
 

БЕКІТІЛГЕН 

2021 жылғы «23» желтоқсандағы №4 

 «Облыстық қан орталығы» КМК 

Байқау кеңесінің шешімімен  

 

 

 

2022 – 2026 жылдарға арналған 

 «Облыстық қан орталығы» КМК 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 БӨЛІМ  КІРІСПЕ 

1.1 Миссия.......................................................................................................................................................... 3 бет 

1.2 Болашаққа көзқарас ................................................................................................................................... 3 бет 

1.3 Құндылықтар және этикалық принциптер .............................................................................................. 3 бет 

   

2 БӨЛІМ АҒЫМДЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДЫ ТАЛДАУ 

2.1 Сыртқы ортаның факторларын талдау ..................................................................................................... 4 

2.2 Тікелей ортаның факторларын талдау ..................................................................................................... 4-5 

2.3 Ішкі ортаның факторларын талдау ........................................................................................................... 5-11 

2.4 SWOT – талдау ........................................................................................................................................... 11-13 

2.5 Қатерлерді басқаруды талдау ................................................................................................................... 13-16 

   

3 БӨЛІМ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР МЕН МАҚСАТТЫҚ ИНДИКАТОРЛАР 

3.1 Стратегиялық бағыттар  1.  (қаржы)......................................................................................................... 17-18 

3.2 Стратегиялық бағыттар  2.  (клиенттер)................................................................................................... 18-20 

3.3 Стратегиялық бағыттар  3.  (персоналды оқыту және дамыту )............................................................. 20-22 

3.4 Стратегиялық бағыттар  4.  (ішкі процестер)........................................................................................... 22-24 

   

4 БӨЛІМ ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР ......................................................................................................................... 24-26 



3 

 

1 БӨЛІМ. КІРІСПЕ 
 

МИССИЯ 

«Донорлық қозғалыс арқылы адам өмірін сақтау – бұл жоғарғы технологиялар, кәсіпқойлық және интеллектуалды 

потенциал». 

БОЛАШАҚҚА КӨЗҚАРАСЫМЫЗ  

 Жоғары деңгейдегі медициналық қызмет көрсететін, сапаның халықаралық стандарттарына сай келетін, қанның қауіпсіз 

компоненттерін шығаратын алдыңғы қатарлы өңірлік қан орталығы. 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ЭТИКАЛЫҚ ПРИНЦИПТЕРІ  

1. Ұжымның құзіреттілігі және кәсібилігі; 

2. Көрсетілетін медициналық қызметтердің жоғары сапасы; 

3. Донордың (пациенттің) ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу және жеке ақпарат және медициналық құпия құқығын 

сақтау; 

4. Серпімді дамып келе жатқан сапа менеджмент жүйесінің нәтижелігін жақсарту; 

5. Әртүрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен және жеткізушілермен өзара тиімді қарым-қатынас. 

 

Мақсаты: 

Облыстың медициналық ұйымдарын қауіпсіз сапалы қан компоненттерімен уақтылы қамтамасыз ету. 

Міндеттері:  

 Өтеусіз донорлық қозғалысты ұйымдастыру 

 Қанды, оның компоненттерін дайындау, қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету 

 Денсаулық сақтау ұйымдарында қан компоненттерінің клиникалық пайдаланылуына мониторинг, әдістемелік және 

практикалық көмекті ұйымдастыру, жүргізу 



4 

 

2 БӨЛІМ. «Облыстық қан орталығы» КМК АҒЫМДЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДЫ ТАЛДАУ  

 

2.1 Сыртқы ортаның факторларын талдау  

 

Әлеуметтік: Қарағанды облысының аумағы және «Облыстық қан орталығы» КМК-дан қашықтығы облыстың қалалары 

мен аудандарына қан мен оның компоненттерін жеткізуді қиындатады. Донорлардың өңірлерден «Облыстық қан орталығы» 

КМК-ға келуінде қиындықтар байқалады. 

Технологиялық: ҚР трансфузиология қызметі медицинаның қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі болып 

табылады. Медициналық технологиялық инновацияларды, оның ішінде донорлық қанды дайындау мен тестілеудің тиімділігі 

жоғары (қауіпсіз) әдістерін дамыту мен енгізудің жоғары қарқынымен ерекшеленеді. 

Экономикалық: қан қызметі өндірісінде қолданылатын жабдықтар мен ММБ импорттан шығу болып табылады және 

осының салдарынан медициналық жабдықтар мен шығын материалдары ұлттық валюта курсының ауытқуына тәуелді 

болады.  

Саяси: еліміздегі тұрақты саяси жағдай және қан компоненттерін жоспарсыз дайындаудың шұғыл жағдайларын 

болдырмау болып табылады.  

Экологиялық: Қарағанды облысы Қазақстан Республикасындағы дамыған өнеркәсіп өңірлерінің бірі болып табылады, 

мұнда өңірдегі ауруларға және трансфузиологиялық белсенділікке тікелей ықпал ететін экологиялық зиянды өндіріске  

шоғырланады. 

 

2.2 Тікелей ортаның факторларын талдау 

 

«Облыстық қан орталығы» КМК 38 медициналық ұйымды қан компоненттерімен және диагностикалық стандарттармен 

қамтамасыз етеді. Облыстың 50 амбулаториялық-емханалық ұйымы бойынша трансфузиология және В және С гепатиттеріне 

анықталған оң нәтижелерімен, қан компоненттері реципиенттері мен донорларды тексеру мәселелері бойынша жұмыстар 

жүргізілуде.  

2021 жылы медициналық ұйымдардың өтінімдері бойынша 35 571 доза компоненттер мен 9,9 л қан препараттары 

берілді (2019 жылы - 23 434 доза және 2,85 л; 2020 жылы - 23 406 доза).  

Кәсіпорын зертханалық талдаулар мен емдеу рәсімдерін (плазмаферез, ВЛОК, аутогемотерапия және т.б.) жүргізу 

бойынша қосымша қызметтер көрсетеді. 2019-2021 жылдар аралығында аталған қызмет түрлері 81 медициналық ұйымға 

және 3 858 жеке тұлғаларға көрсетілді. 2019-2021 жылдары өнім берушілердің жалпы саны 382 құрады, оның ішінде жылдар 

бойынша - 2019 жылы - 173; 2020 жылы - 193; 2021 жылы - 204 бірлік.  
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Кәсіпорын қан компоненттерін өткізеді және бәсекелестік негізде мынадай қызмет түрлерін көрсетеді: зертханалық 

зерттеулер - иммуногемотологиялық, серологиялық, биохимиялық, иммунохемилюценттік (жабық үлгідегі аппараттарда) 

иммуноферменттік талдаулар және өзге де қызмет түрлері: 

 - маман бағыты бойынша халықтың әлеуметтік осал санаты үшін диагностикалық зерттеулердің қымбат тұратын 

түрлерінің түрлері бойынша қызметтердің өнім берушісі: полимеразды тізбекті реакция; 

 - ТМККК және (немесе) МӘМС жүйесінде қызмет көрсетулердің қосалқы орындаушылары; 

 - медициналық ұйымдарға ақылы қызметтері; 

 - жеке тұлғаларға ақылы қызметтері. 

