
1 

 

                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                         Бекітемін 

Облыстық қан орталығы 

КМК директоры  

_________Садвакасов Т.М. 

« ____» ________ 20___ ж. 

 

 

 

2018 – 2022 жылдарға арналған 

 «Облыстық қан орталығы» КМК 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды, 2018ж. 

 
 

 

  



2 

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 

1. БӨЛІМ  КІРІСПЕ 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

Миссия………………………………………………………………………….......................................................3 бет. 

Болашаққа 

көзқарас…………………………………………………………………………..............................................4  бет . 

Құндылықтар және этикалық принциптер     ………………..………… ...............................................4  бет. 

                                                                                           

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

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

 

Сыртқы ортаның факторларын талдау                      …………………………...........................................4  бет .                                                                                           

Тікелей ортаның факторларын талдау                      …………………………….......................................4 - 5 бет.                                                                                           

Ішкі ортаның факторларын талдау…………………………………………….......................................6 - 10  бет . 

SWOT – талдау…………………………………………………………………………................................10 - 12 стр.  

Қатерлерді басқаруды талдау  …..……….……   ………………………..................................................12- 15  бет  

 

БӨЛІМ 3. СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР МЕН МАҚСАТТЫҚ ИНДИКАТОРЛАР  

3.1 Стратегиялық бағыттар  1.  (қаржы)   ………..……………............................................................15 - 16 бет. 

3.2 Стратегиялық бағыттар  2.  (клиенттер)………….…………….........................................................17 - 18 бет. 

3.3 Стратегиялық бағыттар  3.  (персоналды оқыту және дамыту )……..............................................18 - 21 бет. 

4.1 Стратегиялық бағыттар  4.  (ішкі үрдістер)               …… …..…....................................................21 – 26 бет. 

 

БӨЛІМ 4. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР………….….............................................................................................26 – 27бет. 



3 

 

 
 

 

   1 БӨЛІМ. КІРІСПЕ 
 

                         МИССИЯ 

 

   «Адам өмірін донорлық қозғалыстар, жоғары технологиялар, зияткерлік әлеует және кәсіби шеберлік арқылы құтқару". 

БОЛАШАҚҚА КӨЗҚАРАС: 

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

компоненттерін шығаратын алдыңғы қатарлы өңірлік қан орталығы. 

 

ҚҰНДЫЛЫҚТАР 

1. Сапа. 

2. Жауапкершілік.  

3. Уақыттылылық.  

4. Инновациялар.  

5. Кәсіби шеберлік.  

  

Мақсаты: 

Облыстың медициналық ұйымдарын қауіпсіз сапалы қан компоненттерімен уақтылы қамтамасыз ету.  

 

Міндеттері: 

 Өтеусіз донолық қозғалысты ұйымдастыру  

 Қан, оның компоненттерін дайындау, қауіпсіздікті және  сапаны қамтамасыз ету   

 Әдістемелік және тәжірибелік көмекті ұйымдастыру, өткізу, денсаулық сақтау ұйымдарында қан 

компоненттерін клиникалық пайдалануға мониторинг жасау  
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   2.БӨЛІМ  «Облыстық қан орталығы» КМК АҒЫМДЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДЫ ТАЛДАУ  

 

2.1  Сыртқы ортаның факторларын талдау  

 

Әлеуметтік: Қарағанды облысының ауданы және Орталықтың алыста тұрғаны қан және оның компоненттерін өңірлерге 

жеткізуге қиындықтар тудырады. Сонымен қатар, донорлардың өңірлерден ОҚО қиындықпен келеді.   

Технологиялық: соңғы бес жылда ҚР трансфузиялогиялық қызметі медициналық технологиялар мен енгізілген 

инновациялардың жоғары даму қарқынымен ерекшелінетін динамикалық дамып келе жатқан медицина саласының бірі 

болып табылады,  ол Орталықты осы бағытты тұрақты жұмыс істеуге итермелейді,, себебі технологиялық инновациялар-

донорлық қанды дайындау және тестілеудің тиімділігі жоғары (қауіпсіз) әдістерді енгізуге әкеледі.   

Экономикалық: Жабдықтарды және ММБ қан өндірісінде қолдану импорттан шығу болып табылады.Осының 

салдарынан медициналық жабдықтар мен шығын материалдары шетел валютасына қарағанда,  ұлттық валютаның ауытқуы 

ММБ өндірісін жоспарлы қамтамасыз ету мүмкіндігін анықтайды.  

Саяси: еліміздегі саяси жағдай қан компоненттерін жоспарсыз дайындаудың шұғыл жағдайларын болдырмау болып 

табылады.  

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

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

шоғырланады. 

 

2.2 Тікелей ортаның факторларын талдау                       

 

«Облыстық қан орталығы» КМК 43 медициналық ұйымдарға қан компоненттері мен диагностикалық стандарттарды 

қамтамасыз етеді. 25 амбулаториялық-емханалық ұйымдармен В және С гепатиттеріне оң нәтижелер анықталған қан 

компоненттері рецпиенттері мен донорларды  тексеру және трансфузиология сұрақтары бойынша жұмыстар атқарылады. 

2017 жылы медициналық ұйымдардың өтінімдері бойынша  компоненттердің 23 775 дозасы және қан препараттарының  

118,7 л жүзеге асырылды.(2015 жыл  - 21873 доза және 150,9л;  2016 жыл  - 20963 доза және 178,15л сәйкесінше).  
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Кәсіпорын қосымша зертханалық талдаулар мен емдеу шараларын жүргізу бойынша қызметтер көрсетеді (плазмаферез, 

ВЛОК, аутогемотерапия және т.б.). 2015-2017жж.  Кезең үшін қызметтің аталмыш түрлері 101 медициналық ұйымдарға және 

4980 жеке тұлғаларға көрсетілді. 2015-2017 жж. жеткізушілердің жалпы саны 490 құрады, оның ішінде жылдар бойынша -   

2015 жылы  - 161;  2016 жылы  - 164;  2017 жылы - 165 бірліктер.  
Кәсіпорын қан компоненттерін шығарады және бәсекелестік негізде келесі қызмет түрлерін көрсетеді: зертханалық 

зерттеулер – иммуногемотологиялық, серологиялық, биохимиялық, иммунохемилюценттік (жабық типтегі аппараттарда) 

иммуноферменттік талдаулар және басқа да қызмет түрлері: 

 - маман бағыты бойынша халықтың әлеуметтік осал санатына диагностикалық зерттеулердің барлық түрлері бойынша 

жеткізуші қызметтері: полимераздық тізбектік реакция; 

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

 - Медициналық ұйымдардың ақылы қызметтері; 

 - жеке тұлғалардың ақылы қызметтері. 

