
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 (30.06.2021 жылғы №63
бұйрық) негізінде

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

Басшы КАУПБАЕВА БОТАГОЗ ТУЛЕУГАЛИЕВНА

Куәліктің берілген күні 30.06.2021 ж.

Тіркеу №KZ94VEG00011295

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

Қала: Нұр-Сұлтан

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының № 4 емханасы"
шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, Қазақстан, Шығыс Қазақстан
облысы, Семей қаласы, орам 35, үй 18Г, пошталық индексі 071408

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 30.06.2021
года №63).

признается аккредитованной сроком на 3 года с присвоением первой категории.

Руководитель КАУПБАЕВА БОТАГОЗ ТУЛЕУГАЛИЕВНА

Дата  выдачи свидетельства 30.06.2021 г.

Регистрационный  №KZ94VEG00011295

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

Город: Нур-Султан

Выдано: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Поликлиника № 4 города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, квартал 35, дом 18Г, почтовый индекс 071408

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(наименование медицинской организации, юридический адрес)
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6D3Qjcp+ZH4FVfRbzKk7ogt2YtWtYLVOjJ5tMr6v0elmjUU+e4TZBQqnUNVMoVAc8Rj3MWNOnwTe
x8bZjKeuFA==

 
 
 
MIIE+jCCBKSgAwIBAgIUJ11XLxnIn6zniBN0JOGnTB1/YwQwDQYJKoMOAwoBAQECBQAwUzELMAkG
A1UEBhMCS1oxRDBCBgNVBAMMO9Kw0JvQotCi0KvSmiDQmtCj05jQm9CQ0J3QlNCr0KDQo9Co0Ksg
0J7QoNCi0JDQm9Cr0pogKEdPU1QpMB4XDTIwMDgxMTA1MjY0MVoXDTIxMDgxMTA1MjY0MVowggGk
MSowKAYDVQQDDCHQmtCQ0KPQn9CR0JDQldCS0JAg0JHQntCi0JDQk9Ce0JcxGzAZBgNVBAQMEtCa
0JDQo9Cf0JHQkNCV0JLQkDEYMBYGA1UEBRMPSUlONjgwMzE0NDAyMDczMQswCQYDVQQGEwJLWjGB
0DCBzQYDVQQKDIHF0J7QkdCp0JXQodCi0JLQldCd0J3QntCVINCe0JHQqtCV0JTQmNCd0JXQndCY
0JUg0K3QmtCh0J/QldCg0KLQntCSINCYINCa0J7QndCh0KPQm9Cs0KLQkNCd0KLQntCSINCf0J4g
0JLQndCV0KjQndCV0Jkg0JrQntCc0J/Qm9CV0JrQodCd0J7QmSDQntCm0JXQndCa0JUg0JIg0KHQ
pNCV0KDQlSDQl9CU0KDQkNCS0J7QntCl0KDQkNCd0JXQndCY0K8xGDAWBgNVBAsMD0JJTjE4MDk0
MDAyOTY2MTEjMCEGA1UEKgwa0KLQo9Cb0JXQo9CT0JDQm9CY0JXQktCd0JAxIDAeBgkqhkiG9w0B
CQEWEU9PLkVYUEVSVEBNQUlMLlJVMGwwJQYJKoMOAwoBAQEBMBgGCiqDDgMKAQEBAQEGCiqDDgMK
AQMBAQADQwAEQNCISPnU5wvJyKMwFIBUF2HX5ltDTHQT3GGLDvSGJ2MFDBgUZp363+AIyqRlFfqL
8fxtFp4w17ZFZ2Kl+1Lk0+2jggHrMIIB5zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwKAYDVR0lBCEwHwYIKwYB
BQUHAwQGCCqDDgMDBAECBgkqgw4DAwQBAgEwDwYDVR0jBAgwBoAEW2pz6TAdBgNVHQ4EFgQUjo5X
P3hGLWxvUo4gmsy3a5Diyx4wXgYDVR0gBFcwVTBTBgcqgw4DAwIBMEgwIQYIKwYBBQUHAgEWFWh0
dHA6Ly9wa2kuZ292Lmt6L2NwczAjBggrBgEFBQcCAjAXDBVodHRwOi8vcGtpLmdvdi5rei9jcHMw
WAYDVR0fBFEwTzBNoEugSYYiaHR0cDovL2NybC5wa2kuZ292Lmt6L25jYV9nb3N0LmNybIYjaHR0
cDovL2NybDEucGtpLmdvdi5rei9uY2FfZ29zdC5jcmwwXAYDVR0uBFUwUzBRoE+gTYYkaHR0cDov
L2NybC5wa2kuZ292Lmt6L25jYV9kX2dvc3QuY3JshiVodHRwOi8vY3JsMS5wa2kuZ292Lmt6L25j
YV9kX2dvc3QuY3JsMGMGCCsGAQUFBwEBBFcwVTAvBggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL3BraS5nb3Yu
a3ovY2VydC9uY2FfZ29zdC5jZXIwIgYIKwYBBQUHMAGGFmh0dHA6Ly9vY3NwLnBraS5nb3Yua3ow
DQYJKoMOAwoBAQECBQADQQB7FmVCkUMuP1YR2tY6ojBJF77G9gHNRA+tpArXnzZYtMPNzJX3nLO1
LfrK71yyfsPg/0nP8tIbDpvm2FSXHi5w