Бәсекелестер қызметтің осындай түрлерін көрсететін медициналық ұйымдар болып табылады, Қарағанды облысында 

негізгі бәсекелестер «Облыстық ЖИТС-пен күресу және алдын-алу жөніндегі орталығы» КМК және «Олимп КДЗ» ЖШС 

болып табылады.   

 

2.3 Ішкі орта факторларын талдау 

 

«Облыстық қан орталығы» КМК келесілер жүзеге асырылады: 

 

1. 18.04.2013 жылғы № 000979 Мемлекеттік лицензияға сәйкес келесі медициналық қызметті көрсетеді:  

1) Лицензияға № 001-қосымша 

 Қан және оның компоненттернін дайындау, консервілеу, қайта өңдеу және сақтау: 

- қан және оның компоненттерін дайындау, консервілеу, қайта өңдеу және сақтау; 

- қан және оның компонентерін сақтау және өткізу; 

 Зертханалық диагностика: 

- адамның иммунтапшылығы вирусын зертханалық диагностика (АИТВ-диагностикасы); 

- жалпы клиникалық зерттеулер  

- серологиялық зерттеу 

- бактериологиялық зерттеу 

- биохимиялық зерттеу 

-иммунологиялық зерттеу 

2) Лицензияға № 005-қосымша 

 Ересектерге мамандықтар бойынша медициналық консультативтік-диагностикалық көмек: 

- трансфузиология 
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3) Лицензияға № 007-қосымша 

 Балаларға мамандықтар бойынша амбулаториялық-емханалық көмек: 

- консультативтік-диагностикалық көмек 

- трансфузиология 

 Ересектерге және (немесе) балаларға мамандықтар бойынша амбулаторлық-емханалық көмек: 

- консультативтік-диагностикалық көмек 

                  - терапия 

                  - алғашқы медико-санитарлық көмек 

                  - дәрігерге дейінгі көмек 

4) Лицензияға № 32-қосымша 

 Ересектерге және (немесе) балаларға мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек: 

- консультативтік-диагностикалық көмек 

- медициналық реабилитология, қалпына келтіру емі – физиотерапия 

2. 15.03.2017 жылғы № 17004582 Мемлекеттік лицензияға сәйкес келесі фармацевтикалық қызметті көрсетеді:  

1) Лицензияға № 001-қосымша 

 Дәрілік заттарды бөлшек саудада сату 

 

Орталықтың құрамында 10 құрылымдық бөлімше жұмыс істейді: 

 

 Донорларды жинақтау бөлімшесі 

 Қанды тестілеу бөлімшесі 

 Қанды дайындау бөлімшесі 

 Инфекциялар диагностикасы зертханасы 

 Қан компоненттерін карантиндеу, іріктеу және уақытша сақтау блогы бар өнімді беру бөлімшесі 

 Сапаны бақылау бөлімі 

 Персоналды басқару қызметі 

 Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс бөлімі 

 Қаржылық-экономикалық бөлім 

 Шаруашылық бөлімі 
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«Облыстық қан орталығы» КМК ғимараты 

 

Орталық «100 мектеп - 100 аурухана» бағдарламасын жүзеге асыру аясында салынды, аумағы 1,9 га алып жатыр, 

әкімшілік ғимараттың және қосалқы үй-жайлардың жалпы ауданы - 13 272 кв.м. 

«Облыстық қан орталығы» КМК ғимаратында келесілер бар: 

1) Құрамындағы бас корпус: 

 А блогы - әкімшілік-қызметтік және қосалқы қызметтері орналасқан, техникалық қабаты бар 2 қабатты ғимарат. 

 Б блогы - жертөлесі бар донорлармен және донорлық қанмен жұмыс істеуге арналған, техникалық қабаты бар 4 

қабатты ғимарат. 

2) Қосалқы құрылыстар блогы: 

 Автоарнайытранспортты сақтауға, донорлардан қан алу және оны тұтынушыға жеткізу үшін шығу алдында керек-

жарағын жинақтауға және техникалық тексеруге арналған бір қабатты ғимарат. 

Материалдық-техникалық жарақтандыру жалпы сомасы 2 705 007,5 мың теңгеге 100% - ды құрайды және мыналардан 

тұрады: 

 медициналық және технологиялық жабдықтар саны 662 бірлік, сомасы 1 621 084,8 мың теңге; 

 ғимараттар, құрылыстар және басқа да негізгі құралдар, сомасы 1 083 922,7 мың теңге. 

 

Кадрлық ресурстардың жинақталуы және біліктілік сипаттамалары 

 

Медициналық және әкімшілік-басқару персоналдың кадрлық әлеуетін арттыру бәсекеге қабілеттіліктің және 

экономикалық тұрақты дамудың маңызды элементтерінің бірі болып табылады. 2021 жылы штаттың жинақталуы 98%-ды 

құрайды. Қызметкерлердің нақты саны 135 адам, оның ішінде: 

- дәрігерлер- 25; 

- орта медициналық қызметкерлер - 35; 

- кіші медициналық персонал - 21; 

- медицинаға қатысы жоқ басқа персонал - 54. 

Штаттық кесте 1 бірлікке 139,5 (2020 ж.) бастап 138,5 (2021 ж.) дейін азайтылды. 

Біліктілікті арттыру қажеттіліктен 100% жоспар бойынша жүргізіледі. 2021 жылы 5 дәрігер мен 7 орта медициналық 

қызметкер біліктілігін арттырды. 2020 жылы 16 дәрігер мен 15 орта медициналық қызметкер біліктілігін арттырып, қайта 

даярлаудан өтті, 3 дәрігер мен 7 орта медициналық қызметкер біліктілік санатын алды. 2019 жылы 11 дәрігер мен 18 орта 

медицина қызметкері біліктілігін арттырып, қайта даярлаудан өтті, 1 дәрігер мен 7 орта медицина қызметкері біліктілік 
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санатын алды. 2021 жылы оқуға және аттестаттаудан өтуге жұмсалатын шығыстар 338 300 теңгені құрады, бұл 2020 жылға 

(246 672 теңге) қарағанда 878 738 теңгеге артық және 2019 жылға (119 800 теңге) қарағанда 1 087 308 теңгеге артық. 

