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БУЙРУК №680 29.09.2018•ж. 
 
 

Кырrыз Ресnубликасынын жоrорку жана орто медициналык билим беруу 
мекемелеринин клиникалык базаларыны11 тизмесин бекитуу женунде 

 
Адистерди дипломго чейинки даярдоодо адистик боюнча билимдерди 

бышыктоо жана терен.детуу, зарыл таалим жана ыкмаларды ездештуруу 
максатында 

 
БУЙРУК КЫЛАМ: 

 
1. Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто медициналык бил им 

беруу мекемелериндеги клиникалык базалардын тизмеси бекитилсин (тиркеме). 
2. Клиникалык базалардын тизмесинде керсетулген республиканын 

саламатrык сактоо уюмдарынын  жетекчилери  Кыргыз  Республикасынын 
жогорку жана орто медициналык билим беруу уюмдарына зарыл шартгарды 
тузушсун. 

3. Медициналык билим беруу  мекемелеринин  жетекчилери 
менчигинин туруне жана ведомстволук таандыгына карабастан бул буйрукту 
колдонуу жана аткаруу учун кабыл алышсын. 

4. КР Саламаттык сактоо министрлигинин теменку буйруктары кучун 
жоготту деп табылсын: 2008-жылдын 12-февралындагы №54 «Кыргыз 
Республикасынын жогорку жана орто медиuиналык бил им беруу мекемелеринин 
клиникалык базаларынын тизмесин бекитуу женунде"; 2009-жылдын 20- 
майындагы №272 «Тентишев Саткынбай атындагы Азия медициналык 
институтунун клиникалык базаларынын тизмесин бекитуу женунде>>; 2010- 
жылдын 15-октябрындагы №514 «Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто 
медиuиналык билим беруу мекемелеринин клиникалык базаларынын тизмесин 
бекитуу женунде" Кырrыз Республикасынын 2008-жылдын 12-февралындагы 
No54 буйругуна толуктоолорду киргизуу тууралуу»; 2011-жылдын 28- 
февралындагы №75 «Н.И. Пирогов атыдагы медициналык колледждин 
клиникалык базаларынын тизмесин бекитуу женунде»; 2015-жылдын 11- 
майындагы №239 «ЖАМУ медициналык факультетинин клиникалык 
базасынын  тиркемесин  бекитуу  женунде»; 2016-жылдын  10-майындагы  №320 
«Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто медициналык билим беруу 
уюмдарынын клиникалык базаларын бекитуу женунде» Саламаттык сактоо 
министрлиrинин 2008-жылдын  12-февралындагы №54 буйругуна  езгертуулеру 



 
киргизуу тууралуу>>; 2016-жылдын 29-июлундагы №573 «Тентишев Саткынбай 
атындагы Азиялык медициналык институттун клиникалык базасынын тизмесин 
бекитуу женунде» КР Саламаттык сактоо министрлигинин 2009-жылдын 20- 
майындагы №272 буйругуна толуктоолорду киргизуу тууралуу; 2016-жылдын 4- 
ноябрындагы №817 «Билим беруудегу заманбап маалымат технологиялары 
институтунун медициналык колледжининин клиникалык базаларынын тизмесин 
бекитуу женунде» КР ССМнын 2009-жылдын 20-майындагы №272 буйругуна 
толуктоолорду киргизуу тууралуу»; 2017-жылдын 12-июнундагы No519 «Ош 
регионалдык колледжинин клиникалык базасынын тизмесин бекитуу женунде»; 
2017-жылдын 13-июнундагы №523 «Адам Университетинин клиникалык 
базасынын тизмесин бекитуу женунде,>. 

5. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо статс-катчы К.Т. Шадыхановго 
жуктелсун. 

 
Об утверждении перечня клинических баз высших и средних медицинских 

образовательных орга11изаций Кыргызской Республики 

 
В uелях закрепления и углубления знаний, овладения необходимыми 

практическими умениями и навыками по специальности на додипломном уровне 
подготовки специалистов 

 
ПРИКАЗЫВАIО: 

 
1. Утвердить перечень 

меди uи неких образовательных 
(приложение). 

клинических 
организаций 

баз высших и средних 
Кыргызской Республики 

2. Руководителям организаций здравоохранения республики, 
указанных в перечне клинических баз, обеспечить и создать  необходимые 
условия высшим и средним медицинских образовательным организациям 
Кыргызской Республики. 

3. Руководителям медицинских образовательных организаций 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности принять 
данный приказ к руководству и исполнению. 

4. Считать утратившими силу следующие приказы Министерства 
здравоохранения КР: <<06 утверждении перечня клинических баз высших и 
средних медицинских  образовательных организаций  Кыргызской  Республики» 
от 12.02.2008 г. No54: «Об утверждении перечня клинических баз Азиатского 
медицинского института имени Тентишева Саткынбая» от 20.05.2009 г. №272; 
«О внесении дополнений в приказ МЗ КР от 12.02.2008 г. №54 «Об утверждении 



перечня клинических баз высших и средних медицинских образовательных 
организаций Кыргызской Республики» от 15.10.2010 г. №514; «Об утверждении 
перечня клинических баз медицинского колледжа имени Н.И. Пирогова» от 
28.02.2011 г. №75; «Об утверждении перечня клинических баз медицинского 
факультета ЖАКУ» от 11.05.2015 г. №239; «О внесении изменений в приказ 
Минздрава от 12.02.2008 г. №54 «Об утверждении перечня клинических баз 
высших и средних медицинских образовательных организаций Кыргызской 
Республики» от 10.05.2016 г. №320; «О внесении дополнений в приказ М3 КР от 
20.05.2009 г. №272 «Об утверждении перечня клинических баз Азиатского 
медицинского института имени Тентишева Саткынбая» от 29.07.2016   г. №573; 
Об утверждении перечня клинических баз медицинского колледжа Института 
современных информационных технологий в образовании» от 04.11.2016 г. 
№817; Об утверждении перечня клинических баз Ошского регионального 
колледжа» от 12.06.2017 г. №519; Об утверждении перечня клинических баз 
Университета Адам» от 13.06.2017 г. №523. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс- 
секретаря Шадыханова К.Т. 

 
 
 

Министр К.С. Чолпонбаев 



 
Приложение 

 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Кыргызской Республики 

от «29>, 09 2018г. №680 
 
 

Перечень клинических баз 
высших и средних медицинских образовательных орга11изаuий 

Кыргызской Республики 
 
 

Университет Адам 
 

1. Территориальная больница г. Токмок 
2. ОсОО «Зодруз» г. Бишкек (по согласованию) 
3. ОсОО «Кардиоцентр» г. Бишкек (по согласованию) 
4. ОсОО Центр Здоровья «Адамед» г. Бишкек (по согласованию) 
5. ОсОО «Клиника проф. Асымбекова» (по согласованию) 
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