
Берілген құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан
Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатқа тең

Денсаулық сақтау саласында сыртқы кешенді бағалау жөніндегі сарапшылардың және
кеңесшілердің» қоғамдық бірлестігі

Аккредиттеу туралы куәлік

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің,
сыртқы кешенді бағалау нәтижелері және аккредиттеу комиссиясының шешімі (25.12.2019 жылғы №29
бұйрық) негізінде

Бірінші санаты тағайындала отырып, 3 жыл мерзіміне аккредиттелген деп танылады.

Басшы КАУПБАЕВА БОТАГОЗ ТУЛЕУГАЛИЕВНА

Куәліктің берілген күні 25.12.2019 ж.

Тіркеу №KZ36VEG00009623

Осы куәлік денсаулық сақтау субъектісі қызметінің Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау
саласындағы аккредиттеу стандарттарына сәйкестігі туралы куәландырады.

Қала: Нұр-Сұлтан

"Қалалық алғашқы медициналық-санитарлық көмек орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Қазақстан, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би атындағы ауданы, Даңғылы Нұрсұлтан
Назарбаев, құрылыс 28, пошталық индексі 100008

берілген

(медициналық ұйымның атауы, заңды мекенжайы)

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Общественное объединение "Экспертов и консультантов по внешней комплексной оценке в сфере
здравоохранения"

Свидетельство об аккредитации

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
результатов внешней комплексной оценки и решения аккредитационной комиссии (приказ от 25.12.2019
года №29).

признается аккредитованной сроком на 3 года с присвоением первой категории.

Руководитель КАУПБАЕВА БОТАГОЗ ТУЛЕУГАЛИЕВНА

Дата  выдачи свидетельства 25.12.2019 г.

Регистрационный  №KZ36VEG00009623

Настоящее свидетельство удостоверяет о соответствии деятельности субъекта здравоохранения
стандартам аккредитации в области здравоохранения Республики Казахстан.

Город: Нур-Султан

Выдано: Товарищество с ограниченной ответственностью "Городской центр первичной медико
-санитарной помощи", Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би,
Проспект Нурсултана Назарбаева, строение 28, почтовый индекс 100008

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(наименование медицинской организации, юридический адрес)
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EA9j6Ww46gDwrGmhsrl8uJIcOifZCxVySnIYa4krvrIsGQoTLkNohwTNlNEVfM6WO6PifcZpRweR
0nN1y31TAQ==

 
 
 
MIIFOzCCBOWgAwIBAgIUHIJ9q4AQt1nJwo8cEhMGl10WoyQwDQYJKoMOAwoBAQECBQAwUzELMAkG
A1UEBhMCS1oxRDBCBgNVBAMMO9Kw0JvQotCi0KvSmiDQmtCj05jQm9CQ0J3QlNCr0KDQo9Co0Ksg
0J7QoNCi0JDQm9Cr0pogKEdPU1QpMB4XDTE5MDgxOTAzMDk0NFoXDTIwMDgxODAzMDk0NFowggHl
MSowKAYDVQQDDCHQmtCQ0KPQn9CR0JDQldCS0JAg0JHQntCi0JDQk9Ce0JcxGzAZBgNVBAQMEtCa
0JDQo9Cf0JHQkNCV0JLQkDEYMBYGA1UEBRMPSUlONjgwMzE0NDAyMDczMQswCQYDVQQGEwJLWjEc
MBoGA1UEBwwT0J3Qo9CgLdCh0KPQm9Ci0JDQnTEcMBoGA1UECAwT0J3Qo9CgLdCh0KPQm9Ci0JDQ
nTGB0jCBzwYDVQQKDIHH0J7QkdCp0JXQodCi0JLQldCd0J3QntCVINCe0JHQqtCV0JTQmNCd0JXQ
ndCY0JUgItCt0JrQodCf0JXQoNCi0J7QkiDQmCDQmtCe0J3QodCj0JvQrNCi0JDQndCi0J7QkiDQ
n9CeINCS0J3QldCo0J3QldCZINCa0J7QnNCf0JvQldCa0KHQndCe0Jkg0J7QptCV0J3QmtCVINCS
INCh0KTQldCg0JUg0JfQlNCg0JDQktCe0J7QpdCg0JDQndCV0J3QmNCvIjEYMBYGA1UECwwPQklO
MTgwOTQwMDI5NjYxMSMwIQYDVQQqDBrQotCj0JvQldCj0JPQkNCb0JjQldCS0J3QkDEjMCEGCSqG
SIb3DQEJARYUT08uRVhQRVJULk9LQE1BSUwuUlUwbDAlBgkqgw4DCgEBAQEwGAYKKoMOAwoBAQEB
AQYKKoMOAwoBAwEBAANDAARA/164i7pU1OzBRQgwgNE+GTTdARmdK4JsCWKBsUULd7PT3PHW7me8
GS7gdAZ+Xg1kbMDBGN7msaQGbY0/X6CtVaOCAeswggHnMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGwDAoBgNVHSUE
ITAfBggrBgEFBQcDBAYIKoMOAwMEAQIGCSqDDgMDBAECATAPBgNVHSMECDAGgARbanPpMB0GA1Ud
DgQWBBToLmgAzgX4L2qbxRvnWXC5743y/zBeBgNVHSAEVzBVMFMGByqDDgMDAgEwSDAhBggrBgEF
BQcCARYVaHR0cDovL3BraS5nb3Yua3ovY3BzMCMGCCsGAQUFBwICMBcMFWh0dHA6Ly9wa2kuZ292
Lmt6L2NwczBYBgNVHR8EUTBPME2gS6BJhiJodHRwOi8vY3JsLnBraS5nb3Yua3ovbmNhX2dvc3Qu
Y3JshiNodHRwOi8vY3JsMS5wa2kuZ292Lmt6L25jYV9nb3N0LmNybDBcBgNVHS4EVTBTMFGgT6BN
hiRodHRwOi8vY3JsLnBraS5nb3Yua3ovbmNhX2RfZ29zdC5jcmyGJWh0dHA6Ly9jcmwxLnBraS5n
b3Yua3ovbmNhX2RfZ29zdC5jcmwwYwYIKwYBBQUHAQEEVzBVMC8GCCsGAQUFBzAChiNodHRwOi8v
cGtpLmdvdi5rei9jZXJ0L25jYV9nb3N0LmNlcjAiBggrBgEFBQcwAYYWaHR0cDovL29jc3AucGtp
Lmdvdi5rejANBgkqgw4DCgEBAQIFAANBADdwbreatucWnWzxVWKZCNw1auv7Q/BB+UFNhUwiDetF
nvEY6dDk0D3Q8F+6asZB+2Zd5cX8wsvoHs5Z53/5p2o=