Дәрігерлердің санатталуы 44%, ОМП 65,7% құрады. 

 

Қаржыландыруды талдау 

 

Кәсіпорын 2021 жылы қан компоненттерін және препараттарын өндіруге және ТМККК шеңберінде медициналық 

ұйымдарды қамтамасыз етуге 1 422 237,0 мың теңге мөлшерінде қаржыландыруды алды, бұл 2020 жылға қарағанда 22,1% - 

ға артық ( 1 164 555,5 мың теңге) және 2019 жылға қарағанда 40,4% - ға артық (1 013 223,7 мың теңге). 

2021 жылы ТМККК шеңберінде қан компоненттеріне күтілетін қажеттілік - 2 195 032,3 мың теңгені құрады. 

Жоғарыда келтірілген деректерден ТМККК шеңберінде қан компоненттерімен қамтамасыз етуге арналған 

қаржыландыру тапшылығы сақталуда.  

2021 жылы ақылы қызметтерден түскен табыс 46 116,6 мың теңгені құрады. Ақылы қызметтерден түсетін кірістің өсімі 

2020 жылмен салыстырғанда 1,3% - ды құрады, онда кіріс 45 489,5 мың теңгені және 2019 жылмен салыстырғанда 14,2%-ды 

құрады, онда кіріс 40 394,3 мың теңгені құрады. 

 

Материалдық-техникалық жабдықтау 

 

Материалдық-техникалық жабдықтау МТБЖ мәліметтері бойынша жалпы сомасы 2 705 007,5 мың теңгеге 97,1% 

құрайды және мыналардан тұрады: 

- медициналық және технологиялық жабдықтардың саны 662 бірлік, сомасы 1 621 084,8 мың теңге; 

- ғимараттар, құрылыстар және басқа да негізгі құралдар, сомасы 1 083 922,7 мың теңге. 

«Облыстық қан орталығы» КМК-да 2011 жылдан бастап «Info DОNOR» ААЖ ақпараттық бағдарламасы және 2017 

жылдан бастап кешенді медициналық ақпараттық жүйе (КМАЖ) жұмыс істейді. 

 

2019-2021 жылдар кезеңінде 

жабдықтар сатып алынды 

 
№ Атауы 2019ж. 2020ж. 2021ж. 

 Барлығы, оның ішінде 25 510 688,0 2 938 846,0 36 272 064,08 

1 Сервер жабдық    25 255 688,0 - - 
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2 КФҚ және принтерлер - 397 775,0 170 362,08 

3 Мониторлар - 129 960,0 267 120,0 

4 Жүйелік блок 255 000,0 1 414 000,0 1 462 720,0 

5 Электрокардиограф - 397 111 - 

6 Термотрансферлік принтер - 600 000,0 - 

7 Центрифугалар - - 744 800,0 

8 Тамшылы мөлшерлегіш - - 291 700,0 

9 Дәнекерлеуші - - 8 704 000,0 

10 Биохимиялық талдауыш - - 1 500 000,0 

11 Плазма ерітуші - - 9 281 585,0 

12 Тромбомиксер - - 13 849 777,0 

 

Техникалық және сервистік қызмет көрсету 

 

Медициналық жабдыққа техникалық және сервистік қызмет көрсету жабдыққа қойылатын техникалық талаптарға 

сәйкес жүргізіледі. Медициналық және технологиялық жабдықтарға техникалық және сервистік қызмет көрсетуге арналған 

шығындар сомасы:  

2021 жылы 17 441,4 мың теңге сомасына медициналық және технологиялық жабдықтың 16 бірлігі техникалық және 

сервистік қызмет көрсетілді, 547,1 мың теңге сомасына 220 аспап тексерілді;  

2020 жылы 19 084,6 мың теңге сомасына 20 бірлік медициналық және технологиялық жабдыққа техникалық және 

сервистік қызмет көрсету, 460,3 мың теңге сомасына 230 аспапты тексеру жүргізілді; 

2019 жылы 16 744,6 мың теңге сомасына 15 бірлік медициналық және технологиялық жабдыққа техникалық және 

сервистік қызмет көрсету, 319,4 мың теңге сомасына 157 аспапқа тексеру жүргізілді. 

 

2022-2026 жылдары: 

1. Қажетті жабдықтарды сатып алу: 

1) автоматты немесе жартылай автоматты коагулометр (VIII фактор мен фибриногеннің белсенділік деңгейін анықтау 

үшін); 

2) автоматты гематологиялық талдауыш; 

3) ИХЛА автоматты иммуноферменттік талдауыш; 
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4) ИФТ автоматты иммуноферментті талдауыш. 

2. Ақылы негізде өтінімдер түскен кезде онкологиялық-гематологиялық науқастарды емдеу үшін дің жасушаларын 

өндіру бойынша жаңа технологияларды енгізу; 

3. Жабдық (РБ) келіп түскен кезде иммундық мәртебесі өзгерген пациенттер үшін қан компоненттерін R - сәулелеуді 

жүргізу. 

 

Қан компоненттерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

 

Трансфузиялық терапияның иммунологиялық және инфекциялық қауіпсіздігін арттыру үшін жаңа технологиялар мен 

заманауи жабдықтар пайдаланылады, оның ішінде: 

1. 2011 жылдан бастап «Info DОNOR» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі жұмыс істейді, ол донорлыққа 

абсолюттік қарсы көрсетілімдері бар адамдарды шеттету, донорларды көзбен шолып сәйкестендіруді, жеке куәлік деректерін 

автоматты түрде оқуды, кабинеттерге визуалды шақыруды, зертханалық зерттеулер нәтижелерін ескере отырып, автоматты 

түрде іріктеуді, таңбалауды жүргізуді, дайындалған қан компоненттері бойынша бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді. 

2. 2016 жылдан бастап трансмиссиялық инфекцияларға жабық үлгідегі автоматты талдауыштарда ИХЛА және ПТР 

әдісімен донорлық қан үлгілерінің 2 кезеңдік скринингі жүргізіледі, донорлық қан үлгілері скринингінің үлесі 100%-ды 

құрайды. 

2021 жылы ИХЛА әдісімен тексерілген адамдардың саны - 19 814, 2019 жылмен салыстырғанда (16 253) 3 561 адамға 

(21,9%), 2020 жылмен салыстырғанда (13 341) 6 473 адамға (48,5%) артты. 

2021 жылы ПТР әдісімен тексерілген адамдар саны - 19 575, 2019 жылмен салыстырғанда (16 088) 3 487-ге (21,7%), 

2020 жылмен салыстырғанда (13 167) 6 408-ге (48,7%) артты.  