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

облысында негізгі бәсекелестер болып «Облыстық ЖИТСпен күресу және алдын-алу жөніндегі орталығы» және «КДЗ 

Олимп» ЖШС табылады.   

 

 

Орталықта 9 құрылымдық бөлімше жұмыс істейді: 
 

 Донорларды толықтыру бөлімшесі 

 Қанды тестілеу бөлімшесі 

 Қан және оның компоненттерін дайындау бөлімшесі 

 Жұқпалы ауруларды алдын-алу зертханасы 

 Қан компоненттерін карантиндеу, жарамсыздарын алу және уақытша сақтау блогымен өнімдерді беру бөлімшесі  

 Сапаны бақылау бөлімі 

 Персоналдарды басқару қызметі 

 Инженерлік –техникалық қызмет және шаруашылық персоналы   

 Қаржы-экономикалық бөлім 
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2.3 Ішкі орта факторларын талдау 

 

Кадрлық ресурстармен жасақталу және біліктілік сипаттамалары  

 

Медициналық және әкімшілік-басқару персоналдың кадрлық әлеуетін арттыру бәсекеге қабылеттіліктің мен 

экономикалық тұрақты дамудың түйінді элементтері болып табылады.штаттың жасақталуы 2017 жылы 100 % құрады.  

Қызметкерлердің жалпы саны  128 адам, оның ішінде:  

-  дәрігерлер-  22; 

- орта медициналық қызметкерлер -34;  

- кіші медициналық персонал-  20; 

- өзге медициналық емес персонал - 49. 

Орталықтың штат кестесі 247 (2016ж.) бастап 195,75 (2017ж.) дейін 51,25 бірлікке азайды. 

Біліктілікті арттыру - қажеттіліктен 100%. Дәрігерлердің санаттылығы 41%, ОМП  60 дейін 68% көбейді.  

2017 жылы 8 дәрігер және 9 орта медициналық персонал біліктілікті арттыру және қайта даярлаудан өтті, біліктілік 

санатын 4 дәрігер және 6 орта медициналық қызметкерлер алды. 2016 жылы 6 дәрігер және 13 орта медициналық 

персонал біліктілікті арттыру және қайта даярлаудан өтті, біліктілік санатын 3 дәрігер және 2 орта медициналық 

қызметкерлер алды. 2017 жылы 8 дәрігер және 14 орта медициналық персонал біліктілікті арттыру және қайта 

даярлаудан өтті, біліктілік санатын 2 дәрігер және 3 орта медициналық қызметкерлер алды. 

Оқуға және аттестациядан өтуге кеткен шығындар 2017 жылы 1 181 558 теңге құрайды, ол 2016 жылға (302 820 тенге) 

қарағанда 878 738 теңгеге көп, 2015 жылға қарағанда (94 250 теңге) 1 087 308 теңгеге көп. 

«Облыстық қан орталығы» КМК ғимараты «100 мектеп 100 аурухана» бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде 

құрылды, аумағы 1,9 га, әкімшілік ғимараты мен қосалқы бөлмелерінің ауданы - 13 272 кв.м. 

«Облыстық қан орталығы» КМК ғимараты: 

1)Бас корпус: 

 Блок А –әкімшілік-қызметтің және қосалқы бөлмелерден, техқабаттан тұратын 2 қабатты ғимарат;  

 Блок Б- донорларға және донорлық қанмен жұмыс істеуге арналған, техқабатпен жертөлесі бар 2 қабатты. 
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2)Қосалқы ғимараттар блогы: 

 Бір қабатты ғимарат, донорлардан қан алуға және қанды тұтынуыға жеткізу үшін экспедицияға кіре беріс 

алдында автокөлікті сақтауға, жинақтауға, жабдықтауға және техқарауға арналған.   

Материалдық-техникалық жабдықтау - 85% жалпы сомаға 1 571 611мың. теңге оның ішінде: 

- медициналық және технологиялық жабдық  662 бірлік, сомасы 546 019 мың. теңге; 

- ғимараттар және басқа да негізгі құралдар,  сомасы 1 025 592 мың. теңге. 

-Медициналық жабдықтарға техникалық және сервистік қызмет жабдықтарға қойылатын техникалық талаптарға сәйкес 

жүргізіледі. Медициналық және техникалық жабдықтардың техникалық және сервистік қызмет көрсетуіне кететін шығын 

сомасы  2017 жылы – 12 755 мың. теңге, 2016 жылға қарағанда 93% көп. (6 597 мың тенге).  

 

 

 

  

 
 

Қаржыландыруды талдау 

 

Кәсіпорын 2017 жылы медициналық ұйымдарды қан компоненттері  және препараттарымен қамтамасыз ету және 

олардың өндірісіне 857 897, 8 мың теңге көлемінде қаржыланды,  ол 2016 жылға қарағанда 72 % көп (498 013 мың теңге) 

және 2015 жылға қарағанда  90 % көп. ( 450 400 мың теңге).  Нақты  2017 жылы ТМККК шеңберінде қан компоненттеріне 

сомасы 926 450 мың теңге бөлінді. 

Қарағанды облысының медициналық ұйымдарының қан компоненттері мен диагностикалық стандарттарына 2018 

жылғы нақты қажеттілік ҚР ДСжӘДМ 2017 беру көлемі мен тарифтерге 16.09.2015ж. № 725 «Тегін медициналық көмектің 

кепілдік берілген көлемі шеңберінде тарифтерді бекіту туралы» бұйрыққа 30.12.2016ж. №1144 келтірілген өзгертулермен 

және толықтырылған бұйрыққа сәйкес,   981 428 260 мың теңгені құрайды. 

Жоғарыда келтірілген деректерге қарасақ,  2018 ТМКБК қамамасыз етуге қаржыландыру сомасын азайту (ФСС пен 

шарт 687 035 мың теңгеге жасалған) ТМКБК шеңберінде қан компоненттерінмен қамтамасыз ету толық көлемде болмауына 

апарып соғады.  

ТМККБК шеңберінде  2017жылы халықтың әлеуметтік осал санаттары үшін диагностикалық зерттеулердің қымбат 

тұратын түрлері бойынша сомасы  мың теңгеге клиникалық-диагностикалық қызметтер (КДҚ) атқарылды. 2015 - 2016 

жылдары кәсіпорын ТМКБК шеңберінде КДҚ көрсеткен жоқ.   
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Ақылы қызметтерден түскен кіріс 2017 жылы  50 304,1 мың теңгені құрайды. Ақылы қызметтер есебінен кірістің өсімі 

2016 жылға салыстырғанда 3% құрайды, кіріс 48 748,1 мың теңгені құрайды және 2015 жылмен салыстырған 14 %, кіріс 43 

942,3 мың теңгені құрайды.  

