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1 ТАРАУ. КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ 

 

 

1.1 Ұйымның және ұсынылатын медициналық қызметтердің қысқаша сипаттамасы 

(миссия, пайымдау) 

 

«ОЖМЖС» ШЖҚ МКК Орал қаласындағы үш қосалқы станциясы, 16 аудандық жедел 

медициналық жәрдем бөлімшелері және санитариялық авиация бөлімшесі бар орталық жедел 

медициналық жәрдем станциясы түрінде қызмет етеді. БҚО бойынша қызмет көрсетілетін 

халық саны 2021 жылы 663186 құрады. Орал қаласы халқының саны 349818 адамды құрады. 

Әр ауысымда Батыс Қазақстан облысы бойынша желіде 39 бригада жұмыс жасайды 

(қала бойынша 22, аудандарда 17). Оның ішінде 2 дәрігерлік және 37 фельдшерлік бригада бар. 

Халыққа қызмет көрсету радиусы 25 км. құрайды. 

ОЖМЖС бойынша штат саны барлығы, санитариялық авиацияны қосқанда, 655,75 

бірлік, оның ішінде штат бойынша дәрігерлер 37,25  (жеке тұлғалар 9), штат бойынша ОМҚ 

360,75 (жеке тұлғалар 352), штат бойынша КМҚ 3,0 (жеке тұлғалар 3), штат бойынша басқа 

да персонал 254,75  (жеке тұлғалар 256). 

Санитарлық көлікпен жабдықтау 100%. 

Қолда бар санитарлық көліктің саны-108 бірлік (қалада-74, ауылда-34). 

Оның ішінде 2020 жылғы қарашада қаржы лизингі шеңберінде республикалық бюджет 

есебінен 37 көлік алынды (5-і ауылға жіберілді). 

2021 жылғы қаңтарда қаржы лизингі шеңберінде республикалық бюджет есебінен 20 бірлік 

сатып алынды (маркалары: 10 бірлік "Hyundai Н350", 7 бірлік "JAC Sunray", 3 бірлік 

Газель"Next"). Оның ішінде 7 бірлік "JAC Sunray" маркалы автокөлік аудандық ЖМЖ  

бөлімшелеріне таратылды. 

2021 жылдың қазан айында жергілікті бюджет есебінен ОЖМЖС аудандық бөлімшелері 

үшін УАЗ маркалы санитарлық көліктің 18 бірлігі сатып алынды. 

Барлығы 60 реанимобиль (оның ішінде 48 қалада, 12  аудандық ЖМЖ  бөлімшелерінде), оның 

ішінде С класты – 32 бірлік (қалада - 30, ауылда - 2). 

88 машина жүріп тұр (54- қалада, 34- ауылда), есептен шығаруға 24 бірлік жатады. 

Санитарлық көліктің тозуы- 41%. 

GPS навигациямен жабдықтау -100%. 

Медициналық жабдықтармен жарақтандырылуы 100% - ды құрайды. 

 

Миссия  

Уақытылы ұсынылған және кәсіби көрсетілген жедел медициналық жәрдем. 

 

Пайымдау   

 

Қала және облыс халқының денсаулығын жақсартуға бағытталған жедел медициналық 

жәрдемді басқарудың және жоспарлаудың тиімді жүйесін құру 

 

 

2021 жыл сандармен  

 

 2021ж. соңына қызмет көрсетілетін халық саны.:  663186 

 Жүгінулер саны: 331110 

 БҚО бойынша орындалған шақыртулар саны: 317294 

 МСАКтың кезек күттірмейтін көмек қызметіне жолданған шақыртулар саны: 117501 

  радиоландыру % - 100%. 
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 GPS жарақтандырушылық % - 100%. 

 Медициналық жабдықтармен жарақтандыру - 100%. 

 Кешігулер саны -2,3%. 

 

1.2 Даму стратегиясы (стратегиялық мақсаттар) 

Ұйым стратегиялық бағыттар бойынша жұмыс істейді: 

 1. Уақытылы және сапалы жедел медициналық жәрдем көрсетудің тиімді жүйесін құру 

жолымен халық денсаулығын жақсарту. 

