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Алматы облысы әкімдігінің 2016 жылғы 26 

желтоқсандағы №627 қаулысына сәйкес

қазынашылық кәсіпорын ретінде құрылды.

Негізі орталық Алматы облысы әкімінің

06.03.1998 жылғы №1-161р өкімімен

ұйымдастырылған болатын. 

Мекеменің мемлекеттік басқару органы -

Алматы облысы әкімінің денсаулық сақтау

басқармасы.

Мекеменің иесі және құрылтайшысы - Алматы 

облысының әкімі.



 - Алматы облысы бойынша АИТВ-инфекциясын эпидемиологиялық
қадағалауды жүзеге асыру;

 - АИТВ-инфекциясының таралу қарқынының алдын алуға және
төмендетуге бағытталған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру және өткізу;

 - АИТВ жұқтырғандарды және ЖИТС-пен ауыратындарды білікті,
мамандандырылған медициналық көмекпен қамтамасыз ету;

 - АИТВ инфекциясына, В,С вирустық гепатиттеріне және ЖИТС-
индикаторлық инфекцияларға скринингтік зерттеулер;

 - аймақта АИТВ-инфекциясын эпидемиологиялық қадағалау;

 - АИТВ-инфекциясына зерттеу жүргізетін зертханалардан қайта
бақылауға түсетін сарысуларды верификациялау.

 Мекеме өз мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу үшін барлық
медициналық, санитарлық, емдеу-профилактикалық және басқа
мекемелермен, сондай-ақ мәдениет, білім беру мекемелерімен, құқық
қорғау органдарымен, коммерциялық ұйымдармен және қоғамдық
ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды.



Директор Сауранбаев Бауыржан Қырқабақұлы

Директордың емдеу ісі жөніндегі

орынбасары
Уранкаева Гаухария Кызырханқызы

Директордың ұйымдастыру әдістемелік

және эпидемиологиялық мәселелер

жөніндегі орынбасары

Салибекова Бағдагүл Саметқызы

Ұйымдастыру-әдістемелік бөлім Меңгерушісі: Ибраимова Айгүл Әбдғалиқызы

Эпидемиологиялық бөлім Меңгерушісі: Ибраимов Дидар Махмұтұлы

Алдын алу бөлімі Меңгерушісі: Жақанова Гүлмира Аманқасқызы

Емдеу-алдын алу жұмыстары және

диспансерлеу бөлімі
Меңгерушісі: Құсаинова Жұпар Дүйсенбекқызы

Диагностикалық зертхана Меңгерушісі: Абуова Айсұлу Алмағанбетқызы



Директор

Директордың емдеу ісі жөніндегі орынбасары

Ұйымдастыру-

әдістемелік бөлім

Алдын алу бөліміДиагностикалық

зертхана

Эпидемиологиялық

қадағалау бөлімі

Директордың ұйымдастыру әдістемелік

және эпидемиологиялық мәселелер

жөніндегі орынбасары

Әкімшілік 

қызмет

Емдеу-алдын алу

жұмыстары және

диспансерлеу

бөлімі

Талдықорған

бөлімшесі

Аптека Сенім бекеті
Достық кабинеті



 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы
25 қыркүйектегі № 720 бұйрығына сәйкес ЖИТС орталығы
қызметкерлеріне 60 пайыздық үстеме ақы төленеді.

 Ваканттық орындар:

 Жұқпалы аурулар дәрігері (врач-инфекционист) (3 адам –
Алматы қаласына; 1 адам - Талдықорған қаласына)

 Жұмыс тәжірибесі: қалаулы

 Талап: жоғары білім

 Дәрігер педиатр (1 адам – Алматы қаласына; 1 адам -
Талдықорған қаласына); 

 Жұмыс тәжірибесі: қалаулы

 Талап: жоғары білім

 Байланысу үшін: 8 (272) 236-28-89



 Телефон/факс: +7 (727) 236-61-40

 Мекен жайы: 050010, Алматы қ., Ғали Орманов к., №17а

 Жұмыс тәртібі:

 Дүйсенбі – Жұма (08:30-дан 16:12-ге дейін)

 Түскі үзіліс (с 12:30-дан 13:00-ге дейін)

 Демалыс күндері: Сенбі-жексенбі


