Ахметов Ералы Есенгелдіұлы, 1974 жылдың 7
мамырында Алматы қаласында туылған.
1991 жылы Семей мемлекеттік медициналық
институтына оқуға түсіп, 1998 жылы Халықаралық ҚазақТүрік университетін бітіріп, «Емдеу ісі» мамандығы
бойынша «жалпы тəжірибелі дəрігер» біліктілігі
квалификациясына ие болды.
1998-1999 жылдары Халықаралық Қазақ-Түрік
университетінің
клиникасында,
«акушерлік
жəне
гинекология» мамандығы бойынша 5 айлық дайындығын
өтіп, 1999 жылы Шымкент қаласындағы «Студенттер,
жасөспірімдер жəне балалардың денсаулығын қорғау
орталығы» МКК-на дəрігер-гинеколог қызметінде жұмыс
істеген.
2002-2003 жылдар аралығында Шымкент «Қалалық салауатты өмір салтын
қалыптастыру орталығы» ММ-де дəрігер-ұйымдастырушы болып жұмыс істеді.
2003 жылдың сəуір айында «Қалалық медициналық статистика бюросы» ММнің басшысы болып тағайындалып, мекемені 2007 жылға айына дейін басқарды.
2007-2011
жылдар
аралығында
Оңтүстік
Қазақстан
обылысының
«Медициналық ақпараттық-талдау орталығының», «Денсаулық сақтауды дамыту
орталығы» РМК облыстық филиалының директоры лауазымында жұмыс атқарған.
2012-2016 жылдар аралығында «Ұлттық ғылыми кардиохирургиялық
орталығы» АҚ-де Сапа менеджменті жəне тəуекелдерді басқару бөлімінің бастығы
қызметінде жұмыс ісдеді.
2016-2017 жылдар аралығында Оңтүстік Қазақстан обылысы, Сарыағаш
аудандық «Абай» ауруханасының бас дəрігері болған.
2017 жылдың қарашасында ҚР ДСМ «Республикалық электрондық денсаулық
сақтау орталығы» ШЖҚ РМК Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалы
директорының орынбасары лауазымына тағайындалып, 2018 жылдың 10-қазанында
ҚР ДСМ «Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы» ШЖҚ РМК
Шымкент қалалық филиалының құрылуына тікелей ықпал етіп, осы мекеменің
директоры лауазымында бүгінде еңбек етуде.
2012 жылы «Мирас» университетінде «Қаржы» мамандығы бойынша
экономика жəне бизнес бакалавры біліктілігіне ие болды.
2017-2019 жылдар аралығында «Аймақтық əлеуметтік-инновациялық
университетте» оқып, «Экономика ғылымдарының магистрі» дəрежесін алды.
2011 жылы «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» төсбелгісімен марапатталған.
І санатты денсаулық сақтауды ұйымдастырушы.
Отбасылы, 4 балалы.

Ахметов Ералы Есенгельдиевич родился 7 мая 1974 года в г. Алматы.
В 1991 году поступил в Семипалатинский государственный медицинский
институт. В 1998 году окончил Международный казахско-турецкий университет,
получив квалификацию «врач общей практики» по специальности «Лечебное дело».
В 1998–1999 годах прошел 5-месячное обучение в Международном казахскотурецком университете по акушерству и гинекологии, с 1999 года работал врачомгинекологом в ГКП «Оздоровительный центр для студентов, подростков и детей» в
Шымкент.
С 2002 по 2003 года работал в «Городском центре формирования здорового
образа жизни» по г. Шымкент врачом-организатором.
В апреле 2003 года был назначен руководителем ГУ «Городское бюро
статистики здравоохранения» и возглавлял данное учреждение до 2007 года.
С 2007 по 2011 года работал директором филиала РГП «Медицинский
информационно-аналитический центр», РГП «Республиканский центр развития
здравоохранения» по Южно-Казахстанкской области.
С 2012 по 2016 года работал начальником отдела Менеджмента качества в АО
"Национальный научный кардиохирургический центр".
С 2016 по 2017 года занимал должность главного врача Сарыагашской
районной больницы «Абай» в Южно-Казахстанской области.
В ноябре 2017 года назначен заместителем директора Южно-Казахстанского
областного филиала РГПна ПХВ «Республиканский центр электронного
здравоохранения» МЗ РК, а с 10 октября 2018 года является директором
Шымкентского городского филиала РГП на ПХВ «Республиканский центр
электронного здравоохранения» МЗ РК.
В 2012 году окончил Университет Мирас и получил степень бакалавра
экономики и бизнеса по специальности «Финансы».
С 2017 по 2019 годы прошел магистратуру по специальности «Экономика» в
«Региональном инновационно-социальном университете».
В 2010 году награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Организатор здравоохранения І категории.
Женат, имеет четверо детей.