 Мақсат 1. Жедел медициналық жәрдемге халықтың барлық әлеуметтік топтарының 

қолжетімділігі 

Мақсат 2. Пациенттердің шұғыл медииналық жәрдемге толық қанағаттанушылығы. 

2. Халықаралық стандарттарды сақтау, инновацияларды енгізу, заманауи ақпараттық 

технологияларды пайдалану жолымен жедел медициналық жәрдем қызметін жетілдіру  

Мақсат 1.Кадрлық қызметті дамыту 

Мақсат 2 Материалдық-техникалық базаны жетілдіру  

3.Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы 

4. Пациенттердің қанағаттанушылық деңгейі 

5. Медициналық қызметкерлердің қанағаттанушылық деңгейі  

  

 2 ТАРАУ. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 

2.1. Байқау кеңесінің құрамы:  

Облыс әкімдігінің 26.03.2011ж. №73 «Мемлекеттік кәсіпорындарға байқау кеңестерін 

енгізу туралы» Қаулысының негізінде Жедел медициналық жәрдем станциясында кәсіпорынның 

байқау кеңесі құрылды. БҚО әкімдігі Денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық жедел 

медициналық жәрдем станциясы» ШЖҚ МКК байқау кеңесі туралы Ереже БҚО ДСБ 2019 

жылғы 04 қаңтардағы №14-К бұйрығымен бекітілген болатын.  

Байқау кеңесінің төрайымы: Кульбаракова Айгуль Жексеновна – БҚО ДСБ медициналық көмекті 

ұйымдастыру бөлімінің басшысы. 

Байқау кеңесінің мүшелері:  

1. Утешев Мадияр Амангельдиевич- «ОЖМЖС» ШЖҚ МКК директоры 

2. Жалиев Раниль Миньханович – «№3 ҚЕ» ШЖҚ МКК директоры  

3. А.Б. Мустафина– №4 ҚЕ директорының ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмыстар 

бойынша орынбасары  

4. Г.Н. Маулетова–  «ҚКБА» ШЖҚ МКК директорының медициналық қызметтер сапасы 

бойынша орынбасары 

5. Е.М Белая – «№1 ҚЕ» ШЖҚ МКК статистика бөлімінің меңгерушісі 

6. Е.М. Иманкул– ардагер 

7. Нурутдинова Галия Хасеновна  - "Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру 

орталығы"ШЖҚ РМК ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс бөлімінің бастығы 

8. Перепелкина Людмила Анатольевна - Батыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау 

басқармасы Экономикалық жоспарлау бөлімінің бас маманы 

 

Байқау кеңесінің хатшысы:  

Утегенов Аймурат Айболатович 

2021 жылғы өткізілген отырыстар саны: 6  
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2. Ішкі аудит қызметінің құрамы мен қызметі 

  

Пациенттерді қолдау және ішкі бақылау қызметі (ПҚҚ және ІБ) – ұйымның медициналық 

ұйым деңгейіндегі медициналық көмек сапасын басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын 

және бекітілген лауазымдық нұсқаулыққа және Ішкі аудит қызметі жөніндегі Ережеге сәйкес 

құзыреттіліктер берілген құрылымдық бөлімшесі. ОЖМЖС-да сенім телефоны 53-34-09 

қызмет етеді. 

ПҚ ІБ қызметінің мақсаты пациенттің қажетті көлемде уақтылы, сапалы, қауіпсіз 

медициналық көмек алу құқығын қамтамасыз ету болып табылады 

ПҚ ІБҚ міндеттері: 

1. Пациенттердің проблемаларын (шағымдарын) туындаған жерінде және 5 күнтізбелік 

күннен аспайтын мерзімде шешу. Азаматтардың шағымдарын алғашқы тәуліктерде 

қарау. 

2. Пациенттердің медициналық қызметтер деңгейіне және сапасына 

қанағаттанушылық дәрежесін оларға сауалнама жүргізу арқылы зерттеу. 

3. Медициналық қызметтер сапасы индикаторларын бағалау, медициналық карталарды 

тексеру, бір пациентке бірінші шақырту түскен сәттен бастап болған қайталама 

шақыртуларды, 103 бригадасы келгенге дейін және барында болған өлім жағдайларын, 

пациенттерді емдеуге жатқызу барысында  жедел жәрдем диагноздарының 

стационарлармен сәйкес келмеу жағдайларын  талдау жолымен ОЖМЖС барлық 

бөлімшелерінің жұмысын талдау. 