 

 

 

Қан компоненттері қауіпсіздігін қамтамасыз ету  

 

Трансфузиялық терапияның иммуногологиялық және инфекциялық қауіпсіздігін арттыру үшін жаңа технологиялар мен 

заманауи жабдықтар пайдаланылады, оның ішінде: 

1. «Info  DОNOR» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі қызмет етеді, ол келесіге мүмкіндік береді: донорлыққа 

абсолютті қарсы көрсетілімдері бар тұлғаларды шегеру, донорларды визуады бірдейлендіру, жеке куәліктің деректерін 

автоматты түрде есептеу, кабинеттерге визуалды шақыру, автоматты жарамсыздықтарды алу, зертханалық зерттеу 

нәтижелерін есебімен таңбалау, дайындалған қан компоненттерін бақылау. 

2. 2016 жылы трансмиссивтік инфекцияға 2 кезеңдік скрининг  донорлық қан үлгілеріне ИХЛА және ПЦР жабық 

түрдегі автоматты талдауыштарда өткізілді, донорлық қан үлгілерінің скринингтік үлгісі 100% құрайды.  

ИХЛА әдісімен тексерілген тұлғалар саны – 15111, 2015 жылмен салыстырғанда 3559 тұлғаға (19%),   2016 жылмен 

салыстырғанда 809 (5%) азайған. 

ПЦР әдісімен тексерілген тұлғалар саны – 14887, 2015 жылмен салыстырғанда 3350 (18%), 2016 жылмен салыстырғанда 

754 (4,8%) азайған. 

3. 2017 жылдан бастап қан үлгілеріне иммуногематологиялық зерттеулері 100% автоматты талдауыштарда 

жүргізіледі. 2016 - 30%, 2015 жылы мануальді әдіспен жүргізілді.  

4. Қан компоненттерінің қауіпсіздігі келесі әдістері арқылы қамтамасыз етіледі:  

- қан компоненттерінің лейкофильтрациясы; 

- жаңадан мұздатылған карантинизациялау; 

- плазмалар мен тромбоциттердің вирусинактивациясы. 

2017 жылы инфекциялық және иммунологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қосымша өңдеуден өткен қан 

компоненттерінің МҰ берілген үлесі артты:  

-90% лейкофильтрленген эритроциттер 2015 жылмен салыстырған 31% көп (59 %), 2016ж-33%. Орташа республикалық 

көрсеткіш жеткен жоқ, ҚР бойынша- 92%; 

-100 % лейкофильтрленген тромбоциттер (2015-2016 жылы 100%);  
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-96% карантиндірілген СЗП,оның ішінде  лейкофильтрлеген  45%, плазманы лейкофильтрацияның көбеюі  31% (2015ж –

14%, 2016ж-19%); ҚР бойынша плазманы лейкофильтрациясы -43,5%; карантинизациялау -55,7%; 

-4% СЗП вирусинактивациялау СЗП 2015ж.- 0,38%, 2016ж. өткізілген жоқ. Орташа республикалық көрсеткіш жеткен 

жоқ, ҚР бойынша -17%; 

-тромбоциттердің вирусинактивациясы 92,9%, 2015ж.(2%) салыстырғанда 90,9% артты, 2016ж. вирусинактивация 

өткізілген жоқ. Орташа республикалық көрсеткіш жеткен жоқ, ҚР бойынша -95,6%. 

 

Шығарылатын өнімдер сапасын бақылау 

 

Сапаны бақылаудың негізгі міндеті – қан өнімдері сапасын бақылауды қамтамасыз ету, нормативтік құжаттаманың 

талаптарына сәйкес келмейтін қан өнімдерін шығаруды жою мақсатында оларды сақтау мен дайындау талаптарын 

қамтамасыз ету.  

Қан өнімдері сапасын зертханалық зерттеу деңгейі 2017 жылы - 98,4% құрайды. (2015ж - 62,5%, 2016 -85,1%). Сапаны 

бактериологиялық бақылау деңгейі 2015-2017жж. кезеңде -  100%. 

 

Материалдық-техникалық жабдықтау 

 

Материалдық-техникалық жабдықтау келесілерден тұрады: 

- медициналық және техникалық жабдықтар саны  662 бірлік, сомасы 546 019; 

- ғимараттар, бөлмелер және басқа да негізгі құралдар сомасы 1 025 592 мың теңге. 

Жалпы сома 1 571 611 мың теңгені құрайды.  

Медициналық жабдықтарды техникалық және сервистің қызмет  көрсетулері жабдықтарға қойылатын техникалық 

талаптарға сәйкес жүргізіледі. Медициналық және технологиялық жабдықтардың техникалық және сервистің қызмет  

көрсетулеріне кеткен шығын 2017 жылы 12 431,1 мың теңгені құрайды, оның ішінде  медициналық жабдықтың 10 бірлігі 

сервистік және техникалық қызмет көрсетуден өтті, 27 аспапты тексеруге кеткен сома 323,7 мың теңге. 

 2016 жылы медициналық және технологиялық жабдықтардың 13 бірлігі техникалық және серсивтік қызмет көрсетуге 

сомасы 6 400,5 мың теңге кетсе, 28 аспапты тексеруге сома 197,0 мың теңге. 

2016 жылы медициналық және технологиялық жабдықтардың 13 бірлігі техникалық және серсивтік қызмет көрсетуге 

смасы 1 209,8 мың теңге кетсе, 28 аспапты тексеруге сома 474,0 мың теңге. 

«Облыстық қан орталығы» КМК 2011 жылдан бері  АИС«Info  DОNOR» ақпараттық бағдарламасы және кешенді 

медициналық ақпарат жүйесі (КМАЖ) жұмыс істейді.  
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2018-2022 жылы келесілер жоспарланады: 

- шығарылатын компоненттердің сапасын бақылау үшін қажетті жабдықтарды сатып алу: 

1) жабық жүйені рН метр, СО2     шығусыз (рН қан компоненттері деңгейін анықтау); 

2) автоматтық және жартылай ақпараттық коагулометр (VIII фактор мен фибриноген белсенділік деңгейін анықтау 

үшін); 

- ақылы негізде өтінімдер келіп түскенде оно-гематологиялық науқастарды емдеу үшін өзек жасушаларын өндіру 

бойынша жаңа технологияларды енгізу;   

- (РБ) жабдықтар келіп түскенде өзгертілген иммундық статуспен пациенттер үшін қан компоненттеріне R – сәулеленгіш 

өткізу. 

 
2.4. SWOT – талдау 

 

 Күшті тұстары: Осал тұстары: 

Клиенттер  Медициналық ұйымдарға арналған қан компоненттері өндірісі 

бойынша жалғыз ұйым.  

