


-Сайнова Гульжан Сарсеновна -

директор

-Стаж работы 25 лет

-Специальность лечебное дело

Джаксылыкова Дамели

Кубеновна

заместитель директора по лечебной 

работе

Конурова Дина Мусаевна

заместитель директора по детству и 

родовспоможению

Кадровая обеспеченность   Общая численность: 273,0

Укомплектованность: 269-98,5%

Категорированность: 61,6%

Дефицит кадров: ВОП, врач отоларинголог

Мощность организации      Количество посещений: 97440

Количество коек: 30

Предыдущая           Дата и категория: 19.07.2017 год , вторая категория

Аккредитация

Рейтинг МО(РЦЭЗ)              По клиническим показателям:

По показателю менеджмента:

Сайт МО:  geolog-pol.kz

E-mail: sba-19@mail.ru

Facebook: Геологская поликлиника

Instagram: geologpol.atr

СВЕДЕНИЯ ОБ МО



Сведения о государственной регистрации   Зарегистрировано в органах Юстиции

16 марта  2005 года   

Сведения о государственной лицензии        1 августа 2012 года

Формы предоставления МП                          Государственная 

Профили организации(отделения) 1.Центр семейного здоровья

2.Клинико-диагностическое отделение

3.Отделение профилактики и социально-

психологической помощи

Год постройки МО                                           2016 год

Уровень оснащения медицинскими              84,93%

оборудованием              

СВЕДЕНИЯ ОБ МО





Шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын "Геолог емханасы"

Атырау қаласы, Геолог мөлтек ауданы, Атырау-Доссор трассасы, құрылыс 49 мекен-жайы бойынша

орналасқан. Көлемі 5545,5 кв м

Қызмет көрсету территориясы Геолог, Бірлік, Жаңа кірпіш, Жұлдыз мөлтек аудандары, Қарабатан,

Теңдік станциялары, №496 разъезд елді мекендерін қамтиды. Қызмет көрсету радиусы 45 км. Қызмет

көрсету аймағында 4 орта мектеп, 3 бала-бақша, 1 балалар үйі орналасқан.

2016 жылдың шілде айында 100 келушіге арналған типтік жобадағы Геолог емханасы отбасылық

денсаулық орталығы, әлеуметтік-психологиялық көмек және алдын-алу бөлімшесі, консультативті-

диагностикалық және оңалту орталығымен жаңа ғимараты іске қосылды. Ғимараттың жалпы ауданы

2270,6 м2. Емхана заманауи техникалық медициналық құрал-жабдықтармен: флюорография,

рентгенография, маммография, стоматологиялық қондырғы, эндоскопия, ИФА, УДЗ аппараттары,

тредмил-тест, холтер, СМАД, ЭЭГ жабдықталған.

Емханада халық саны – 31892, 2020 жылы 10 айға тіркелген 3034. Халықтың күніне орташа келу

қуаты жоспаы 100, орындалысы 373.

Геолог емханасы штат бойынша 273 бірлік. Емханада 57 дәрігер, 153 орта буын қызметкерлері, 22

кіші буын медицина қызметкерлері, 41 әкімшілік шаруашылық бөлімінің қызметкерлері жұмыс жасайды.

Емхананың Отбасы денсаулық орталығында 20 жалпы тәжірибелік дәрігерлік учаске құрылған.

Онда 15 жалпы тәжірибе дәрігер, 57 медбике тіркелген халыққа медициналық қызмет көрсетеді.

Жеке мамандар стоматолог, ересектер және балалар невропатологі, кардиолог, хирург, балалар хирургі,

эндоскопист, ренгенолог, УДЗ дәрігері, акушер-шинеколог, офтальмолог, функционалдық диагностиика

дәрігері, уролог, эндокринолог, реабилитолог қамтамасыз етілген.

Емханада оңалту орталығы ұйымдастырылып және жаңа заманауи аппараттармен жабдықталды.

Орталықта дәрігер-реабилитолог, дефектолог, логопед, психолог, ЕДШ инструкторы, массажисттер

қызмет атқарады.

2018 жылдан бастап емхана жанынан «Шұғыл медициналық көмек көрсету» бригадасы құрылып, 4

санатты шақыртулар ға медициналық көмек көрсетеді.



КГП на ПХВ «Геологская
поликлиника» Атырауская область

• 1) ВОП-5 ед, оклад от 188948 -270000 тенге, аренда квартиры служебная квартира, 
подьемные , дифференцированная оплата,  премия и.т.д. Есть сельские участки

• 2) Акушер гинеколог-1ед,  оклад  от 176000-250000 тенге, аренда квартиры 
служебная квартира, подьемные 100 МРП, дифференцированная оплата,  премия 
и.т.д.

• 3) Невропатолог- 1ед,  оклад  от 176000-250000 тенге, аренда квартиры служебная 
квартира, подьемные, дифференцированная оплата 100 МРП,  премия и.т.д.

• 4) Оториноларинголог-1ед,  оклад от  176000-2500000 тенге, аренда квартиры 
служебная квартира, подьемные 100 МРП,  дифференцированная оплата,  премия 
и.т.д.

• 5) Кардиолог-1ед,  оклад  от 176000-2500000 тенге, аренда квартиры служебная 
квартира, подьемные 100 МРП,  дифференцированная оплата,  премия и.т.д.

• Служба управления челевеческими ресурсами 

• Сайт МО:  geolog-pol.kz

• E-mail: sba-19@mail.ru

• Facebook: Геологская поликлиника

• Instagram: geologpol.atr

• тел: 87785222383  Туралиева Бибигуль Азаматовна



Геолог

ШЖҚ КМК 

“ГЕОЛОГ 

ЕМХАНАСЫ”

Станция 

Карабатан

Село 

Новокирпичный

Бірлік

Жұлдыз 

3 ықшам ауданы

Жұлдыз 

2 ықшам ауданы

Бірлік 2

Жұлдыз 

1 ықшам ауданы

Станция Тендік

Геолог 2 

(Мирас ықшам

ауданы)






































