
          Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің  

2011 жылғы «____» _____________  

№ ______ бұйрығына 

2- қосымша 
 

 

 

Қазақстан Республикасында қан қызметін жетілдіру жөніндегі 2011-2015 жылдарға арналған        

іс-шаралар жоспары 

 

р/с

№  

Іс-шараның атауы Аяқтау нысаны Жауапты 

құрылымдық 

бөлімше/ведомство 

 

Орындалу 

мерзімі 

 1. Зертханалық скрининг және қан компоненттерін дайындау жүйесін жетілдіру  

1 Қазақстан Республикасының қан қызметі ұйымдарындағы 

халықаралық стандарттарға сәйкес «жабық» жүйелерді 

пайдалана отырып трансфузиялық инфекцияларға 

донорлық қанның екі кезеңдік  автоматтандырылған 

скринингін енгізуді қамтамасыз ету     

Денсаулық сақтау 

министріне ақпарат 

МКҰД, ТҒӨО, 

ОДСБ 

2012 

жылғы        

1 қаңтар 

 2. Республикада қан қызметінің бірыңғай ақпараттық кеңістігін құру  

2 Қан қызметінің бірыңғай ақпараттық жүйесін енгізу 

базасында донорлық қанның Ұлттық тіркелімін және қан 

қорын басқару жүйесін құру үшін техникалық-

экономикалық негіздемені белгіленген тәртіппен әзірлеуді 

және бекітуді қамтамасыз ету*   

Белгіленген тәртіппен 

қажетті 

сараптамалардан өткен 

және ҚР Денсаулық 

сақтау министрінің 

СДД, МКҰД, ЭҚД, 

ТҒӨО, РҚО 

2012 

жылғы        

1 мамыр 
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бұйрығымен бекітілген 

техникалық-

экономикалық негіздеме 

 3. Қан орталықтардағы жабдықтардың тиімді қызмет көрсетуін қамтамасыз ету үшін сервистік қызметті құру 

3 Қан қызметі ұйымдарындағы жабдықтардың тиімді 

қызмет етуін қамтамасыз ету үшін сервистік қызметті құру 

Денсаулық сақтау 

министріне ақпарат 

МКҰД, ТҒӨО 

 

2013 

жылғы        

1 қаңтар 

4 Қан қызметі ұйымдарындағы жабдықтар паркіне 

мониторинг жүргізу 

Мониторинг МКҰД, ТҒӨО 

 

Ұдайы  

 4. Өңірлердегі қан қызметін халықаралық принциптерге сәйкес құрылымдық қайта құру  

5 Қазақстан Республикасы Үкіметіне өңірлердегі қан 

қызметін халықаралық қағидаттарға сәйкес медициналық 

ұйымдарды жабдықтармен өңірлік деңгейде 

жарақтандыруды қоса құрылымдық өзгерту туралы 

ұсыныстарды дайындау 

ҚР Үкіметіне 

ақпарат 

МКҰД, 

ТҒӨО,ОДСБ, РҚО 

2011 

жылғы        

1 қараша 

 5. Шикізатты келісімшарттық фракциялау арқылы қан компоненттерімен қамтамасыз ету  

6 Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығының 

базасында донорлық қаннның плазмасын қан 

препараттарына келісімшарттық фракциялаудың пилоттық 

жобасын жүзеге асыру  

ҚР Үкіметіне 

ақпарат 

МКҰД, ТҒӨО 

 

2012 

жылғы        

1 қаңтар 

 6. Қан қызметінің нормативтік базасын жетілдіру және кадр әлеуеттік дамыту 

7 Нормативтік құқықтық актілерге, оның ішінде 

лейкофильтрлеу мен вирусинактивацияны қоса қан 

компоненттерін өндірудің және сапаны басқарудың 

НҚА өзгерістер МКҰД, ТҒӨО, РҚО, 

ОДСБ 

 

2011 

жылғы        

1 қазан 
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барлық кезеңдеріндегі технологиялық үдерістің бірыңғай 