 Донорлар үшін қолайлы жағдай тудыратын қан орталығының 

инфрақұрылымдарын дамыту  

 Өткізілетін медициналық қызметкерлер спектрын кеңейту: 

зертханалық зерттеулер, емдік плазмаферез, ВЛОК. 

 

 Қан компоненттеріне қажеттіліктерді 

медициналық ұйымдардың дұрыс жоспарламауы. 

 Медициналық ұйымдарда қан компоненттері 

қорларына және пайдалануға АСУ (бағдарлама) 

болмауы. 

 

Персоналды 

оқыту және 

дамыту  

 Білікті кадрлардың болуы. 

 Мамандарды алыс және таяу шетелде оқыту. 

 Астана қ. және ҚР басқа қан орталықтары ТҒЗО мамандарымен 

тәжірибе алмасу 

 Дәрігерлердің (41,0%)  және орта медициналық 

персоналдың (68%) санаттылық деңгейі жеткілікті 

түрде жоғары емес.  

 Кадрлар тұрақсыздығы  

Үрдістер  Облыстың медициналық ұйымдарын қан компоненттерімен 

уақтылы қамтамасыз ету. 

 Донорлық қанды зерттеу үшін, қан және оның компоненттерімен 

дайындау және қайта өңдеу үрдістері заманауи медициналық 

жабдықтармен жабдықтау.  

 Донорлық қан үлгілерінң толық көлемде зерттеу жүргізу 

(иммуногематологиялық және трансфузиялық инфекциялар).  

 Қан және оның компоненттері қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету 

әдістерін пайдалану: лейкофильтрация, вирусинактивация, 

 Қан және оның компоненттері қауіпсіздігіңн 

қамтамасыз ету әдістерін пайдалану кемінде 100%:  

       -лейкофильтрациялар: эритроциттер 90% (РК-

92%), плазма 41% (РК – 19%); 

       -вирусинактивациялар: СЗП 4% (РК-17%), 

тромбоциттер 92,9% (РК – 95,7%).   

 Қан комопненттері сапасын бақылау деңгейі 

98,4%.  

 Жабдықтарды техникалық қызмет көрсетуді 
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карантинизация.  

 Донация ақауы 3% ( рұқсат етілген мәнде – 9%). Жарамдылық 

мерзімі өткен өнімдері есептен шығару 4,3% (рұқсат етілген мәнде 

10%). 

 Зертханалық зерттеу сапасын сырттай бағалауға қатысу (ВОК).  

 Сапа менеджменті жүйесінің болуы. 

 Қан компоненттері сапасын зертханалық және бактериологиялық 

бақылау, санитарлық-бактериологиялық және өндірістік бақылау. 

 АИС«Info  DОNOR»ақпараттық жүйелерін жүзеге асыру және 

кешенді медициналық ақпараттық жүйелер (КМАЖ) 

 2017 ж: 

       - ҚР ДСМ кешенді тексерісінде ақаулар анықталған жоқ; 

       -Бірінші санатқа иелене отырып, Ұлттық стандарттауға 

сәйкестігіне аккредиттеуден өту  

толық қамтымау. 

 Қорғаныс құралдардың болмауы (плазмаларға 

арналған қораптар).  

  Қажетті жабдықтардың болмауы (ҚР ДСМ 

10.11.2009ж. №684 «Донорлық қан және оның 

компоненттері сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

Ережесін бекіту туралы» 29.05.2015ж. № 417 

бұйрығына елтірілген өзгерістермен): 

       1)рН метр жабық жүйесі, СО2 шығусыз  (рН 

деңгейін анықтау үшін); 

2)автоматтық және жартылай автоматты  коагулометр 

(VIII фактор мен фибриноген белсенділік деңгейін 

анықтау үшін 

 АИС«Info  DОNOR»  ақпараттық бағдарламасы 

мен кешенді медициналық ақпараттық жүйелер 

(КМАЖ) 

 

Қаржылар   Мемлекеттік бюджеттен тұрақты және уақтылы қаржыландыру, 

орындалған жұмыстар үшін қызметтерді сатып алушыларға уақтылы 

төлем. 

 Еңбек ақы төлемдерінің тарифтік жүйесі. 

 ТМККК қосалқы орындаушыларының шарттары бойынша кіріс  

 Ақылы қызметтерден келетін кірістер  

 ТМККК бойынша медициналық ұйымдарды 

компоненттермен қамтамасыз етуге 

қаржыландырудың жеткіліксіздігі  

 ҚР ДСМ бекітілген зертханалық зерттеулердің 

төмен құны. 

 Халықтың қымбат тұратын қызметтерге төлеу 

қабылеттілігінің төмендігі  

 Мүмкіндіктер:  Қатерлер:  

Клиенттер  Донорларды қаржылай ынталандыру 

 Қызметтерді тұтынушылар санын арттыру.  

 Донорларды жеткіліксіз қаржыландырмау  

 Сирек кездесетін қан тобы бар донорлардың аз 

болуы  

Персоналды 

оқыту және 

дамыту 

 Жас мамандар арасында көтерме ақша қаражаты төлемдерін 

ұйымдастыру. 

 Жас мамандарға бекітілген НҚА жоғары төлем төлеу 

 Кадрлардың меншікті клиникаларға кетуі  
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Үрдістер  Өзгертілген иммундық статустқа арналған қан компоненттері R - 

сәулелеу. 

 Жаңа технологияларды-өзек жасушаларын өндірісін енгізу 

 СТ РК ISO 15189-2015 талаптарына сәйкес зертхананы 

аккредиттеу.  

 АИС «Info  DОNOR»   ГИС-те ақпараттық жүйесін интеграциялау. 

 

 Қан компоненттері өндірісін арттыру.  

 Материалдық-техникалық жабдықталудың 

жеткіліксіздігі  

 Аккредиттеу өткізуді қамтамасыз ету үшін 

қаржыландырудың жеткіліксіздігі  

 Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетулердің 

уақытында болмауына байланысты өндірістік 

үдерістердің тоқтауы.  

 ММБ импорттауға байланысты және баға өзгерісіне 

байланысты қатер.  

Қаржылар   ТМККК және ақылы қызметтер шеңберінде медициналық 

қызметтер саны мен түрін арттыру  

 ТМККК жеткіліксіз көлеміне байланысты қаржы 

жүктемесіне байланысты медициналық ұйымдардың 

дебиторлық қарыздары;        

 ММБ және жабдықтарды импорттауға байланысты 

шығын материалдарының тұрақсыз түсуі  

 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: 

ТМККК көлемінің 

жеткіліксіздігі 

салдарынан қаржы 

Активтерді тиімді 

пайдалану және 

дебиторлық 

Тауарлар мен 

қызметтерді 

жеткізушілер 

Шарттық міндеттерді 

орындалуын бақылау. 