2020 жылдан бастап қан сарысуында және плазмасында SARS - Cov-19 IgG антиденелерінің болуына ИФТ, ИХЛА 

әдісімен Аrchitect і2000 жабық типті талдауышта алдын ала тексеру жүргізіледі (2020 жылы – 158 зерттеу, 2021 жылы – 4 482 

зерттеу). 

3. 2017 жылдан бастап қан үлгілерін иммуногематологиялық зерттеу 100% автоматты талдауыштарда жүргізіледі. 

4. Қан компоненттерінің қауіпсіздігі келесі әдістерді қолдану арқылы қамтамасыз етіледі: 

- қан компоненттерін лейкофильтрлеу; 

- жаңа мұздатылған плазманы карантиндеу; 

- плазма мен тромбоциттерді вирусинактивизация. 
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2021 жылы инфекциялық және иммунологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қосымша өңдеуден өткен МҰ-ға 

берілген қан компоненттерінің үлесі:  

- 100% лейкофильтрленген эритроциттер, 2020 жылы-100%, 2019 жылы-100%. ҚР бойынша орташа республикалық 

көрсеткіш - 100%; 

- 59,2% лейкофильтрленген карантинделген ЖМП, (2020 ж -61,4%, 2019ж-92,3%). ҚР бойынша орташа республикалық 

көрсеткіш – 60%;  

- 45,0% вирусинактивацияланған ЖМП (2020 ж – 38,7%, 2019 ж-7,7%). ҚР бойынша орташа республикалық көрсеткіш -

38,9%; 

- вирусинактивацияланған тромбоциттер 100%, 2020 жылы - 100%, 2019 жылы - 100%. ҚР бойынша орташа 

республикалық көрсеткіш - 100%. 

 

Шығарылатын өнімнің сапасын бақылау 

 

Сапаны бақылаудың негізгі міндеті - нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін қан өнімдерін өндіруді 

және шығаруды болдырмау мақсатында қан өнімдерінің сапасын, оларды дайындау және сақтау жағдайларын бақылауды 

қамтамасыз ету. 

Қан өнімдерінің сапасын зертханалық зерттеу деңгейі 2021 жылы - 100% құрады (2019ж - 100%, 2020 - 100%). 2019-

2021 жылдар кезеңінде сапаны бактериологиялық бақылау деңгейі-100%. 

 

2.4. SWOT – талдау 
 

 Күшті тұстары: Осал тұстары: 

Клиенттер  Медициналық ұйымдарға арналған қан компоненттері өндірісі 

бойынша облыстағы жалғыз ұйым.  

 Донорлар үшін қолайлы жағдай тудыратын қан орталығының 

инфрақұрылымдарын дамыту  

 Өткізілетін медициналық қызметкерлер, оның інішде қоса 

мердігерлік спектрын кеңейту (зертханалық зерттеулер, емдік 

плазмаферез, ВЛОК). 

 Қан компоненттеріне қажеттіліктерді 

медициналық ұйымдардың дұрыс жоспарламауы. 

 Медициналық ұйымдарда қан компоненттері 

қорларына және пайдалануға мониторинг жүргізу 

үшін АСУ (бағдарлама) болмауы. 

 

Персоналды 

оқыту және 

дамыту  

 Білікті кадрлардың болуы. 

 Астана қ. және ҚР басқа қан орталықтары ТҒЗО мамандарымен 

тәжірибе алмасу 

 Кадрлар тұрақсыздығы – 11%. 
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Процестер  Облыстың медициналық ұйымдарын қан компоненттерімен 

уақтылы және толық көлемде қамтамасыз ету. 

 Донорлық қанды зерттеу үшін, қан және оның компоненттерін 

дайындау және қайта өңдеу процестері заманауи медициналық 

жабдықтармен жабдықтау.  

 Донорлық қан үлгілерін толық көлемде зерттеу жүргізу 

(иммуногематологиялық және трансфузиялық инфекциялар).  

 Қан және оның компоненттері қауіпсіздіктерін қамтамасыз етудің 

қосымша әдістерін пайдалану: лейкофильтрация, вирусинактивация, 

карантинизация.  

 Медициналық ұйымдарды қосымша қауіпсіздік әдістерінен өткен 

қан компоненттерімен қамтамасыз ету: 

- лейкофильтрленген эритроциттер және плазма 100%; 

- вирусинактивацияланған тромбоциттермен 100%; 

- карантинделген ЖМП 59,28;%; 

- вирусинактивацияланған ЖМП 45,0%. 

 Донация ақауы 1,6% (рұқсат етілген мәнде – 7%).  

 Жарамдылық мерзімі өткен өнімдері есептен шығару 0% (рұқсат 

етілген мәнде 10%). 

 Сапаны сырттай бағалауға қатысу (ВОК) және зертханалық 

зерттеуге сәйкестігі – 100%.  

 Сапа менеджменті жүйесінің болуы. 

 Қан компоненттері сапасын зертханалық және бактериологиялық 

бақылау, санитарлық-бактериологиялық және өндірістік бақылау – 

100 %. 

 Сапаны зертханалық және бактериологиялық бақылау, 

санитариялық-бактериологиялық және өндірістік бақылау нәтижелері 

бойынша қан өнімі сапасының және оны өндіру жағдайларының 

сәйкестік деңгейі – 100%. 

 Қан қызметі саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық 

сақтау ұйымдары үшін бірінші санатты бере отырып, аккредиттеу 

стандарттарына сәйкестігін растау (2020-2023жж.). 

 Медициналық зертхананың ҚР СТ ISO 15189-2015ж талаптарына 

сәйкестігіне аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өтуі ҚР СТ ISO 

15189-2015 талаптарына сәйкестігіне аккредиттеудің болуы. 

 «InfoDОNOR» ААЖ ақпараттық бағдарламасын және кешенді 

«Info  DОNOR» ААЖ ақпараттық бағдарламасы мен 

кешенді медициналық ақпараттық жүйелердің 

(КМАЖ) жетілмегені 
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медициналық ақпараттық жүйелер (КМАЖ) пайдалану.   

Қаржылар   Мемлекеттік бюджеттен тұрақты және уақтылы қаржыландыру, 

орындалған жұмыстар үшін қызметтерді сатып алушылардың 

уақтылы төлемі. 

 Еңбек ақы төлемдерінің тарифтік жүйесі. 

 ТМККК қосалқы орындаушыларының шарттары бойынша кіріс  

 Ақылы қызметтерден келетін кірістер  

 ТМККК қоса орындаушы ретінде орындалатын 

зертханалық зерттеулерге ҚР ДСМ бекіткен төмен 

тарифтік құны. 

 Қымбат тұратын қызметтер үшін халықтың төлем 

қабілетінің төмендігі. 

