде медициналық көмек көрсету 

8. 27.11.2017 - 04.12.2017 жыл. Денсаулық сақтау бастуы ону-адистемелік орталығы - 

МСМП дәрігерлеріне арналған педиатриядағы жедел жәрдем 

9. 01.11.2018- 11.28.2018 жыл. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру медициналық 

академиясы - анестезиология және реаниматология реанимациясы және төтенше 

жағдайларға арналған қарқынды терапия 

10. 06.01.2020-03.02.2020 жыл. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру медициналық 

академиясы - жедел және шұғыл медициналық көмек жедел кардиологиядағы 

электрокардиограмма 

Оқыту бағыты: «Жедел жәрдем және шұғыл медициналық көмек» 

  

  

  

  

 

 


