
Килҽчҽге булган көллият ! 

 

   Сҽламҽтлек – кеше тормышында иң мөһим кыйммҽтлҽрнең берсе.Без 

тормышыбызны медицина хезмҽткҽрлҽреннҽн башка күз алдына да китерҽ 

алмыйбыз.   50 елдан артык Түбҽн Кама медицина көллияте медицина 

хезмҽткҽрлҽрен ҽзерли.Аларда Һөнҽрлҽренҽ карата кешелеклелек, 

шҽфкатьлелек, игътибарлылык кебек сыйфатлар тҽрбияли. 

   Түбҽн Кама медицина көллияте тарихы 1966 елның 1 июленнҽн 

башлана.Түбҽн Камада 155 нче №  МЗ РТ приказы буенча сҽнҽгать базасында 

медицина училищесы ачыла. 

  Медицина көллияте ачылуына нигез салучы үзҽк район шифаханҽсенен баш 

табибы Матросов Леонид Сергей улы булып тора.  

  Беренче уку елына өч бүлеккҽ (фельдшер,акушер,шҽкать туташы) 90 укучы 

кабул ителде.Шҽһҽребез медицина хезмҽткҽрлҽренҽ мохтаҗ  иде. 

  Бугенге көндҽ Дҽүлҽт Автоном һөнҽри белем бирүче “Түбҽн Кама медицина 

көллияте”ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001^2008)  20011  елдан    менеджмент  

системасы сыйфатына туры килүче сертификатына ия булып тора. 

  ”100 лучших в России” дигэн Бөтенроссия конкурсы дипломанты,2012 

ел.,”Ведущие учреждения здравоохранения России” Милли Реестр 

катнашучысы, 2015 ел.,”Лучшие товары и     Республики Татарстан” 

республика конкурсы лауреаты, 2019 ел.,”Подготовка медицинских, 

фармацевтических работников и лиц ОВЗ для лечебно – профилактических 

учреждений”халыкка хезмҽт күрсҽтү номинациясендҽ.                                                  

Уку йорты тарихына карап алыйк...Түбҽн Кама медицина коллиятенең 

беренче директоры итеп Уразова Роза Гайсҽ кызы билгелҽнҽ.Ул яхшы 

оештыручы,алдынгы укыту һҽм тҽрбиялҽү методларын ҽйдҽп баручы .Роза 

Гайсҽ кызы хҽтерлҽрдҽ үз эшен намус белҽн башкаручы табиб һҽм җитҽкче 

булып саклана.  

   Медицина училищесының мөһим бурычларның берсе, ул квалификацияле 

кадрлар ҽзерлҽү.Ул вакытта  республикада алар җитешеп бетми иде.Ҽ укырга 

керү җиңеллҽрдҽн түгел иде.Бер урынга – 5 кеше. 

Укытучылар – барлыгы дүрт кеше ,Поликарпова Зинаида Максим кызы ( рус 

теле һҽм ҽдҽбияты укытучысы) Бабушкина Зинаида Алексей кызы (химия 

һҽм биология укытучысы), Уразова Роза Гайсҽ кызы (физиология 

укытучысы),Гайнуллина Вҽсимҽ Зиннҽт кызы ( тарих укытучысы). 

Белгечлҽрне ҽзерлҽүдҽ  гамҽли эшчҽнлекне алып баручы ТАССР ның 

атказнган табибы Михеева Антонина Никифор кызы,Курмаева Лия Абдулла 



кызы – табиб  дермато-венеролог,Зиганшин Ҽзһҽр Ҽгълҽм улы – Үзҽк 

хастаханҽсенең баш табиб урынбасары .Простнева Маргарита Ефим кызы- 

педиатр.Гамҽли укыту базасы булып үзҽк район хастаханҽсенең бүлеклҽре 

торды. 

    1978 елның февралендҽ медицина училищесының директоры итеп Соколов 

Владимир Александр улы билгелҽнде.Белгечлеге буенча ул педиатр, Биектау 

район хастаханҽсендҽ   хезмҽт куйган. Владимир Александр улы бик 

кешелекле җитҽкче булган.Хезмҽткҽрлҽрнен барысына ярдҽмгҽ килгҽн, 

тормыш хҽллҽрен белешеп, кайгыртып торганы өчен коллектив аңа бик 

рҽхмҽтле.Шулай ук ул медицина училищесының яңа бинасын булдыру да 

күп көчен куйган кеше. 

           1997 елдан башлап ул Түбҽн Кама шҽһҽренең сҽламҽтлек саклау һҽм  

исҽпкҽ алу бүлегендҽ мөдир булып хезмҽт куйган.   1997 елның декабереннҽн 

медицина көллияте белҽн Нуретдинов Ринат Кыям ул җитҽкчелек итҽ. Түбҽн 

Камада онкологияне ачыклау,дҽвалау,операциялҽр ясау һҽм химия 

терапиялҽр үткҽрүнең беренче адымнарын аның исеме белҽн бҽйле.Урта 

медицина хезмҽткҽрлҽренең эш үзенчҽлеклҽре белҽн таныш булуы, 

кадрларны ҽзерлҽүдҽ Ринат Кыямрвич мөһим  урын алып тора.Ул зур 

уңышларга ирешҽ һҽм дҽрҽҗҽле исемнҽргҽ лаек була:Рҽсҽй Федерациясе һҽм 

Татарстан Республикасының атказанган табибы.Хуҗалык эшлҽрен 

оештыру,укыту-тҽрбия эшлҽрен камиллҽштерүдҽ тирҽн фикерлҽү,искиткеч 

эш сөюе белҽн аерылып тора.Аның җитҽкчелегендҽ уку йорты күп 

профильле һҽм күп функцияле булды.Материаль,техник базасы үсте, 

тҽҗрибҽле укытучылар составы ныгыды. 

Нҽкъ менҽ Нуретдинов  Ринат Кыям улына Медицина көллияте нигезендҽ 

“Медицинский массаж”  күзлҽре күрмҽү сҽбҽпле сҽламҽтлеклҽре чикле 

булган гражданнар өчен белгечлеген ачарга тҽкъдим ителде.Инклюзив белем 

алу мөмкинлеге бу категория гражданнары очен, Татарстан Республикасында 

бердҽн бер уку йорты. 

  Үзенең укытучылары  һҽм укытучы табиблары белҽн генҽ түгел, ҽ үзенең 

төрле шҽһҽр һҽм республика ярышларында җиңүче студентлары белҽн дҽ  

тиешле дҽрҽҗҽдҽ горурлана ала.Менҽ безнең волонтерларны һҽрвакыт 

түземсезлек белҽн  инвалидлар, ветераннар,ятим балалар, инвалид балалар , 

CJVID 19 карантины вакытында Түбҽн Кама шҽһҽренең өлкҽн кешелҽре 

түземсезлек белҽн көтеп тордылар.Бүгенге көндҽ шҽһҽребезнең күп урта 

һөнҽри белем бирүче уку йортлары абитуриентларных җитмҽве белҽн 

кытлык кичерҽ, лҽкин безнең медиөина көллиятенҽ йөзлҽгҽн гариза кабул 

ителҽ. 



  Абитуриентларны көллияткҽ укырга керү нияте,авыру кешелҽргҽ ярдҽм 

итҽргҽ телҽү, аларның авыртуларын җиңелҽйтү телҽге китерҽ.Һҽм бу бик 

сөендерҽ.Чөнки нҽкъ менҽ шундый егет һҽм кызлардан үз һөнҽрлҽренең чын 

осталары чыга да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