4. Медициналық ұйымда жүзеге асырылатын процестерді денсаулық сақтау саласындағы 

стандарттарға сәйкестілікке бағалау және комиссиялық бағалауға жататын 

жағдайларды іріктеу; 

5. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету қағидаларының 

сақталуын бақылау (дәрілік препараттардың болмауы, науқастың препараттарын 

пайдалану); 

6. Кадрлық және материалдық-техникалық ресурстардың жағдайын және пайдаланылу 

тиімділігін бағалау;  

7. Санитариялық–эпидемилогиялық режимнің сақталуын бақылау. 

8. Дәрілік заттардың және медициналық жабдықтардың тиімсіз пайдаланылу 

жағдайларын сараптау; 

9. ОЖМЖС қызметкерлерінің құқықтық сауаттылығын арттыру; 

10. Азаматтардың БАҚ құралдарына ОЖМЖС –ға қатысты жүгінулерін мониторингтеу; 

11. Жұмыстағы кемшіліктердің алдын алуға және жоюға бағытталған медициналық 

көмектің сапасын және тиімділігін арттыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу. 

12. ОЖМЖС қызметкерлерінің пікірлерін зерттеу, сапаны арттыру және ұйымдағы 

пациенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шаралар жөнінде 

қызметкерлерді ақпараттандыру (сауалнама, семинарлар, дөңгелек үстелдер). 

 

3 ТАРАУ. КӘСІПОРЫННЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН БАҒАЛАУ 

 

3.1. Қызметтің негізгі көрсеткіштері (даму жоспары бойынша) 

 

 

 

Мақсат 1: Денсаулық сақтау кадрларын үздіксіз кәсіби дамыту жүйесін жетілдіру. 
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Аталған стратегиялық мақсат шегінде негізгі міндеттер бойынша жүргізілген іс-шаралардың 

нәтижесінде 4 индикатордың ішінен 2 индикаторға қол жеткізілген жоқ. 

 

Индикаторлар  

№  
 

Атауы 

2021 

жылға 

жоспар 

2021 

жылға 

факт 

2020 

жылға 

факт 

Қол 

жеткізілг

ендігі 

жөнінде 

мәліметт

ер 

1 Оқытуға жататын, оқытудан/қайта 

даярлаудан, оның ішінде шетелде 
өткен қызметкерлердің үлесі  

 

100% 100% 100%  Қол 

жеткізіл

ді. 

2 Дәрігердің орташа айлық 

еңбекақысының өңір 

экономикасындағы 1,5 тең немесе 

жоғары орташа айлық номиналды 

еңбекақысына арақатынасы 

1-ден кем 

емес 

1,5 1,52 Қол 

жеткізіл

ді 

3 Кадрлардың тұрақтамауы 9%-дан 

артық 

емес 

9,4% 15% Қол 

жеткізілг

ен жоқ 

4 Қызметкерлердің 

қанағаттанушылық деңгейі 

85%-дан 

кем емес 

81% 78% Қол 

жеткізілг

ен жоқ 

 

- 2020 жылмен салыстырғанда кадрлардың тұрақтамау деңгейі 15% - дан 9,4% - ға дейін 

төмендегені байқалады. 

- Қызметкерлердің қанағаттану деңгейі 2020 жылғы 78% - дан 2021 жылы 81% - ға дейін 

көтерілді. 

Қызметкерлердің қанағаттанушылығын арттыру үшін еңбек жағдайларын жақсарту 

жөніндегі іс-шаралар жоспарланған: санитарлық көлікті одан әрі жаңарту, тұрмыстық 

үй-жайларды, психологиялық көмек көрсету бөлмелерін және т.б. ұйымдастыру үшін 

мүмкіндік беретін жаңа ЖМЖ ғимаратын салу, кәсіпорын қаражаты есебінен 

қызметкерлерді оқыту. 

 

Мақсат 2: Қызметті дұрыс қаржыландыру, кірістілікті арттыру. 