 Мүмкіндіктер:  Қатерлер:  

Клиенттер  Донорларды қаржылай ынталандыру 

 Қызметтерді тұтынушылар санын арттыру.  

 Халықтың донорлыққа әлеуметтік ынталануының 

төмендеуі  

Персоналды 

оқыту және 

дамыту 

 Жас мамандар арасында көтерме ақша қаражаты төлемдерін 

ұйымдастыру. 

 Жас мамандарға бекітілген НҚА жоғары төлем төлеу 

 Білікті кадрдың тұрақсыздығы  

Процестер  «Info DОNOR» ААЖ ақпараттық жүйесінің ГИС-те интеграциялау. 

 Қан компоненттері өндірісін арттыру.  

 Өндірістік жабдықтардың сынуы.  

 Жабдықтардың және ММБ импорт тәуелділігі 

салдарынан шығыс материалдарының түсуінің 

тұрақсыздығы.  

Қаржылар   ТМККК және ақылы қызметтер шеңберінде қоса орындаушы 

ретінде медициналық қызмет түрі мен зерттеулердің саны арттыру  

 Ұлттық валютаның ауытқуына байланысты ММБ 

құнының артуы  

 

 

2.5.Қатерлерді басқаруды талдау 
 

Туындауы 

мүмкін қатер 

атауы 

Осы қатер 

ықпал етуі  

мүмкін мақсат  

Қатерлерді басқару 

бойынша шаралар 

қабылдамау 

жағдайының 

туындауы мүмкін 

салдары  

Қатерлерді басқару 

бойынша жоспарланған 

іс-шаралар  

Қатерлерді басқару бойынша іс-

шаралардың нақты орындалуы  

Орындалмау 

себептері 

1 2 3 4 5 6 

1. Сыртқы қатерлер: 

Халықтың 

донорлыққа 

әлеуметтік 

Пациентке 

бағдарланған 

медициналық 

Медициналық 

ұйымдардың 

өтінімдерін уақтылы 

Өтеусіз донорлық 

бойынша ақпараттық 

материалдарды 

Донорлық туралы тақырыбы бар стендтер, 

буклеттер, парақшалар, баннерлер, бейне 

және аудио, промо өнімдер жасалып, 
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ынталануының 

төмендеуі 

көмек көрсету 

жүйесін құру 

 

орындамауы немесе 

орындамауы 

дайындауды және 

таратуды қамтамасыз 

ету.  

БАҚ және интернет 

ресурстар арқылы 

тұрғындар арасында 

донорлық мәселелері 

бойынша ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын 

жүргізу. Донорлар үшін 

уәждемелік 

преференцияларды 

көздеу 

орналастырылды. 

Донорлық туралы ақпараттық материалдар 

телевизиялық, радиоарналарда, интернет 

ресурстарда орналастырылады. 

Әлеуетті донорлар, кәсіпорындар, 

мемлекеттік мекемелер арасында 

донорлықтың маңыздылығы мен пайдасын 

түсіндіру бойынша ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары жүргізілуде. 

Тұрақты донорларды марапаттау, 

медальдар, грамоталар, алғыс хаттар, 

сыйлықтар тапсыру арқылы Дүниежүзілік 

қан доноры күнін мерекелеу жүргізіледі. 

Шығыс 

материалдары 

түсімінің 

тұрақсыздығы 

Пациентке 

бағдарланған 

медициналық 

көмек көрсету 

жүйесін құру 

Облыстың 

медициналық 

ұйымдары қан 

компоненттеріне 

өтінімдерді 

қамтамасыз етпеу 

Өндірістік процесті 

тоқтату 

Өндіріс процестерінің 

талаптарын ескере 

отырып, шығыс 

материалдарын сатып 

алуды жоспарлау. 

Шығыс 

материалдарының өнім 

берушілерінің шарттық 

міндеттемелерді 

орындауын бақылау.   

Шығын 

материалдарының қорын 

сақтау 

Шығыс материалдарын сатып алу кезінде 

техникалық ерекшелікті қолдану.  

Төлем мерзімдерін сақтау бөлігінде 

шарттық міндеттемелерді уақтылы орындау. 

Шығыс материалдарының төмендетілмейтін 

қорының тұрақты болуын және жарамдылық 

мерзімін бақылау  

Шығыс 

материалдары 

мен 

жабдықтардың 

құнын ұлғайту 

Активтерді 

пайдалану 

тиімділігі және 

кредиторлық 

берешектің 

болмауы. 

 

Шығарылатын 

қан 

компоненттерін

Қызметтің басқа 

салаларын қаржылық 

қамтамасыз етуді 

төмендету. 

Шығын 

материалдарының 

қорын құру мүмкін 

еместігі. 

Тұтынуды талдау және 

болжамды қаржылық 

жағдай негізінде 

қаржыландырудың 

қажетті деңгейін 

жоспарлау. 

Қаржыландырушы 

органдармен өзара іс-

қимылды жүзеге асыру. 

Шарттық 

Қаржыландырудың қажетті деңгейін 

жоспарлау тұтынуды талдау және болжамды 

қаржылық жағдай негізінде жүргізіледі.  

Қаржыландыру деңгейін жоспарлау және 

бекіту қаржыландыру органдарымен өзара 

іс-қимыл жасау арқылы жүргізіледі.  

Жеткізушілер бағасына мониторинг 

жүргізіледі 
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ің және 

медициналық 

қызметтердің 

сапасы мен 

қауіпсіздігін 

басқару жүйесін 

жетілдіру  

міндеттемелердің 

орындалуына бақылау 

жүргізу 

2. Ішкі қатерлер: 

Өндірістік 

жабдықтың 

бұзылуы 

Пациентке 

бағдарланған 

медициналық 

көмек көрсету 

жүйесін құру 

Жабдықтың 

ақаулығы; 

Өндірістік процесті 

тоқтауы; 

Медициналық 

ұйымдардың 

өтінімдерін 

орындамау. 

Жабдықтың тозуына 

мониторинг жүргізу. 

Ақауларды анықтау. 

Басшылық пен 

инженерлік қызметті 

хабардар ету. 

«Техникалық 

құралдарды басқару» ҚР 

сәйкес әрекет ету 

Техникалық қызмет көрсету және жабдықты 

метрологиялық тексеру кестесіне сәйкес іс-

шаралар жүргізіледі. 

Персоналды оқыту, жабдықпен жұмыс 

кезінде пайдалану және қауіпсіздік 

техникасы қағидаларының орындалуын 

сақтау және бақылау жүргізіледі. 

Жабдықтың тозуына мониторинг 

жүргізіледі.  

Жаңа жабдықтар сатып алу жоспарлануда. 

