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Құрметті Арай Магауияновна! 

«Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеуді

ң Еуразиялық орталығы» (АЕО) Коммерциялық емес мекемесі АЕО Аккредиттеу 

Кеңесінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы сәйкестікті растау туралы хабарлайды: 

 Дипломнан кейінгі білім берудің халықаралық институты (ДББХИ) 

дәрігерлердің үздіксіз кәсіби даму сапасын жақсарту бойынша МБББФ халықаралық 

стандарттары (2015 ж.) және жоғары білім берудің Еуропалық кеңістігінде сапаны 

қамтамасыз ету стандарттары мен басшылық қағидаттары негізінде АЕО әзірлеген 

қосымша білім беру медициналық ұйымдарын институционалдық аккредиттеу 

стандарттарына. 

 ДББХИ "Акушерлік және гинекология, оның ішінде балалар 

гинекологиясы" (қайта даярлау циклы, біліктілікті арттыру циклы) және 

"Анестезиология және реаниматология" (қайта даярлау циклы, біліктілікті 

арттыру циклы) мамандықтары бойынша АЕО-ның медициналық білім беру және 

ғылым ұйымдарының қосымша білім беру бағдарламаларын аккредиттеу 

стандарттарына (үздіксіз кәсіптік даму). 

 Дипломнан кейінгі білім берудің халықаралық институты толық 

институционалдық аккредиттелгені туралы мәртебе берілгендігін мәлімдейді және 

жарамдылық мерзімі 5 жыл және "Акушерлік және гинекология, оның ішінде 

балалар" және "Анестезиология және реаниматология" білім беру бағдарламаларын 

толық мамандандырылған аккредиттелгені туралы мәртебе берілгендігін мәлімдейді 

және жарамдылық мерзімі 5 жыл.  
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Барлық ұжымды, ДББХИ-ның жетекшілерін, оқытушыларын, дәрігерлерін, 

тындаушыларын және Сізді денсаулық сақтау мамандарының үздіксіз кәсіби 

жетілдірудегі жетістіктерін көрсете отырып, институционалдық және 

мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтуіңізбен құттықтаймыз.   

Сыртқы сарапшылық комиссияның есебі және АЕО Аккредиттеу кеңесінің 

шешімі мына веб-сайтта http://www.ecaqa.org.  орналастырылатын болады. 

Аккредиттеуден кейінгі бақылау Сыртқы сарапшылық комиссиясының 

ұсыныстарына сәйкес жақсарту бойынша жоспарының іс-шараларын орындау 

бойынша есебін жыл сайын АЕО-на бағыттауды қамтиды.  

Аккредиттеу туралы сертификаттары жақын арада сізге жеке беріледі.. 

 

 

 

Бас директор                                                              С.Сарсенбаева  
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