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1961 жыл - "№ 1 балалар емханасы " құрылды» 2013 
жылғы шілде – гАлматы әкімдігінің 15.07.2013 

жылғы №3/594 қаулысына сәйкес "шаруашылық
жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық

кәсіпорын" заңды мәртебесі өзгертілді» 2015 жылғы
қыркүйек –Алматы қаласы Алмалы ауданы бойынша

балалар мен ересектерге емдеу-алдын алу көмегін
көрсету үшін аралас емхана болып өз қызметін

кеңейтуде. Орналасқан жері: жақын орналасқан 5 
қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында қосымша

аумағы бар 3 қабатты ғимарат. Жалпы ауданы-1603,1 
ка.м Жоспарланған қуаты-200 келу.нақты-ауысымда
300-ден астам адам қабылдайды Негізгі құрылымдық

бөлімшелер: 1. Учаскелік қызмет бөлімшесі 17 
тучасткадан тұрады: - ЖТД-7 - Терапиялық-5 -

Педиатриялық-5 2. Мамандандырылған
медициналық көмек бөлімшесі; 3. Профилактика 

және әлеуметтік –психологиялық көмек бөлімшесі; 4. 
Клиникалық-диогностикалық бөлім;

1961 год- создана «Детская поликлиника№1»

Июль 2013 года-согласно постановлению Акимата г Алматы  за №3/594 от 15.07.2013 
года  изменен юридический статус – «Государственное  коммунальное предприятие  

на праве  хозяйственного ведения»

Сентябрь 2015 года –расширяет свою деятельность  став смешанной поликлиникой  
для оказания лечебно –профилактической помощи  детскому и взрослому населению 

по Алмалинскому району г.Алматы.

Расположение: 3-х этажное здание с дополнительной территорией на первом этаже 

близстоящего 5-этажного жилого дома.

Общая площадь-1603,1 ка.м

Плановая мощность -200 посещений.с фактической-более 300 посещений смену

Основные структурное подразделения: 

1. Отделение участковой службы состоит из 17 тучастков:

- ВОП -7

-Терапевтические-5

-Педиатрические-7

2. Отделение специализированной медицинской  помощи;

3. Отделение профилактики –и социально-психологической помощи;

4. Клинико-диогностическое отделение;

5. Отделение женская консултация. 



Емхана міндеті

-ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЗИЯТТЫҚ ШАМАСЫ ЖӘНЕ 
КӘСІПТІЛІГІНІҢ ҮЙЛЕСУІ НЕГІЗІНДЕ 

ЕМДЕЛУШІЛЕРГЕ САПАЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ҰСЫНУ АРҚЫЛЫ 

ТҰРҒЫНДАР ДЕНСАУЛЫҒЫН ЖАҚСАРТУ 
,ЖОҒАРҒЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ, ЗАМАНАУИ 

ЖАБДЫҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ 
ЕМДЕЛУШІЛЕРДІҢ №30 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАҒА 
КЕЛУІНЕ БАРЫНША ЖАЙЛЫ ЖАҒДАЙЛАРДЫ 

ҰСЫНУ

Миссия 
поликлиники

- УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
,ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО 

КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ В ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 

№30 ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

ПАЦИЕНТАМ НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА



Құндылығы:

-Мейірімділік

- Құрмет

-Алқагерлік

-Кәсібилік

-Ашықтық.

Ценности:

- Милосердие

- Уважение

- Коллегиальность

- Профессионализм

- Открытость



Біздің кызметтер:                                     Наши услуги: 

-Прием врачей                                                                       
-врач дневного стационара

-Врач эндоскопист,                                                              
Врач отолоринголог-

-Врач кардиолог,                                                                                
-Врач дерматовенеролог

-Врач онколог – врач маммолог

-Врач эпидемиолог,                                                             
-Врач фтизиатр взрослый

-Врач гинеколог,-Врач генетик

-Логопед,  -Врач ВОП

-Педиатр,-Терапевт

- Эндокринолог,-Невропатолог

-Офтальмолог,-Уролог

-Врач реабилитолог,-рентгенолог

-гастроэнтеролог,-Врач УЗИ,-Хирург

- Дәрігерлерді қабылдау-
Күндізгі стационар дәрігері
- Дәрігер эндоскопист -
-Отолоринголог -
Кардиолог  дәрігер - Дәрігер
дерматовенеролог - Дәрігер онколог-
маммолог - Дәрігер эпидемиолог -
Дәрігер фтизиатр ересек - Дәрігер
гинеколог - Дәрігер генетик - Логопед 
- ЖТД дәрігері - Педиатр - Терапевт 
- Эндокринолог - Невропатолог -
Офтальмолог - Уролог - Дәрігер
реабилитолог - рентгенолог -
гастроэнтеролог - УДЗ дәрігері -
Хирург



Бос орындар:

-Бала дәрігері

-Мейірбике

-Акушерка

Вакансия:

Врач педиатр

Медицинская сестра

Акушерка



Мекен жай:

Алматы қаласы,  Алмалы ауданы 

Жібек Жолы даңғылы 128 үй . 

Емхана сайты: www gp 30 almaty.kz 

Эл.мекенжай:gp30@list.ru

Адрес: 

город Алматы  Алмалинский район

Проспект  Жибек Жолы д. 128 . 

Сайт поликлиники: www gp 30 almaty.kz 

Эл.мекенжай:gp30@list.ru