«Техникалық құралдарды басқару» ҚР 

сәйкес іс-шаралар орындалады 

 

Өрттің 

туындауы 

Облыстың 

медициналық 

ұйымдарын 

қанмен және 

оның 

компоненттеріме

н қамтамасыз ету 

Өндірістік процестің 

тоқтауы. 

Медициналық 

ұйымдардың 

өтінімдерін 

орындалмауы. 

Материалдық залал. 

Персоналдың, 

донорлардың және 

келушілердің 

денсаулығы мен 

өмірінің жоғалуы. 

Шұғыл ден қою 

шараларын басқаруға 

және үйлестіруге 

жауапты:  

1) шұғыл байланыс 

жүйесін пайдалана 

отырып, авариялық 

қызметтер мен 

персоналды хабардар 

етеді;  

2) қажет болған 

жағдайда эвакуациялау 

стандарттарына сәйкес 

ғимараттан адамдар мен 

қан компоненттерін 

эвакуациялауды 

Персонал өртке қарсы қауіпсіздік 

техникасы қағидаларын және өрт кезінде 

әрекет етуді оқытады. Ғимаратта 

эвакуациялаудың қосымша жолдары 

қамтамасыз етілген. |Ғимарат пен шатыр 

монолит бетоннан тұрады (өртке төзімді 

материал). Ішкі және сыртқы эвакуациялық 

баспалдақтар бар. Қалқан есіктер өртке 

төзімді материалмен және ішінен 

қаңылтырмен қапталған. Кәсіпорын өртке 

қарсы келесі құралдармен қамтамасыз 

етілген: тиісті орындарда және тисті 

жазулармен өрт сөндіру мен өрт қолғаптары 

бар 56 өрт шкафтары, тұрған орындары 

эвакуациялау жоспарларында көрсетілген, 

аумақта тұрған орны көрсетілген 2 өрт 
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жүргізеді; 

Өртке қарсы 

қауіпсіздікті басқару 

бойынша іс-шаралар 

орындалады 

гидранты бар. Эвакуациялау жоспарлары 

блок бойынша әрбір қабатта орналасқан.   

С-2000 хабарла құрылғысы бар өрт 

сигнализациясы бар. Автоматты өрт 

сигнализациясына жыл сайынғы қызмет 

көрсету шарты жасалған. Өрт сөндіру 

құралдарының жай-күйін есепке алу және 

өрт сигнализациясын тексеруді есепке алу 

журналы бар.  

Тез тұтанатын заттар, газ баллондары және 

басқа да әлеуетті қауіпті материалдар және 

химиялық заттар қауіпсіздік техникасы 

нұсқаулықтарына сәйкес сақталады және 

пайдаланылады:  

1) жүйелі сұрыпталады және таңбаланады;   

2) бөлмелерді жабу және герметикалық 

оқшаулау;  

3) газ баллондарды сақтауға арналған жабу 

механизмдері немесе қоршаулары бар 

контейнерлерді пайдалану, оларға рұқсат 

тек өкілетті тұлғаларда ғана болады;  

4) химиялық заттар жертөледегі арнайы 

поддондарда еденде сақталады;  

«Кәсіпорынның өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету» ҚР бойынша іс-шаралар 

орындалады.   

 

 

 

 

 

Стратегиялық бағыт 1: Қаржы қаражатын тиімді пайдалану  

Мақсат 1.1: Активтерді тиімді пайдалану және кредиторлық қарыздардың болмауы. 

Кәсіпорын кірісін арттыру 

 

 

 

 

3 БӨЛІМ. СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР ЖӘНЕ МАҚСАТТЫҚ 

ИНДИКАТОРЛАР 
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№ Мақсаттық 

индикаторлардың 

атауы  

Өл 

шем 

бір 

лігі  

Ақпарат 

көзі 

Ақпаратты 

ұсыну үшін 

жауапты 

Факт 

2019ж 

Факт 

2020ж 

Факт 

2021ж 

Жоспар (жылдар) 

2022ж 2023ж 2024ж 2025ж 2026ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Мақсаттық 

индикаторлар 

           

1 

Активтер пайдасы 

(RAO) % 

Кәсіпорын 

ның даму 

жоспары  

Қаржы бөлімі 
1,3 1,7 0,35 0,37 0,41 0,45 0,50 0,54 

2 

Мерзімі өткен 

кредиторлық қарыз  теңге 

Кәсіпорын 

ның даму 

жоспары 

Қаржы бөлімі 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Ақылы 

қызметтерден түскен 

кірістер  

% 

Кәсіпорын 

ның даму 

жоспары 

Қаржы бөлімі 
4 3,8 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Міндеттер 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Кәсіпорын кірісінің 

артуы  

мың 

теңге 

Даму 

жоспарыны

ң 

орындалуы 

туралы 

есеп  

Қаржы бөлімі 1 053 

 618,0 

1 236 

930,2 

2 220  

264,57 

1 887 

242,98 

1 981 

605,14 

2 080 

202,87 

2 163 

410,98 

2 249 

947,43 

2 Кредиторлық қарыз 

теңге 

Даму 

жоспарыны

ң 

орындалуы 

туралы 

есеп 

Қаржы бөлімі 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Ақылы қызметтер 

арқылы кірісті 

көбейту  

мың 

теңге 
Даму 

жоспарыны

ң 

орындалуы 

Қаржы бөлімі 40  

394,3 

45  

489,5 

43  

765,93 

45  

954,22 

48  

251,94 

50  

182,01 

52  

189,29 

54  

276,87 
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туралы 

есеп 

 

Стратегиялық бағыт 2: Клиенттер  

Мақсат 2.1: Пациент бағдарланған медициналық көмек көрсету жүйесін құру  

 

 

№ 

Мақсаттық 

индикаторлардың 

атауы 

Өл 

шем 

бір 

лігі 

Ақпарат 

көзі 

Ақпаратты 

ұсыну үшін 

жауапты 

Факт 

2019ж 
Факт 

2020ж 

Факт  

2021ж 

Жоспар (жылдар) 

2022ж 2023ж 2024ж 2025ж 2026ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Мақсаттық 

индикаторлар 

           

1 Аккредитацияның 

болуы 

           

 1) кәсіпорын ия/жоқ Аккредит

ация 

туралы 

куәлік  

СББ - ия - - ия - - ия  

 2) медициналық 

зертхана 

ия/жоқ Аккредит

ация 

аттестаты 

Медициналық 

зертхана 

ия - - - - ия  - - 

2 Медициналық 

ұйымдардың 

шығарылатын қан 

компоненттерінің 

сапасы мен 

қамтамасыз етілуіне 

қағанаттану деңгейі  

% Пікір  ҚККІжәнеУС 

блогы бар 

ӨББ 

100 100 100 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 

3 Тұтынушылардың 

(донорлар, МҰ 

пациенттері, 

медициналық 

ұйымдар) 