Аталған стратегиялық мақсат шегінде негізгі міндеттер бойынша жүргізілген іс-шаралардың 

нәтижесінде 3 индикатордың ішінен барлық 3 индикаторға қол жеткізілді.  

 

Индикаторлар   

№   

Атауы 
2021 

жылға 

жоспар 

2021 

жылға 

факт 

2020 

жылға 

факт 

Қол 

жеткізілге

ндігі 

жөнінде 

мәліметте

р 

1 Тозымпұлдық коэффициент  62,3%-дан 
артық емес 

62,3% 58% Қол 

жеткізілді 



7 
 

2 Активтердің рентабельділігі 

(ROA) 

0,15% 0,16 0,15% Қол 

жеткізілді  
3 Ақылы қызметтерден түсетін 

кірістер үлесі 

 7,4%-дан 

кем емес 

7,7% 7,8% Қол 

жеткізілді 

 

 

Мақсат 3: Пациентке бағдарланған медициналық жәрдем көрсету жүйесін құру  

 

Аталған стратегиялық мақсат шегінде негізгі міндеттер бойынша өткізілген іс-шаралар 

нәтижесінде барлық 7 индикатордың ішінен 1 индикаторға қол жеткізілген жоқ. 

 

 

Индикаторлар   

№  

Атауы 2021 

жылға 

жоспар 

2021 

жылға 

факт 

2020 

жылға 

факт 

Қол 

жеткізілге

ндігі 

жөнінде 

мәліметте

р 

1 Пациенттердің 

қанағаттанушылығы 

75% 75,8% 69% Қол 

жеткізіл

ді 

2 АІЖ көрсеткіштері 0 0 0 Қол 

жеткізіл

ді 

3 Кешігумен орындаған 

шақыртулар саны (ЖМЖ 

бригадасының шығу уақыты 

бойынша) 

4,0%-дан 

артық 

емес 

2,3% 4,0% Қол 

жеткізіл

ді 

4 Жалпы өлім-жітім 0,33%-дан 

артық 

емес 

0,34% 0,34% Қол 

жеткізілг

ен жоқ 

5 Медициналық қызметкерлердің 

кінәсі бойынша қайталама 

шақыртулар саны 

0,16% 0,16% 0,2% Қол 

жеткізіл

ді 

6 Жедел жәрдем бригадасы 

диагнозының стационар 

диагнозымен сәйкессіздік 

көрсеткіші 

0,1% 0,1% 0,1% Қол 

жеткізіл

ді 

7 Жеткізілгендер санынан 

емдеуге жатқызылған 

науқастардың үлес салмағының 

артуы 

72% 72,0% 71,0% Қол 

жеткізіл

ді 

 

 2021 жылы сауалнама жүргізу кезінде сауалнамаға жауап берушілердің 75,8% - ында 

"103" диспетчерлерінің шақыртуларды қабылдау сапасына, дәрі-дәрмектермен, 

медициналық жабдықтармен жарақтандыру дәрежесіне және ЖМЖ бригадаларының 

медициналық жәрдем көрсету деңгейіне ескертулер болған жоқ. 2020 жылы 69% толық 

қанағаттандырылды, ескертулер болған жоқ. ЖМЖ-ның санитарлық көлікпен, 

медициналық жабдықпен жарақтандырылуының жақсаруына, шақыртуларға кешігулер 

санының азаюына байланысты оң өзгерістер байқалады. 
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 Ауруханаға дейінгі өлім деңгейінің көрсеткішіне қол жеткізбеу созылмалы ҚАЖА бар 

науқастар арасында өлім жағдайларының өсуімен, медициналық көмекке кеш жүгінуге 

байланысты. 

Ауруханаға дейінгі өлімді төмендету және сәтті жансақтау деңгейін арттыру 

мақсатында ОЖМЖС орталық  станциясында симуляциялық кабинет жұмыс істейді, 

жансақтау дағдыларын пысықтау үшін 2 ересек манекен және 1 нәресте манекен, 

кеңірдекті интубациялау үшін 1 муляж, кеңірдекті тесу үшін муляж, көктамыр ішіне 

және бұлшықет ішіне инъекциялар жасау үшін муляж бар. 2021 жылы 243 фельдшермен 

сабақтар өткізілді. 