стандарттарын бекіту бөлігіне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу  туралы ұсыныстарды дайындау 

8 Трансфузиолог кабинеттерін жарақтандыру стандарттарын 

әзірлеу 

НҚА өзгерістер МКҰД, ТҒӨО, РҚО, 

ОДСБ 

 

2011 

жылғы        

1 қазан 

9 Трансфузиялық қызметті жүзеге асыратын медициналық 

ұйымдарда трансфузиялық терапияны бақылау және 

мониторинг жүргізу үшін трансфузиялық комитеттерді 

құрудың орындылығын қарау  

НҚА өзгерістер МКҰД, ТҒӨО, РҚО, 

ОДСБ 

 

 

2011 

жылғы        

1 қазан 

10 Донорға ағзаның әл-қуаты шығындарының орынын 

толтыру үшін өтемақы төлемдерін АЕК-тің 0,25 

мөлшерінен 0,75-ке дейін арттыру мүмкіндігін қарастыру 

2013-2015 жылдарға 

арналған бюджеттік 

өтінім 

РБК шешімі 

ҚР Үкіметінің қаулы 

жобасы 

МКҰД, ЭҚД, ТҒӨО, 

РҚО, ОДСБ 

   

 

2012 

жылғы      

15 мамыр 

 

2012 

жылғы 

1 қазан 

11 Медициналық ұйымдағы трансфузиолог кабинетімен қоса 

қан қызметі ұйымдары туралы ережені әзірлеу  

 

НҚА өзгерістер МКҰД, ТҒӨО, РҚО 

 

2011 

жылғы        

1 қазан 

12 Қан қызметі мамандарының негізгі еңбекақысына 60% 

үстеме ақы төлеуді енгізу (ЖИТС қызметімен ұқсас 

келетін) туралы ҚР Үкіметінің қаулы жобасын әзірлеу  

2013-2015 жылдарға 

арналған бюджеттік 

өтінім 

РБК шешімі 

ҚР Үкіметінің қаулы 

жобасы 

МКҰД, СДД, ЭҚД, 

ТҒӨО 

 

2012 

жылғы  

15 мамыр 

 

 2012 

жылғы  

1 қараша 

13 Гемопоэтикалық дің жасушалары донорларының НҚА жобасы МКҰД, ТҒӨО 2011 
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республикалық тіркелімін жүргізу ережелерінің жобасын 

әзірлеу және енгізу 

 жылғы       

1 қазан 

14 Инспекциясы қызметі  және бағалау индикаторларын қоса 

алғанда қан қызметін ұйымдастыруды  бағалау жүргізудің 

тәртібі туралы ереженің жобасын әзірлеу 

НҚА өзгерістер МКҰД, ТҒӨО, РҚО,   

МФҚБК, МСЭҚК 

2011 

жылғы        

1 қазан 

15 Қан қызметіндегі тарифтік саясат мәселелері (қан 

компоненттерінің құнын есептеу және жұмыс уақытын 

жұмсалу нормалары) бойынша тиісті кадрларды әзірлей 

отырып, республикалық семинар-кеңес өткізу  

Ережелер жобасы СДД, МКҰД, ЭҚД, 

ТҒӨО,  РҚО, ОДСБ 

 

2011 

жылғы       

30 

қыркүйек 

16 Донорды, реципиентті және жүкті әйелдерді 

иммуногематологиялық зерттеу, тіндерді 

иммуногематологиялық үлгілеу, медициналық ұйымда 

трансфузиялық көмекті ұйымдастыру мәселелері бойынша 

әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу  

Әдістемелік ұсынымдар МКҰД, ТҒӨО 

 

2011 

жылғы       

1 қаңтар 

17 Қан орталықтардағы кадрлық қамтамасыз етуілуіне 

мониторинг жүргізу 

Мониторинг  МКҰД, ТҒӨО 

 

Ұдайы  

 7. Ерікті өтеусіз донорлықты дамыту 

18 Қазақстан Республикасындағы ерікті өтеусіз донорлық 

жөніндегі ұсыныстарды енгізу 

 