% Өтініш 

пікір, 

хабарлама

, үн қату 

Сапа 

жөніндегі 

менеджер 

100 100 100 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 
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көрсетілетін 

қызметтердің 

сапасына 

қанағаттану деңгейі 

4 Қан өнімі мен 

қызмет көрсету 

сапасына негізделген 

өтініштердің 

көрсеткіші 1000 

тұтынушыға 

есептеледі 

саны Өтініш 

пікір, 

хабарлама

, үн қату 

Сапа 

жөніндегі 

менеджер 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Міндеттер 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Медициналық 

ұйымдарды сапалы 

қан 

компоненттерімен 

уақытылы 

қамтамасыз ету  

% Есеп ҚККІжәнеУС 

блогы бар 

ӨББ 

100 100 100 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 

2 Тұтынушыларды 

сапалы медициналық 

қызметтермен 

қамтамасыз ету 

% Есеп Сапа 

жөніндегі 

менеджер 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Қан қызметі 

саласында қызмет 

ететін денсаулық 

сақтау ұйымдарына 

аккредиттеуден өту  

аккред

итация 

туралы 

куәлікт

і алу 

Аккредит

ация 

туралы 

куәлік  

СПБ - ия - - ия  - - ия  

4 СТ РК ISO 15189-2015 

талаптарына сәйкес 

медициналық 

зертхананы 

аккредиттеуден өткізу. 

аккред

итация 

аттеста

тын 

алу 

Аккредит

ация 

аттестаты 

ИДЗ  

ҚТБ 

ия - - - - ия  - - 
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Персоналды оқыту және дамыту   

 

Стратегиялық бағыт 3: Кадрлық саясатты жүзеге асыру және кадрды басқару жүйесін жетілдіру  

Мақсат 3.1: Кадрлық әлеуетті және корпоративтік басқару жүйесін дамыту 

 
№ Мақсаттық 

индикаторлардың 

атауы 

Өлше

м 

бірлігі  

Ақпарат 

көзі 

Ақпаратты 

ұсыну үшін 

жауапты  

Факт 

2019ж 

Факт 

2020ж 

Факт 

2021ж 

Жоспар (жылдар) 

2022 ж 2023 ж 2024 ж 2025 ж 2026 ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Мақсаттық 

индикаторлар 

           

1 Ұйым қаржысы 

есебінен 

біліктіліктерін 

арттыған, 

сертификаттау 

курсынан өткен 

қызметкерлердің 

үлесі  

% Статисти

калық 

деректер  

ПБҚ 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Өндірістік 

персоналдың 

қанағаттану деңгейі  

% Статисти

калық 

деректер  

ПБҚ 80 87 85 85,5 85,5 86 86 86,5 

3 Кадрмен жасақталу: 

жалпы 

(қызметкерлердің 

барлық санаттары 

бойынша), оның 

ішінде  

% Статисти

калық 

деректер  

ПБҚ 96 98 96 96 96 97 97 97 

 дәрігерлер 85 90 90 90 90 92 92 92 

 орта медициналық 

қызметкерлер 

92 90 96 96 96 97 97 97 

4 Өндірістік 

персоналдың 

тұрақсыздығы  

% Статисти

калық 

деректер  

ПБҚ 23 12 11 11 11 10 10 10 
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5 Маманның 1 
мөлшерлемедегі 

орташа жалақының 

экономикадағы 

орташа жалақыға 

арақатынасы  

% Жоспар  Қаржы бөлімі 1,45 1,46 1,49 1,5 1,8 1,7 1,6 1,6 

6 Қоса атқару 

коэффициенті 

% Статисти

калық 

деректер 

ПБҚ 1,3 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

7 Байқау кеңесінде 

қоғамдастық ішінен 

тәуелсіз мүшелердің 

үлесі 

% ҚО ДСБ 

бұйрығы 

ПБҚ 30 40 40 40 40 40 40 40 

Міндеттер 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Дәрігерлердің 

біліктіліктерді 

арттырулары, 

сертификаттау 

курсынан өтулері  

саны  Жоспар ПБҚ 11 16 5 5 5 7 7 7 

2 Орта медициналық 

қызметкерлердің 

біліктіліктерді 

арттырулары 

саны  Жоспар ПБҚ 18 15 7 10 10 10 10 10 

3 Өндірістік 

персоналға 

біліктілікті 

арттыруға, қайта 

даярлауға кеткен 

шығындары  

мың 

теңге 

Жоспар Қаржы бөлімі 1365,0 1647,6 383,3 1 120,0 520,0 520,0 520,0 520,0 

4 Өндірістік 

персоналға 

сауалнама жүргізу  

саны Жоспар ПБҚ 105 101 70 70 70 73 73 73 
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5 Қоса атқару 

коэффициентін 

азайту  

% Статисти

калық 

деректер 

ПБҚ 1,3 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

6 Дәрігерлердің 

жалақыларын 

арттыру  

теңге  Есеп Қаржы бөлімі 187 227 247 339 309 174 401 926   418 003 434 723 452 112  470 196 

7 Байқау кеңесіне 

тәуелсіз мүшелерін 

қосу  

% ҚО ДСБ   Кеңес 

хатшысы 

30 40 40 40 40 40 40 40 

 

Стратегиялық бағыт 4:  Кәсіпорынның тиімді жұмысын арттыру және ішкі процестерді қамтамасыз ету  

Мақсат 4.1: Шығарылатын қан компоненттерінің және медициналық қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін басқару 

жүйесін жетілдіру  

 

№ Мақсаттық 

индикаторлардың 

атауы 

Өл 

шем 

бірлігі  

Ақпарат 

көзі 

Ақпаратты 

ұсыну үшін 

жауапты  

Факт 

2019ж 

Факт 

2020ж 

Факт 

2021ж 

Жоспар (жылдар) 

2022ж 2023ж 2024ж 2025ж 2026ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Мақсаттық 

индикаторлар 

           

1 

Сапаны сырттай 

бағалау 

бағдарламаларына 

қатысатын 

зертханалық 

диагностика 

түрлерінің саны  

саны Сертифик

ат 

ИДЗ (3) 

ҚТБ (1) 

4 4 4 4 4 4 4 4 

2 

Қан өнімдерінің 

сапасына бақылау 

жүргізу деңгейі 

% Есеп СББ 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Өлшеу құралдарына, 

медициналық 

жабдықтарға және 

ақпараттық 

% Есеп ШБ 

Метролог 

инженер 

Жүйелік 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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жүйелерге уақыты 