Тауарлар мен 

Шарттық міндеттердің орындалуын 

бақылау, тауарлар мен қызметтерге 

төлемдер.  
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жүктемесімен 

байланысты 

медициналы 

ұйымдардың 

дебиторлық 

қарыздарының 

болуы  

қарыздардың 

болмауы. Кәсіпорын 

кірісінің артуы. 

Тұтынушылар және 

қызмет түрлері 

саңының кеңеюі.  

 

алдында  

міндеттерді 

орындамау. 

Ақылы 

қызметтердің 

дамымауы 

 

қызметтердің уақтылы 

төлемдерін талдау    

 

Жабдықтар мен 

ММБ импортқа 

тәуелді болуына 

байланысты шығын 

материалдарының 

тұрақсыз түсуі.  

Облыстың 

медициналық 

ұйымдарын 

қажеттіліктерін қан 

және оның 

компоненттерімен 

қамтамасыз ету. Қан 

компоненттері 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету.   

Облыстың 

медициналық 

ұйымдарын қан 

компоненттеріне 

өтінімдерін 

қамтамасыз етпеу 

ПҚА сәйкес 

келмейтін 

компоненттерді 

беру  

Өндірістік 

үрдістің тоқтауы  

ММБ жеткізушілерімен 

шарттық міндеттердің 

орындауларын 

бақылау.ММБ запастары 

болуын бақылау.   

 

 Шарттық міндеттерді уақтылы 

орындау: жеткізу-төлем кестесін 

сақтау. Қоймадағы шығын 

материалын азамайтын запасын 

ұстану.  

 

Ұлттық валтаның 

ауытқуына 

байланысты ММБ 

құнының артуы  

Қан компоненттері 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету  

 

ММБ запасының 

болмауы  

ММБ жеткізушілерімен 

шарттық міндеттемелер 

талаптарын орындау 

бойынша бақылау  

Шарттық міндеттемелер талаптарын 

сақтау бойынша бақылау жасау  
 

Қанның сирек 

тобымен 

донорлардың 

жеткіліксіздігі  

Облыстың 

медициналық 

ұйымдарын қан және 

оның 

компоненттерімен 

қамтамасыз ету 

Облыстың 

медициналық 

ұйымдарын қан 

компоненттеріне 

өтінімдерін 

қамтамасыз етпеу 

Ақылы негізде донацияға 

донорларды шақыру 

2017ж. ақылы 

донациялар саны 0,2% - 

(25д. оның 11631д.), 2016 

ж. бұл көрсеткіш - 1% 

(85д. оның 

13287д.,құрады 

көрсеткіш 0,8% 

төмендеді. 

Донорлық қозғалысты дамыту 

бойынша іс-шаралар өткізу. Тұрақты 

негізде қанның сирек тобы бар 

әлеуетті донорлардан 2017ж. тіркелім 

толықтырылады. Қосымша қан тобы 

мен RH фактор 845 тұлғадан 

анықталды,, оның ішінде 100адам. 

RH(-), олар  қанның сирек тобымен 

донорлар тіркеліміне енгізілді. 

Донорлар телефон қоңырауы немесе 

СМС хабарламасы арқылы 

трансфузиялық инфекцияларға қан 

- 
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тапсыруға немесе қайталап зерттеуге 

шақырылады;  

 

2. Ішкі қатерлер: 

Уақтылы 

жабықтарды 

жоспарлы 

техникалық 

қызмет етпеуі  

 

Қан компоненттері 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету  

 

Жабдықтардың 

істен шығуы; 

 Өндірістік 

үрдістің тоқтауы; 

Облыстың 

медициналық 

ұйымдарын 

өтінімдерін 

қамтамасыз етпеу; 

Қан 

компоненттерін 

сақтау, реагенттер 

мен қан 

үлгілерінің 

сақталуы 

режимінің 

бұзылуы; 

Қаржылық 

шығынға ұшырау 

Істен шығу себебін 

анықтау 

Басшылыққа және 

инженерлік қызметке 

хабарлау. СОПқа сәйкес 

әрекет ету: 

«Қызметкерлердің 

қандай да бір сервистің 

істен шығу кезінде 

әрекет ету тәртібі», 

«Жабдықтарды 

пайдаланудан шығару 

тәртібі»;  

Жабдықтарға жөндеу 

жүргізу; 

«Жабдықтарды 

пайдалануға енгізу 

тәртібі» СОП сәйкес іс-

шаралар жүргізу 

Қызмет көрсету бойынша шарт 

жасалады және орындалады; 

Техникалық қызмет ету және 

жабдықтарды метрологиялық тексеру 

кестесіне сәйкес іс-шаралар 

жасалады. Персоналдарды оқыту, 

Жабдықтармен жұмыс жасау 

барысында пайдалану және 

қауіпсіздік техникасы ережесін 

орындау және сақтау;  

Тәсілдік нұсқамаға сәйкес іс-шаралар 

орындалады: «Техникалық 

құралдарды басқару», 

«Жабдықтардың сыни 

маңыздылығын басқару» 

 

 

Өрттің туындауы Облыстың 

медициналық 

ұйымдарын қан және 

оның 

компоненттерімен 

қамтамасыз ету 

Өндірістік 

үрдістің тоқтауы; 

Облыстың 

медициналық 

ұйымдарын 

өтінімдерін 

қамтамасыз етпеу 

Материалдық 

залал; 

Персоналдың, 

донорлардың 

және келушіердің 

Шұғыл әрекет ету 

шараларын басқару және 

үйлестіруге жауапты:  

1)апаттық қызметті және 

персоналға шұғыл 

байланыс жүйесін 

пайдалана отырып, 

хабарлайды;  

2)эвакуациялау 

стандарттарына сәйкес 

қажеттілік болғанда 

ғимараттан адамдарды 

Персонал өрт кезінде әрекет ету 

өртке қарсы қауіпсіздік техникасын 

оқиды; Ғимаратта көшірудің запас 

жолдары қамтамасыз етілген; ОҚО 

ғимараты және шатыры монолит 

бетоннан тұрады;  (өртке төзімді 

материал). Ішкі және сыртқы 

эвакуациялық баспалдақтар бар. Щит 

есіктер өртке төзімді материалмен 

қапталған ОҚО өртке қарсы келесі 

құралдармен қамтамасыз етілген:  59 

тиісті орындарда және тисті 

 



15 

 

денсаулығы мен 

өмірін жоғалту; 

 

және қан 

компоненттерін 

шығарады; 

Өрт қауіпсіздігін 

басқару бойынша іс-

шаралар атқарылады.  