           2021 жылдың қазан-желтоқсан айларында ОЖМЖС медициналық қызметкерлері               

халықаралық стандарттар бойынша БҚЖМК базасында оқытудан өтті: базалық және 

кеңейтілген реанимация, балалар реанимациясы, жарақаттар кезінде көмек көрсету. 

2021 жылдың сәуір айында барлық фельдшерлер акушерлік қызметтегі шұғыл 

жағдайлар бойынша 8 академиялық сағат көлемінде оқытудан өтті. Оқытуды ҰШМҮО 

ШЖҚ РМК мамандары жүргізді. 

 

Мақсат 4: Тиімді менеджмент 

 

Аталған стратегиялық мақсат шегінде өткізілген іс-шаралар нәтижесінде 3 индикатордың 

үшеуіне қол жеткізілді 

 

№  

Атауы 2021 

жылға 

жоспар 

2021 

жылға 

факт 

2020 

жылға 

факт 

Қол 

жеткізілге

ндігі 

жөнінде 

мәліметте

р 

1 Жұмыс орындарын 

компьютерлендіру деңгейі 

100% 100% 100% Қол 

жеткізілді 

2 Бригадалардың планшеттермен 

жарақтандырылуы 

100% 100% 100% Қол 

жеткізілді 

3 GPS навигациямен 

жарақтандырылу 

100% 100% 60,4% Қол 

жеткізілді 

 

 

3.2. Негізгі медициналық-экономикалық көрсеткіштер (соңғы 3 жылдағы) 

Ұйымның соңғы 3 жылдағы медициналық-экономикалық көрсеткіштері:  

 

  

Атауы 
2019 жылға 

факт 

2020 жылға 

факт 

2021 жылға 

факт 

1 Есепті кезеңдегі кірістер 1718235 
мың теңге 

2655284 
мың теңге 

4333674  
мың теңге 

2 Есепті кезеңдегі барлық шығыстар 1548000 

мың теңге 

2659176 

мың теңге 

4268186  

мың теңге 

3 Ақылы медициналық қызметтерден 

түскен кірістер 

126187 
мың теңге 

126954 
мың теңге 

121379 
мың теңге 

4 ОЖМЖС бригадаларымен орындалған 
шақыртулар саны 

202408 173248 199793 

5 Жалпы емдеуге жатқызуға дейінгі өлім 0,35% 0,34% 0,34% 

6 Емдеуге жатқызуға дейінгі кезеңде 

орындалған тромболизистердің үлес 

салмағы 

100% 100% 100% 
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7 Сәтті жансақтау 45,0% 47,1% 46,4% 

8 Тәуліктік өлім-жітім көрсеткіші 0,07% 0,08% 0,06% 

 

 

4 ТАРАУ. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ 

ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ. БЮДЖЕТТІҢ КІРІС БӨЛІГІН АРТТЫРУ МЕХАНИЗМІ 

 

4.1. Қаржылық жағдай туралы есеп  

Қаржылық менеджмент тиімділігін арттыру, соның ішінде ТМККК бойынша медициналық 

қызметтерді көрсетуге кететін шығындарды өтеу тарифтерін жетілдіру: 

1 іс-шара. Амортизациялық қорларды пайдалану.   

       Бюджетке сәйкес 2021 жылы тозымпұлдық қордың қаражаты есебінен негізгі құралдарды 

сатып алуға 225 730,00 мың теңге көзделген. Оның ішінде есепті жылы 225 730,00 мың теңге 

сомасына сатып алынды. 

2 іс-шара. Маркетингтік саясатты жетілдіру. 

 Маркетингтік саясатты жетілдіру мақсатында имидж бойынша жұмыстар жүргізілді 

(сайтты басқару; әлеуметтік желілерде ресми парақшаларды жүргізу; сайтты әлеуметтік 

желілерде жылжыту, дамыту; жергілікті және облыстық БАҚ-пен ақпараттық өзара 

әрекеттестік).  

Медициналық ұйымның сайты бар, сайттағы ақпараттар кезеңді түрде жаңартылып 

отырады, «Facebook», «Instagram» әлеуметтік желілерінде Ұйымның ресми парақшаларын 

жүргізу бойынша жұмыстар атқарылды. 