жоспарлы 

техникалық қызмет 

көрсетуді және 

метрологиялық 

салыстырып 

тексеруді уақтылы 

жүргізу 

әкімгер 

СББ 

Міндеттер 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Зертханалық 

диагностика сапасын 

сырттай бағалаудың 

халықаралық 

бағдарламаларының 

саны 

саны Сертифик

ат 

ҚТБ  

ИДЗ 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Біліктілікті тексеру 

шеңберінде ТҒӨО 

жүргізетін сапаны 

сыртқы бағалау 

бағдарламасына 

қатысу көрсеткіші  

% Сертифик

ат 

ҚТБ  

ИДЗ 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Дайын өнімнің 

сапасына 

зертханалық 

бақылау жүргізу  

% Журналда

ғы жазба 

СББ 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Қан мен оның 

компоненттеріне 

бактериологиялық 

% Журналда

ғы жазба 

СББ 100 100 100 100 100 100 100 100 
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бақылау жүргізу 

5 Өлшеу құралдарына, 

медициналық 

жабдықтарға және 

ақпараттық 

жүйелерге уақылы 

жоспарлы 

техникалық қызмет 

көрсетуді және 

метрологиялық 

салыстырып 

тексеруді уақтылы 

жүргізу 

% Журналда

ғы жазба 

Актілер 

Тексеру 

туралы 

сертифик

ат 

Есеп 

ШБ 

Метролог 

инженер 

Жүйелік 

әкімгер 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

№ Ресурстар Өлшем 

бірлігі 

Факт 

2019 ж. 

Факт 

2020 ж. 

Факт  

2021 ж.  

Жоспар (жылдар) 

2022 ж 2023  ж 2024 ж 2025 ж 2026 ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Қаржылық ресурстар, 

барлығы, оның ішінде: 

мың 

теңге 
1 047  

098,9 

1 205 

 965,2 

2 220  

264,57 

1 887  

242,98 

1 981  

605,14 

2 080  

202,87 

2 163  

410,98 

2 249  

947,43 

Мақсат 1.1: Активтерді тиімді пайдалану және кредиторлық қарыздардың болмауы  

Кәсіпорын кірісінің артуы 

1.1 

ТМККК көрсетуге 

мемлекеттік тапсырысты 

арттыру  

мың 

теңге 

1 012  

251,7 

1 164  

555,5 

2 171 

 967,50 

1 507  

571,22 

1 567  

874,07 

1 614  

910,29 

1 663  

357,60 

1 713 

 258,33 

1.2 Ақылы медициналық 

қызметтерден түскен 

кіріс  

мың 

теңге 
40 394,3 45 489,5 46 116,6 46 922,3 47 860,7 48 818,0 49 794,3 50 790,2 

2 Адами ресурстар, Адам 29 31 12 15 15 17 17 17 

 4 БӨЛІМ. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР  
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барлығы, оның ішінде: 

Мақсат 3.1: Кадрлық әлеуетті және корпоративтік басқару жүйесін дамыту 

 

2.1 

Персоналдың біліктілікті 

арттырудан уақтылы 

өтулері  

адам  29 31 12 15 15 17 17 17 

3 Материалдық-

техникалық, барлығы, 

оның ішінде: 

дана 

4 24 31 57 36 38 22 16 

Мақсат 4.1: Басқару жүйесін, шығарылатын қан компоненттері мен көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін жетілдіру (медициналық жабдықтарды сатып алу, компьютерлік паркті жаңарту ) 

№ Негізгі құралдарды 

сатып алу, оның ішінде 

Өлшем 

бірлігі 

Факт 

2019 ж. 

Факт 

2020 ж. 

Факт  

2021 ж.  

Жоспар (жылдар) 

2022 ж 2023  ж 2024 ж 2025 ж 2026 ж 

3.1 Компьютерлік 

жабдықтар 

 
4 17 17 48 31 33 19 13 

1) Сервер жабдық дана 1 - - - - - - - 

2) КФҚ және принтерлер дана  5 2 3/9 1/6 0/8 4/3 1/4 

3) Мониторлар  дана - 2 5 18 12 12 6 4 

4) Жүйелік блоктар дана 3 10 10 16 11 11 6 4 

5) Ноутбук  дана - - - 2 1 2 - - 

3.2 
Медициналық  

жабдықтар 

 
- 7 14 9 5 5 3 3 

1) Электрокардиограф дана - 1 - - - - - - 

2) 

Автоматты немесе 

жартылай автоматты 

коагулометр 

дана 

- - - - - 1 - - 

3) 

Автоматты 

гематологиялық 

талдауыш 

дана 

- - - - - 1 - - 

4) 

Автоматты 

иммуноферментті ИХЛА 

талдауыш 

дана 

- - - 2 - - - 1 

5) Тоңазытқыш  дана - - - 1 1 1 1 1 
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жабдықтар 

6) 
Термотрансферлік 

принтер 

дана 
- 6 - 2 2 3 3 2 

7) 
Зертханалық  

центрифуга 

дана 
- - 2 - 2 - - - 

8) Таразы-араластырғыштар дана - - - 5 - - - - 

9) Термостат дана - - - - 1 - - - 

10) Тромбомиксер дана - - 2 - - - - - 

11) Плазма еріткіш дана - - 1 - - - - - 

12) Тамшылы дозатор дана - - 4 - - - - - 

13) Дәңекерлеуіш  дана - - 4 - - - - - 

14) Биохимиялық талдауыш дана - - 1 - - - - - 

15) Автоклав дана - - - - 1 - 1 - 
 

2022-2026 жылға арнаған қажетті қаржыландыру  

 

Кәсіпорынның 2022-2026 жж. кезеңіндегі Стратегиялық даму жоспарын орындау үшін 10362409,4 мың теңге сомасында қаржы қаражаты 

қажет, оның ішінде ТМККК қамтамасыз ету үшін 10 111 555,07 мың теңге керек. Ақылы қызметтерден түсетін жоспарланатын кіріс 250 854,33 мың 

теңге, ол кәсіпорын қызметкерлерінің әлеуметтік пакетін жақсарту үшін, инвестициялық жобаларды тарту және дамыту үшін жоспарланады.   

Атауы 

2022 2023 2024 2025 2026 Жиыны  

ТМККК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

ТМККК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

ТМККК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

ТМККК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

ТМККК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

ТМККК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

Қаржы 

ресурстары 

1 841 

288,76 

45 

954,22 

1 933 

353,20 

48 

251,94 

2 030 

020,86 

50 

182,01 

2 111 

221,69 

52 

189,29 

2 195 

670,56 

54 

276,87 

10 111 

555,07 

250 

854,33 

Жиыны 1 887 242,98 1 981 605,14 2 080 202,87 2 163 410,98 2 249 947,43 10 362 409,4 


