
КТ, МРТ қызметтерді көрсету шарттары 

 

Қызметтерді алу үшін: науқастарға участкелік дәрігердің қабылдауына 

жазылу қажет, егер көрсеткіштер болған жағдайда Компьютерлік томография 

және Магниттік-резонанстық томографияға  жолдама беріледі. 

Компьютерлік томография Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№9 Қалалық 

емханасы» ШЖҚ МКК, мекен-жайы: Рысқулов көшесі 12 (№3 Көпбейінді 

қалалық балалар ауруханасы) өткізіледі. 

Магниттік-резонанстық томография Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№9 

Қалалық емханасы» ШЖҚ МКК медициналық қызметтерді орындау туралы 

келісім шарттар жасасқан келесі медициналық ұйымдарда өткізіледі. 

Медициналық ұйымдардың атауы Байланыс номерлері  

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Көпбейінді медициналық 

орталығы» ШЖҚ МКК 

+7 (7172) 95 40 33 

+7 (7172) 95 40 34 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 2 Көпбейінді қалалық 

ауруханасы» ШЖҚ МКК  

+7 (7172) 57‒54‒08 

+7 (7172) 57‒72‒44 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 2 Көпбейінді қалалық 

балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК  
+7 (7172) 70-97-66 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қалалық 

фтизиопульмонология орталығы» ШЖҚ МКК 
+7 701 244 2698 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№13 Қалалық емханасы» 

ШЖҚ МКК  
+7 707 178 7177 

ЖШС "Миллениум Лидер" 
+7 (7172) 72‒59‒60 

+7 707 887 99 09 

ЖШС "Ата - Ана Мед" ("Mediscan" клиникасы) 
+7‒708‒333‒20‒20 

+7 (7172) 73‒47‒59 

ЖШС "Green Clinic" 
+7 (7172) 79‒77‒22 

+7‒700‒021‒12‒11 

ЖШС "Centre Nova Diagnostic" 
+7-700-400-33-33 

+7-778-098-81-91 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия оказания КТ, МРТ 

 

Для получения услуг: Компьютерная томография и Магнитно-

резонансная томография пациенту необходимо записаться на прием к 

участковому врачу, который при наличии показаний оформит направление на 

исследование. 

Компьютерная томография проводится в ГКП на ПХВ «Городская 

поликлиника №9» акимата города Нур-Султан, по адресу: ул.Рыскулова-12 

(Многопрофильная городская детская больница №3) 

Магнитно-резонансная томография проводится в следующих медицинских 

организациях, с которыми ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» акимата 

города Нур-Султан заключила договора со исполнения медицинских услуг. 

Наименование медицинской организации Контактный телефон  

ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" 

акимата города Нур-Султан 

+7 (7172) 95 40 33 

+7 (7172) 95 40 34 

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2" 

акимата города Нур-Султан 

+7 (7172) 57‒54‒08 

+7 (7172) 57‒72‒44 

ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская 

больница №2» акимата города Нур-Султан 
+7 (7172) 70-97-66 

ГКП на ПХВ "Городской центр фтизиопульмонологии" 

акимата города Нур-Султан 
+7 701 244 2698 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №13» акимата 

города Нур-Султан 
+7 707 178 7177 

ТОО "Миллениум Лидер" 
+7 (7172) 72‒59‒60 

+7 707 887 99 09 

ТОО "Ата - Ана Мед" (клиника "Mediscan") 
+7‒708‒333‒20‒20 

+7 (7172) 73‒47‒59 

ТОО "Green Clinic" 
+7 (7172) 79‒77‒22 

+7‒700‒021‒12‒11 

ТОО "Centre Nova Diagnostic" 
+7-700-400-33-33 

+7-778-098-81-91 

 

 

 

 

 

 

 

 