 

жазулармен  өрт сөндіру мен өрт 

қолғаптары бар өрт шкафтары, тұрған 

орындары эвакуациялау 

жоспарларында көрсетілген, аумақта 

тұрған орны көрсетілген 2 өрт 

гидранты бар. Эвакуациялау 

жоспарлары блок бойынша әрбір 

қабатта орналасқан.   

Сигнал 2000 хабарламасымен 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 журнаы бар.  

Тез жанатын 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 

тұлғаларға ғана болады;  

4) жертөледегі арнайы 

поддондардағы еденнің бойымен 

химикаттар сақталады;  

«Өрт қауіпсіздігін басқару» тәсілдік 

нұсқамасы бойынша іс-шаралар 

орындалады.   
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Стратегиялық бағыт 1: Қаржы қаражатын тиімді пайдалану  

Мақсат 1.1: Активтерді тиімді пайдалану және кредиторлық қарыздардың болмауы. 

Кәсіпорын кірісін арттыру 

 
№ Мақсаттық 

индикатордың 

атауы  

Өл 

шем 

бір 

лігі  

Ақпарат 

көзі 

Жауаптылар Факт 

2015ж 

Факт 

2016ж 

Факт 

2017ж 

Жоспар (жылдар) 

2018ж 2019ж 2020ж 2021ж 2022ж 

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

 Мақсатты 

индикаторлар 

           

1 

Активтер пайдасы 

(RAO) % 

Кәсіпорын 

ның даму 

жоспары  

Қаржы бөлімі 0 0 0,8 1,0 1,3 1,7 2,1 2,5 

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 
8,9 8,8 5,5 9 12 14 15 15 

Міндеттер 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Кәсіпорын кірісінің 

артуы  

мың 

теңге 

Орындау 

туралы 

есеп беру 

және даму 

жоспары  

Қаржы бөлімі 494 342 549 761 910 013 1011672 1013849 1015030 1016221 1018452 

 

 

 

3. БӨЛІМ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР ЖӘНЕ МАҚСАТТЫҚ 

ИНДИКАТОРЛАР  
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2 Кредиторлық қарыз 

теңге 

Орындау 

туралы 

есеп беру 

және даму 

жоспары 

Қаржы бөлімі 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ТМККБК 

шеңберінде қосалқы 

орындаушылар 

ретінде қатысудан 

кірісті көбейту 

мың 

теңге 
Орындау 

туралы 

есеп беру 

және даму 

жоспары 

Қаржы бөлімі 0 0 0 8 250 8 450 8 950 9 650 11 025 

4 Ақылы қызметтер 

арқылы кірісті 

көбейту  

мың 

теңге 

Орындау 

туралы 

есеп беру 

және даму 

жоспары 

Қаржы бөлімі 43942 48 748,1 50 304 138 577 140 554 141 235 141726 142 582 

 

 

 

 

Стратегиялық бағыт 2: Клиенттер  

Мақсат 2.1:   Медициналық көмектің пациент-бағытты жүйесін құру  

 

№ 

Мақсатты 

индикатор атауы 

Өл 

шем 

бір 

лігі 

Ақпарат 

көзі 

Жауаптылар Факт 

2015ж 

Факт 

2016ж 

Факт  

2017ж 

Жоспар (жылдар) 

2018ж 2019ж 2020ж 2021ж 2022ж 

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

 Мақсатты 

индикаторлар 

           

1 Медициналық 

ұйымдардың 

шығарылатын қан 

компоненттері мен 

% Пікір  СПБ 99,99 100 100 100 100 100 100 100 



18 

 

көрсетілетін 

қызметтің сапасына 

қағанаттану деңгейі  

2 Кәсіпорын 

аккредитациясының 

болуы  

Ия/жоқ Куәлік  СПБ жоқ жоқ ия ия ия ия ия ия 

3 Негізделген 

шағымның болуы  

Саны Шағым 

Реклама 

ция 

ақпарат  

СПБ 1 0 0 0 0 0 0 0 

Міндеттер 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Медициналық 

ұйымдарды қан 

компоненттерімен 

қамтамасыз ету  

% Өтінім  

Есептеме 

ҚӨ КЖА 

және УС 

блогымен 

өнімдерді 

беру 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Қан қызметі 

саласында қызмет 

ететін денсаулық 

сақтау ұйымдарына 

аккредиттеу өткізу  

Куәлік 

алу 

Куәлік  СПБ   

+   + 

  

3 СТ РК ISO 15189-2015 

талаптарына сәйкес 

зертхананың 
аккредиттеуден өткізу. 

Куәлік 

алу 

Куәлік ЖААЗ 

ҚТБ 

  

 +   +  

 

Персоналдарды оқыту және дамыту  

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

Мақсат 3.1:   Білікті кадрлармен қамтамсыз ету  

 
№ Бағалық 

индикаторлардың 

атаулары 

Өлше

м 

бірлігі  

Ақпарат 

көзі 

Жауаптылар  Факт 

2015ж 

Факт 

2016ж 

Факт 

2017ж 

Жоспар (жылдар) 

2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж 2022 ж 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Мақсаттық 

индикаторлар 

           

1 Ұйым қаржысы 

есебінен 

біліктіліктерін 

арттыған, қайта 

даярлаудан өткен 

қызметкерлер үлесі  

% Статисти

калық 

деректер  

ПБЖ 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Дәрігерлер мен 

медициналық 

қызметкерлердің 

санаттылық 

деңгейлері  

% Статисти

калық 

деректер  

ПБЖ 49 41 55 55 56 58 59 60 

3 Өндірістік 

персоналдың 

қанағаттану деңгейі  

% Статисти

калық 

деректер  

ПБЖ 0 0 80 80 80 85 85 85 

4 Кадрлармен 

жасақталу: жалпы 

(қызметкерлердің 

барлық санаттары 

бойынша) 

% Статисти

калық 

деректер  

ПБЖ 90 90 90 90 95 95 95 95 

5 Өндірістік 

персоналдық 

тұрақсыздығы  

% Статисти

калық 

деректер  

ПБЖ 20 20 20 15 15 10 10 5 

6 Маманның 1 

мөлшерлемедегі 

орташа жалақының 

экономикадағы 

орташа жалақыға 

қатынасы  

% Жоспар  Қаржы бөлімі 1,29 1,35 1,38 1,4 1,43 1,46 1,49 1,51 

7 Қоса атқару 

коэффициенті 

% Статисти

калық 

деректер 

ПБЖ 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 
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8 Intermediate   

деңгейінде ағылшын 

тілін меңгерген 

клиникалық 

мамандардың үлесі                        

% Есептеме ПБЖ 0 0 0 0 3 5 10 15 

Міндеттері 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Дәрігерлердің жыл 

