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Кыргызстандын региондоруна
клиникалык ординаторлор
жана дарыгер-интерндердин
клиникалык тажрыйбасына
профильдик адистигине байланушту женетуу

Клиникалык тажрыйба топтоо жана бекемдее учун, окуу пландарьша, программаларьша
ылайык:
Буйрук кы лам :
1. Клиникалык ординаторлордьш жана дарыгер-интерндердин Кыргызстандын
региондорунда профильдик адистигине жараша клиникалык тажрыйбаны дарылоалдын алуу, саламаттык сактоо уюмдарында оттусун уюштуруу;
2. Клиникалык тажрыйбаны региондордо жана базаларда етуу боюнча белуштуруге
ьшайык, клиникалык ординаторлордьш
жана дарыгер-интерндердин тизмесин
бекитуу(Т иркеме № 1,№2)
3. Теменку базалык мекемелер кетуучу клиникалык ординаторларга жана дарыгеринтерндерге аныкталсын:
- Ош областында : Ош ООБ; ГТБ, ОДКБ;
- Ысык-Кел областында: Ы-К ООБ, ЫОЦСМ, ЧТБ, ИОДБ;
- Талас областында: Талас ООБ, ГТБ;
- Нарын областында: Нарын ООБ, НОЦСМ;
- Баткен областында: БООБ, Б.ОЦСМ;
-Джалал-Абад областында: ДжООБ, ДжОЦСМ;
-Чуй областында: ЧООБ, ЧОЦСМ, Сокулук ТБ, Токмок ГБ.
Калган клиникалык базаларды клиникалык ординаторлар жана дарыгер-интерндердин
жашаган жерине ылайык аныкталсын.
4. Клиникалык тажрыйбанын жетекчилери болуп дайындалсын:
4.1 И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын дипломдон кийинки медициналык билим беруу
факультетинин координаторлору болуп бекитилсин:
- хирургиялык кызмат етуу боюнча госпиталдык хирургия кафедрасыньш доценти
Калжикеев А.М.;
- акушерство жана гинекология боюнча'акушерство жана гинекология №1 кафедрасынын
доценти Джетигенова С.А.;
- терапия боюнча жалпы практикадагы терапия уй-булелук медицина курсу менен
кафедрасынын доценти Ибрагимов А.А.;
- хирургиялык кичи адистиктер боюнча отоларингология кафедрасынын доценти Кадыров
М.М.;

- терапевтик кичи адистиктер боюнча жугуштуу оорулар кафедрасыньш доценти
Джумагулова А.Ш.;
- педиатрия боюнча факультеттик педиатрия кафедрасынын доценти Шишкина В.Г.
4.2 дарыло- алдын алуу саламаттык сактоо уюмдарынан: Саламаттык Сактоо
Министрлигинин 3.04.2014ж , №173 буйругуменен белум башчылары жана дарыло иштери
боюнча жетекчелердин орун басарлары.
5. КММАнын клиникалык тажрыйбанын жетекчилерине :
5.1- клиникальпс тажрыйбаньш жетекчилери клиникальпс тажрыйба еткен жердеги жашаган
мейманканасынын квитанциясьш салык мекемелеринен тактап, далилдеп берилсин.
5.3- КММАнын бухгалтериясына командировканын убактысы буткенден кийин 5 банктьпс,
кундун ичинде аванстык отчетун тапшырсьш.
6. Клиникальпс тажрыйбаньш жетекчилерине жол киреси, жашоосу, кунумдук чыгымдары
бухгатерия белуму тарабьшан теленуп берилсин.
7. Дипломдон кийинки медицинальпс билим беруу факультетинин деканданы Калиев P.P.
жана ОУжУИБнын дипломдон кийинки билим беруу программаларын пландоо
жана ишке ашыруу секторунун башчысы Мамбетова М.К. клиникальпс ординаторлор жана
дарыгер-интерндерге клиникальпс тажрыйбаны етуу боюнча инструктаж еткеруу,
клиникалык тажрыйбанын программасы жана кунделугу менен камсыз кылуу.
8. Клиникалык тажрыйбанын жетекчилери жогоруда керсетулген клиникальпс базаларда
клиникалык ординаторлор жана дарыгер-интерндердин
иштеосун уюштурсун жана
бекитилген программаларга ылайык жургузушсун.
9. Клиникалык тажрыйбанын жетекчилери 25.05.15ж. чейин дипломдон кийинки
медицинальпс билим беруу факультетинин деканатына, жыйынтык чыгарып жана отчет
тапшырышсын.
10. Бул буйруктун аткарылышын кеземелдее иши клиникальпс окутуу жана
илимий иштер боюнча проректор Н.Н. Бримкуловко жуктелсун.
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