
КГП «АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА»

КМК «АРҚАЛЫҚ ӨҢІРЛІК ЕМХАНАСЫ»



Байланыс деректері: 

Қостанай облысы Арқалық қаласы Әуелбеков көш. 11 үй

бас дәрігер ТУРАНИНА Ирина Юрьевна

бас дәрігер орынбасарының м.а. СМАГУЛОВА Акмарал Фазыловна

жұмыс тел: 8-71430 711-68, 710-51   ұялы тел: 8-702 854 5636 

e-mail: arkpol2015@yandex.kz сайт https://ark-poliklinika.kz

Контактные данные: 

Костанайская область г.Аркалык ул.Ауельбекова, д.11

главный врач ТУРАНИНА Ирина Юрьевна

и.о. заместителя главного врача СМАГУЛОВА Акмарал Фазыловна

раб.тел: 8-71430 711-68, 710-51  моб.тел: 8-702 854 5636 

e-mail: arkpol2015@yandex.kz сайт https://ark-poliklinika.kz
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mailto:arkpol2015@yandex.kz


Арқалық өңірлік емханасы келесі мамандықтар бойынша білікті алғашқы медициналық-санитарлық, 
амбулаторлық-емханалық, кеңестік-диагностикалық көмек көрсетеді: жалпы дәрігерлік практика; 
терапия; педиатрия; аллергология (иммунология); оториноларингология; онкология (маммология); 
эндокринология; неврология; кардиология; офтальмология; стоматология; акушерия және
гинекология; гастроэнтерология; жалпы хирургия; урология; травматология-ортопедия; психиатрия; 
наркология; 4-санатты жедел медициналық көмек, медициналық реабилитология және қалпына
келтіру емі; стационарды алмастыратын көмек; физиотерапия; массаж. Диагностикалық көмек: 
рентгенологиялық, ультрадыбыстық, функционалдық, зертханалық. Кәсіби жарамдылыққа және
уақытша еңбекке жарамсыздыққа сараптама жүргізеді.

*****

Аркалыкская региональная поликлиника оказывает квалифицированную первичную медико-
санитарную, амбулаторно-поликлиническую, консультативно-диагностическую помощь по 
специальностям: общая врачебная практика; терапия; педиатрия; аллергология (иммунология); 
оториноларингология; онкология (маммология); эндокринология; неврология; кардиология; 
офтальмология; стоматология; акушерство и гинекология; гастроэнтерология; хирургия общая; 
урология; травматология-ортопедия; психиатрия; наркология; скорая медицинская помощь 4 
категории; медицинская реабилитология и восстановительное лечение; стационарзамещающая
помощь; физиотерапия; массаж. Диагностическая помощь: рентгенологическая, ультразвуковая, 
функциональная, лабораторная. Проводит экспертизу профессиональной пригодности и временной 
нетрудоспособности.



ЕМХАНАНЫҢ ҚҰРАМЫНА КІРЕДІ:
- 2 жалпы практика бөлімі; - 4 санатты жедел медициналық көмек бөлімшесі;

- профилактика және әлеуметтік көмек бөлімшесі; - психикалық денсаулық орталығы;

- акушерлік-гинекологиялық бөлімшесі; - хирургия бөлімі;

- клиникалық-диагностикалық бөлімшесі; - мамандырылған бөлімшесі;

- ауылда 2 дәрігерлік амбулатория; 2 фельдшерлік-акушерлік пункт; 14 медициналық пункт.

Жоспарлық қуаты: бір ауысымында 550 келуші.

В СОСТАВ ПОЛИКЛИНИКИ ВХОДЯТ:
- 2 отделения общей практики; - отделение скорой медицинской помощи 4 категории;

- отделение профилактики и социальной помощи; - центр психического здоровья;

- отделение акушерско-гинекологической помощи; - хирургическое отделение;

- клинико-диагностическое отделение; - специализированное отделение;

- на селе 2 врачебных амбулатории; 2 фельдшерско-акушерских пункта; 14 медицинских пунктов.

Плановая мощность 550 посещений в смену.



ДӘРІГЕРЛІК КАДРЛАРҒА ҚАЖЕТТІЛІК:

2 акушер-гинеколог 1 офтальмолог 1 УДД дәрігері

1 инфекционист 1 психиатр-нарколог 1 уролог

1 хирург (балалардың)  1 рентгенолог  1 невропатолог (балалардың)

4 жалпы тәжірибелі дәрігер 1 функц.диагностика дәрігері 1 зертханашы дәрігер

ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРАЧЕБНЫХ КАДРАХ:

2 акушера-гинеколога 1 офтальмолог 1 врач УЗД

1 инфекционист 1 психиатр-нарколог 1 уролог

1 хирург (детский) 1 рентгенолог 1 невропатолог (детский)

4 врача общей практики 1 врач функц.диагностики 1 врач-лаборант



- кәсіпорынның бюджеттен тыс қаражатынан материалдық көмек (көтермеақы) 1 млн.теңге;

- Қостанай облысы әкімдігінің әлеуметтік қолдауы 1,5 млн.теңге;

- лайықты жалақы;

- тұрақты сыйлықақы;

- қаланың коммуналдық меншігінен тұрғын үй беру немесе ай сайын 40,0 мың теңге мөлшерінде 
тұрғын үйді жалдау ақысын толық/ішінара өтеу;

- мансаптық өсу.

Ұсынылатын әлеуметтік пакет:

Предлагаемый социальный пакет:
- материальная помощь (подъемные) 1 млн.тенге;

- социальная поддержка акимата Костанайской области 1,5 млн.тенге;

- достойная заработная плата;

- регулярные премии;

- предоставление жилья из коммунальной собственности города, либо полное/частичное 
возмещение оплаты аренды жилья в размере 40,0 тыс.тенге ежемесячно;

- карьерный рост.



СІЗДЕРДІ ЖҰМЫСҚА КҮТЕМІЗ!

ЖДЁМ ВАС НА РАБОТУ!