сайынғы 

біліктіліктерді 

арттырулары, қайта 

даярлаудан өтулері  

Саны  Жоспар ПБЖ 8 6 8 6 5 5 5 5 

2 Орта медициналық 

қызметкерлердің 

жыл сайынғы 

біліктіліктерді 

арттырулары 

Саны  Жоспар ПБЖ 14 13 9 12 10 10 10 10 

3 Өндірістік 

персоналға 

біліктілікті 

арттыруға , қайта 

даярлауға кеткен 

шығындар  

мың 

теңге 

Жоспар Қаржы бөлімі 94 303 1 181 1 391 1 159 1 159 1 159 1 159 

4 Дәрігерлердің 

санаттылығы  

% Статисти

калық 

деректер 

ПБЖ 42 24 41 42 44 46 48 50 

5 Орта медициналық 

қызметкерлердің 

санаттылығы 

% Статисти

калық 

деректер 

ПБЖ 55 57 68 68 68 69 69 69 

6 Өндірістік 

персоналға жыл 

сайынғы сауалнама 

жүргізу  

Саны Жоспар ПБЖ 0 0 96 100 105 110 115 120 
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7 Қоса атқару 

коэффициентін 

азайту  

% Статисти

калық 

деректер 

ПБЖ 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 

8 Дәрігерлердің 

жалақыларын 

арттыру  

Теңге  Есептеме Қаржы бөлімі 138 742 143 792 145 827 148 744 151 718 154 753 157 848 161 005 

9 Intermediate  

деңгейінде ағылшын 

тілін меңгеруді 

оқыту бойынша 

клиникалық 

мамандар саны                               

Адам Есептеме   ПБЖ 0 0 0 0 2 3 6 9 

10 Intermediate 

деңгейінде 

мамандарды 

ағылшын тілі 

оқытуға кеткен 

шығындар 

Мың 

теңге 

Есептеме ПБЖ 0 0 0 0 75 110 220 350 

 

Стратегиялық бағыт 4:  Ішкі үрдістерді қамтамасыз ету  

Мақсат 4.1: Қызмет тиімділігін арттыру  

 

№ Бағалық 

индикаторлардың 

атаулары 

Өл 

шем 

бірлігі  

Ақпарат 

көзі 

Жауаптылар  Факт 

2015ж 

Факт 

2016ж 

Факт 

2017ж 

Жоспар (жылдар) 

2018ж 2019ж 2020ж 2021ж 2022ж 

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

 Мақсатты 

индикаторлар 

           

1 

Қоғам санынан 

байқау кеңесінде 

тәуелсіз мүшелердің 

үлесі  

% ҚОДСБ 

бұйрығы 

ПБЖ 0 0 0 Кемінде 

30 

Кемінде 

30 

Кемінде 

30 

Кемінде 

30 

Кемінде 

30 

2 
Үлгілік 

корпоративтік 

ия/жоқ - ПБЖ ия ия ия ия ия ия ия ия 
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құжаттар пакетінің 

болуы (4) 

Міндеттер 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Байқау кеңесіне 

тәуелсіз мүшелерді 

қосу  

% ҚО ДСБ Кеңес 

хатшысы 

0 0 0 Кемінде 

30 

Кемінде 

30 

Кемінде 

30 

Кемінде 

30 

Кемінде 

30 

Мақсат 4.2: Медициналық ұйымдардың қан және оның компонентері не қажеттіліктерін қамтамасыз ету  

№ Бағалық 

индикаторлардың 

атаулары 

Өл 

шем 

бір 

лігі  

Ақпарат 

көзі 

Жауаптылар  Факт 

2015ж 

Факт 

2016ж 

Факт 

2017ж 

Жоспар (жылдар) 

2018ж 2019ж 2020ж 2021ж 2022ж 

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

 Мақсатты 

индикаторлар 

           

1 Өтеусіз донациялар 

үлесі  

% 

 «Info  

DОNOR» 

ААЖ 

донор 

картасы 

ДТБ 99 99 99,6 99 99 99 99 99 

2 Барлық дайындалған 

консервіленген 

қаннан жарамсыз 

қанның үлесі   

% ААЖ 

«Info  

DОNOR» 

есептеме  

ҚӨ КЖА 

және УС 

блогымен 

өнімдерді 

беру 

8,3 7,4 7 % 

(2,6) 

артық 

емес 

7 % 

артық 

емес 

7 % 

артық 

емес 

7 % 

артық 

емес 

7 % 

артық 

емес 

7 % 

артық 

емес 

3 Жарамдылық мерзімі 

өтуіне байланысты 

қанның формалық 

элементтерінің үлесі  

% Есептеме ҚӨ КЖА 

және УС 

блогымен 

өнімдерді 

беру 

7,5 9,5 10% 

(4,3) 

артық 

емес 

10% 

артық 

емес 

10% 

артық 

емес 

10% 

артық 

емес 

10% 

артық 

емес 

10% 

артық 

емес 

4 СЗП карантиндеу 

деңгейі  % 
ААЖ 

«Info  

DОNOR» 

ҚӨ КЖА 

және УС 

блогымен 

74,6 64,2 67,4 67,5 67,6 67,7 67,8 70,0 
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Есептеме өнімдерді 

беру 

Міндеттері 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Қанның сирек 

кездесетін тобы бар 

әлеуетті донорлар 

тіркелімін толықтыру  

Саны  Жоспар ДТБ 40 50 60 70 80 90 95 100 

2 СЗП карантиндеуді 

арттыру 

% Жоспар ҚӨ КЖА 

және УС 

блогымен 

өнімдерді 

беру 

74,6 64,2 67,4 Кемінде 

70 

Кемінде 
70 

Кемінде 
70 

Кемінде 
70 

Кемінде 

70 

3 Сәйкес келмейтін 

өнімдер нормасын 

асырмау  

% Журналда 

тіркеу 

ҚӨ КЖА 

және УС 

блогымен 

өнімдерді 

беру 

8,3 7,4 3,0 6 6 6 6 6 

4 Жарамдылық мерзімі 

өтуіне байланысты 

өнімдерді есептен 

шығару нормасын 

асырмау  

% Журналда 

тіркеу 

ҚӨ КЖА 

және УС 

блогымен 

өнімдерді 

беру 

7,5 9,5 9 9 9 9 9 9 

 

Мақсат 4.3: Қан компоненттері қауіпсіздігін қамтамасыз ету  

№ Бағалық 

индикаторлардың 

атаулары 

Өл 

шем 

бір 

лігі  

Ақпарат 

көзі 

Жауаптылар  Факт 

2015ж 

Факт 

2016ж 

Факт 

2017ж  

Жоспар (жылдар) 

2018ж 2019ж 2020ж 2021ж 2022ж 

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

 Мақсатты 

индикаторлар 

           