ҚР Үкіметіне 

ұсыныстар 

МКҰД, ТҒӨО, РҚО 

 

2011 

жылғы      1 

желтоқсан 

19  «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 

туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің 9 бабына 

сәйкес плазманы карантиндеу бағдарламасына өтеусіз 

донорлардың қатысуға дәйектемесі бойынша шара 

қабылдауды қамтамасыз ету 

Денсаулық сақтау 

министріне ақпарат 

Облыстардың, 

Алматы, Астана 

қалаларының 

денсаулық сақтау 

басқармалары 

2012 

жылғы 1 

қаңтар 

 8. Әрбір қан орталығында өнім сапасы менеджментінің тиімді жүйесін дамыту 
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20 Қан қызметі ұйымдарындағы зертханалық зерттеулер 

нәтижесінің сапасын қамтамасыз ету үшін референс-

зертханаларды құру жөніндегі шараларды қабылдау 

 

Денсаулық сақтау 

министріне ақпарат 

МКҰД, МФҚБК, 

ЭҚД, ТҒӨО 

 

2011 

жылғы        

1 қазан 

21 Қан қызметінде қолданылатын медициналық мақсаттағы 

бұйымдарға мемлекеттік тіркеу шеңберінде сапа және 

қауіпсіздік сараптама жүргізуді қамтамасыз ету   

Сараптамалық 

тұжырымдама 

МФҚБК, ТҒӨО, 

ДЗСҰО 

 

Ұдайы  

 9. Қан компоненттерін қолданудың дәлелдемеге негізделген тәжірибесін зерттеу және қолдану жөніндегі 

шараларды қабылдау  

22 Мамандардың «трансфузиология» мамандығы бойынша 

дипломнан кейінгі деңгейдегі біліктілігін модульдік 

қағидат негізінде жетілдіру бағдарламаларының 

жобаларын әзірлеу 

Бағдарлама жобалары ҒАРДД, ТҒӨО, 

АМДБЖИ 

2013 

жылғы 1 

наурыз 

23 Трансфузиялық терапия хаттамаларын әзірлеу жөніндегі 

шараларды қабылдау  

Трансфузиялық терапия 

хаттамалары 

МКҰД, ЭҚД, ТҒӨО 

 

2014 

жылғы 1 

қаңтар 

24 ҚР Үкіметі мен Дүниежүзілік банкінің технологияларды 

беру және институционалдық реформа жүргізу 

жобасының  В4 «Қан қызметін жетілдіру» кіші 

бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде Heap Research 

консалтингтік компаниясымен ықпалдастықты 

жалғастыру мәселесін қарау 

Денсаулық сақтау 

министріне ақпарат 

СДД, ТҒӨО 

 

2011 

жылғы 15  

қыркүйек 

 10.  Трансфузиология саласындағы ғылыми- 

қолданбалы зерттеулерді ұйымдастыру 

   

25 Трансфузиология саласындағы ғылыми-техникалық 

бағдарламаны әзірлеуге өтінім енгізу 

Өтінім ҒАРДД, ТҒӨО 2012 

жылғы 1 

ақпан 
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МКҰД – Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті 

ЭҚД – Экономика және қаржы департаменті  

СДД – Стратегиялық даму департаменті 

ҒАРД – Ғылым және адами ресурстар департаменті  

МФҚБК – Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті  

МСЭҚК – Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті 

ТҒӨО – Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы  

АМДБЖИ – Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институты 

РҚО – Республикалық қан орталығы 

ДЗСҰО - Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық орталығы  

ОДСБ – Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының Денсаулық сақтау басқармалары. 

* - қан қызметінің бірыңғай ақпараттық жүйесін енгізу базасында донорлық қанның Ұлттық тіркелімін және қан қорын 

басқару жүйесін құру үшін техникалық-экономикалық негіздемені ТҒӨО өз қаражаты және РҚО есебінен әзірлеу  

 

 


