
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

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Денсаулық сақтауды дамыту
республикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік

кәсіпорыны

Аккредиттеу туралы куәлік

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің,
сыртқы кешенді бағалау нәтижелері және аккредиттеу комиссиясының шешімі (01.11.2019 жылғы №177-н
бұйрық) негізінде

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

Басшы ТЕМЕКОВА ЗАРИНА МУХТАРОВНА

Куәліктің берілген күні 01.11.2019 ж.

Тіркеу №KZ82VEG00009377

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

Қала: Нұр-Сұлтан

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қаратөбе аудандық ауруханасы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, Қазақстан, Батыс Қазақстан
облысы, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылдық округі, Қаратөбе ауылы, көшесі Датұлы, ғимарат 29,
пошталық индексі 090800

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

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский
центр развития здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Свидетельство об аккредитации

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
результатов внешней комплексной оценки и решения аккредитационной комиссии (приказ от 01.11.2019
года №177-н).

признается аккредитованной сроком на 3 года с присвоением второй категории.

Руководитель ТЕМЕКОВА ЗАРИНА МУХТАРОВНА

Дата  выдачи свидетельства 01.11.2019 г.

Регистрационный  №KZ82VEG00009377

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

Город: Нур-Султан

Выдано: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Каратобинская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской
области, Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский
округ, село Қаратөбе, улица Датулы, здание 29, почтовый индекс 090800

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(наименование медицинской организации, юридический адрес)
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MIIFqzCCBVWgAwIBAgIUOPmcD2j3/iAwQE5ouiGECKa4WxQwDQYJKoMOAwoBAQECBQAwUzELMAkG
A1UEBhMCS1oxRDBCBgNVBAMMO9Kw0JvQotCi0KvSmiDQmtCj05jQm9CQ0J3QlNCr0KDQo9Co0Ksg
0J7QoNCi0JDQm9Cr0pogKEdPU1QpMB4XDTE5MDUyMTA1NDczM1oXDTIwMDUyMDA1NDczM1owggJV
MSYwJAYDVQQDDB3QotCV0JzQldCa0J7QktCQINCX0JDQoNCY0J3QkDEZMBcGA1UEBAwQ0KLQldCc
0JXQmtCe0JLQkDEYMBYGA1UEBRMPSUlOOTAwNzIwNDAwMDc5MQswCQYDVQQGEwJLWjEcMBoGA1UE
BwwT0J3Qo9CgLdCh0KPQm9Ci0JDQnTEVMBMGA1UECAwM0JDQodCi0JDQndCQMYIBWTCCAVUGA1UE
CgyCAUzQoNCV0KHQn9Cj0JHQm9CY0JrQkNCd0KHQmtCe0JUg0JPQntCh0KPQlNCQ0KDQodCi0JLQ
ldCd0J3QntCVINCf0KDQldCU0J/QoNCY0K/QotCY0JUg0J3QkCDQn9Cg0JDQktCVINCl0J7Ql9Cv
0JnQodCi0JLQldCd0J3QntCT0J4g0JLQldCU0JXQndCY0K8gItCg0JXQodCf0KPQkdCb0JjQmtCQ
0J3QodCa0JjQmSDQptCV0J3QotCgINCg0JDQl9CS0JjQotCY0K8g0JfQlNCg0JDQktCe0J7QpdCg
0JDQndCV0J3QmNCvIiDQnNCY0J3QmNCh0KLQldCg0KHQotCS0JAg0JfQlNCg0JDQktCe0J7QpdCg
0JDQndCV0J3QmNCvINCg0JXQodCf0KPQkdCb0JjQmtCYINCa0JDQl9CQ0KXQodCi0JDQnTEYMBYG
A1UECwwPQklOMTEwMzQwMDE3NDgzMR0wGwYDVQQqDBTQnNCj0KXQotCQ0KDQntCS0J3QkDEeMBwG
CSqGSIb3DQEJARYPQVJfTV9BTkBMSVNULlJVMGwwJQYJKoMOAwoBAQEBMBgGCiqDDgMKAQEBAQEG
CiqDDgMKAQMBAQADQwAEQKo3jQnngjRJSMQJFah8VXS/e+URgPObbY5TDcOcK8O1DCMDEwkExaAl
ifVi2a5tGy/ck4dNHcTDOrCeW6c53EyjggHrMIIB5zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwKAYDVR0lBCEw
HwYIKwYBBQUHAwQGCCqDDgMDBAECBgkqgw4DAwQBAgIwDwYDVR0jBAgwBoAEW2pz6TAdBgNVHQ4E
FgQUO4pO3bpVZ4OiNh/5bnCA5gHuRlMwXgYDVR0gBFcwVTBTBgcqgw4DAwIBMEgwIQYIKwYBBQUH
AgEWFWh0dHA6Ly9wa2kuZ292Lmt6L2NwczAjBggrBgEFBQcCAjAXDBVodHRwOi8vcGtpLmdvdi5r
ei9jcHMwWAYDVR0fBFEwTzBNoEugSYYiaHR0cDovL2NybC5wa2kuZ292Lmt6L25jYV9nb3N0LmNy
bIYjaHR0cDovL2NybDEucGtpLmdvdi5rei9uY2FfZ29zdC5jcmwwXAYDVR0uBFUwUzBRoE+gTYYk
aHR0cDovL2NybC5wa2kuZ292Lmt6L25jYV9kX2dvc3QuY3JshiVodHRwOi8vY3JsMS5wa2kuZ292
Lmt6L25jYV9kX2dvc3QuY3JsMGMGCCsGAQUFBwEBBFcwVTAvBggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL3Br
aS5nb3Yua3ovY2VydC9uY2FfZ29zdC5jZXIwIgYIKwYBBQUHMAGGFmh0dHA6Ly9vY3NwLnBraS5n
b3Yua3owDQYJKoMOAwoBAQECBQADQQCeAIxahD707rtg3vCYYxujE2Y4UfzSC/wB2ArdIulgZ6FS
+EqFMzPsfbKKAotk7/4P9MJNAKbJr2V7j8D5BYsL