1 Донорларды 

зертханалық зерттеу 

% Бұйрық ҚТБ 100 100 100 100 100 100 100 100 
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деңгейі (Нв, қан 

тобы, резус фактор, 

АЛаТ,  жалпы ақуыз,   

ақуыз фракциялары, 

қанды жалпы талдау, 

бруцеллез) 

2 Донорлық қан 

үлгілеріне 

иммуногематологиял

ық зерттеулер 

жүргізу деңгейі - 

скрининг а/э 

антидене 

% 

Бұйрық ҚТБ 83 100 100 100 100 100 100 100 

3 Донорлық қан 

үлгілерінің 

трансфузиялық 

инфекциясына келесі 

әдістермен тестілеу 

жүргізу деңгейі: 

ИХЛА, жабық 

типтегі автоматты 

талдауыштарда ПЦР  

% Бұйрық ЖААЗ 75 100 100 100 100 100 100 100 

 

Міндеттер 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Донорларды тексеру 

(Нв, қан тобы, резус 

фактор, АЛаТ,  

жалпы ақуыз,   ақуыз 

фракциялары, жалпы 

қан 

талдауы,бруцеллез) 

% Бұйрық ҚТБ 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Донорлық қан 

үлгілеріне 

иммуногематологиял

% Бұйрық ҚТБ 83 100 100 100 100 100 100 100 
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ық зерттеулер 

жүргізу - скрининг 

а/э антидене 

3 Жабық типтегі 

автоматты 

талдауыштарда 

ИХЛА; ПЦР 

донорлық қан 

үлгілеріне 2 кезеңдік 

скрининг жүргізу  

% 

 

Бұйрық ЖААЗ 75 100 100 100 100 100 100 100 

             

 

Мақсат 4.4:  Шығарылатын қан компоненттері  сапасын басқару жүйесі мен медициналық қызметтерді жетілдіру  
№ Бағалық 

индикаторлардың 

атаулары 

Өл 

шем 

бір 

лігі  

Ақпарат 

көзі 

Жауаптылар  Факт 

2015ж 

Факт 

2016ж 

Факт 

2017ж 

Жоспар (жылдар) 

2018ж 2019ж 2020ж 2021жж 2022ж 

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

 Мақсатты 

индикаторлар 

           

1 Қан өнімдері 

сапасына бақылау 

жасау деңгейі  

% Есептеме СПБ 81,2 92,5 99,2 

 

 

100 100 100 100 100 

2 Медициналық 

жабдықтарға және 

ақпараттық жүйелерге 

техникалық қызмет 

көрсету деңгейі  

% Есептеме  СПБ 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Міндеттері 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Дайын өнімдердің 

сапасын зертханалық 

бақылау  

% 

Есептеме СПБ 62,4 85,1 98,4 99 99,5 100 100 100 
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2 Қан және оның 

компоненттеріне 

бактериологиялық 

бақылау жасау  

% 

Есептеме  СПБ 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Ақпараттық 

жүйеЛердің жұмыста 

ақауларының 

болмауы  

Саны Актілер СПБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Медициналық 

жабдықтарға 

техникалық қызмет 

көрсету  

% Есептеме СПБ 100 100 100 100 100 100 100 100 

№ Ресурстар Өлшем 

бірлігі 

2015 ж. 2016 ж. Факт  

2017 ж.  

Жоспар (жылдар) 

2018 ж 2019  ж 2020 ж 2021 ж 2022 ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Қаржылық ресурстар, 

оның ішінде: 

Мың 

теңге 494 342 549 761 910 013 1 011 672 1 013 849 1 015 030 1 016 221 1 018 452 

Мақсат 1.1: Активтерді тиімді пайдалану және кредиторлық қарыздардың болмауы  

Кәсіпорын кірісінің артуы 

1 

ТМККБК көрсетуге 

мемлекеттік тапсырысты 

арттыру  

Мың 

теңге 
450 400 492 013 859 709 864 845 864 845 864 845 864 845 864 845 

Ақылы медициналық 

қызметтерден түскен кіріс  
Мың 

теңге 
0 0 0 8 250 8 450 8 950 9 650 11 025 

Қосалқы 

орындаушылармен 

жасалған шарт бойынша 

кірісті арттыру  

Мың 

теңге 
43942 48 748 50 304 138 577 140 554 141 235 141 726 142 582 

 Адами, оның ішінде: Адам   27 27 24 23 23 23 

 2. БӨЛІМ ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР  
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Мақсат 3.1:   Білікті мамандармен қамтамасыз ету 

 

 

 

 

1 

Персоналдардың 

біліктілікті уақтылы 

өтулері  

адам  22 19 17 18 15 15 15 15 

Біліктілік санатын алуға 

персоналдардың уақтылы 

аттестаттаудан өтулері  

адам 5 5 10 9 9 8 8 8 

 Материалдық-

техникалық, оның 

ішінде: 

дана 5 1 2 1 3 2 5 5 

Мақсат 4.4:  Басқару жүйесін, шығарылатын қан компоненттері мен көрсетілетін медициналық қызметтерді жетілдіру 

(жабдықтарды сатып алу,   компьютерлік паркті жаңарту ) 

1 

Негізгі құралдарды сатып 

алу, оның ішінде: 

дана 5 1 1  
  

  

Жабық жүйенің рН метр  дана - - - 1 
- - 

- - 

Автоматтық немесе 

жартылай автоматтық 

коагулометр 

дана - - -  1 

- 

- - 

Жинақта компьютерлерді 

сатып алу  

жинақ - - 1 

(ноутбук) 

- 2 2 5 5 

 

2018-2022 жылға арнаған қажетті қаржыландыру  

Атауы 

2018 2019 2020 2021 2022 Жиыны  

ТМКБК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

ТМКБК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

ТМКБК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

ТМКБК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

ТМКБК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

ТМКБК 

Ақылы 

қызмет 

тер 

Қаржы 

ресурстары 
864 845 146 827 864 845 149 004 864 845 150 185 864 845 151 376 864 845 153 607 

4324225 750 999 

Жиыны 1 011 672 1 013 849 1 015 030 1 016 221 1 018 452 5 075 224 



28 

 

Кәсіпорынның 2018-2022 жж. стратегиялық даму жоспарын орындау үшін 5 075 224 мың теңге қаржы қаражаты қажет, оның ішінде ТМККБК 

қамтамасыз ету үшін 4 324 225 мың теңге қажет. Ақылы қызметтерден түсетін жоспарланатын кіріс 750 999 мың теңге, ол кәсіпорын 

қызметкерлерінің әдеуметтік пакетін жақсарту үшін, инвестициялық жобаларды тарту және дамыту үшін жоспарланады.   
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