 4.2 Пайда, шығын және жиынтық кіріс жөнінде есеп 

 Ақылы қызметтерден кірістер: 

 Ақылы қызметтер бойынша жүргізілген жұмыс нәтижесінде есепті кезеңде табыс 2 583 

мың теңгені және 4 санаттағы медициналық қызметтер бойынша табыс 118 796 мың теңгені 

құрады.       

Сату (ақылы қызметтерді дамыту; сақтандыру және ассистанс-компаниялармен бизнес-

серіктестік және т.б.). 

  

5 ТАРАУ. ПАЦИЕНТТЕР 

 

5.1 Пациенттерді тарту                                                                 

 

БҚО бойынша 12 айда 1000 тұрғынға шаққанда жүгінулер көрсеткіші 2020 жылғы 

442,7-ден (абс. 291643) 2021 жылғы 499,3-ке (абс. 331110) дейін яғни 11,3%-ға артты.   

Абсолюттік мәннің өсуі - 11,9%. 

ОЖМЖС және МСАК жанындағы ЖМЖ бригадалары қызмет көрсеткен 

шақыртулар саны 1000 адамға шаққанда 2020 жылғы 423,6-дан (абс. 279090) 2021 жылғы 

478,4 (абс.317294)  шақыртуларға дейін яғни 11,5% - ға артты. Абсолюттік мәннің өсуі - 12,0%. 

Оның ішінде: 

1-3 жеделділік санатының шақыртулар саны 1000 тұрғынға шаққанда 2020 жылғы 

173,7-ден (114464) 2021 жылғы 218,7-ге (145071) дейін яғни 20,6% - ға артты. 

4 жеделділік санатының шақыртулар саны  1000 тұрғынға шаққанда 2020 жылғы 

249,9 (164626) - дан 2021 жылы 259,7 (172223) - ға дейін 3,8% - ға артты. 

МСАК кезек күттірмейтін қызметтеріне тапсырылған 4-ші жеделділік санатының 

шақыртулар саны 2020 жылғы 37,9%-дан (абс.105842) 2021 жылы 37,0%-ға (абс. 117501) дейін 

төмендеді. 

ЖМЖ бригадаларымен қызмет көрсетілген шақыртулар саны 2020 жылғы 173248 

шақыртудан 2021 жылы 199793 шақыртуға дейін 13,3% - ға артты. 
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   5.2. Пациенттердің медициналық ұйым қызметіне қанағаттанушылығы. 

Шағымдармен жұмыс. 

Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру мақсатында ЖМЖ-да пациенттерді 

қолдау және ішкі бақылау қызметі (ПҚҚ ІБ) құрылды. Сенім телефоны 53-34-09 жұмыс істейді.  

Жүргізілген сауалнама нәтижелері бойынша 2021 жылы пациенттердің қанағаттану 

деңгейі 75,8% -ды құрады. 2020 жылмен салыстырғанда оң өзгерістер байқалады. 2021 жылы 

жедел жәрдем қызметіне қатысты азаматтардан 93 өтініш тіркелген. Оның ішінде 82 – сі-

пациенттер мен олардың туыстарынан алғыс, 11-і шағым-өтініш. 2 шағым ӘМСҚ деңгейінде 

қаралды, олардың бірі негізді деп танылды (шақырту бойынша кідіріс). Барлық шағымдар 

бойынша қызметтік тексерулер жүргізілді, одан әрі жұмыста кемшіліктердің алдын алу 

бойынша іс-шаралар жүргізілді. 

 

5.3. Пациенттермен жұмыс, емдеуге жатқызылған пациенттер құрылымын басқару.  

 

2021 жылы облыс стационарларына 83246 науқас жеткізілді. Оның ішінде емдеуге жатқызуға 

40514 (48,7%), медициналық көмек көрсетуге (соның ішінде жарақат бөліміне) 42732 (51,3%) 

науқас жолданды. Емдеуге жатқызуға жеткізілгендер санынан емдеуге барлығы 29186 (72,0%) 

жатқызылды.  

 

  5.4. Пациенттердің қауіпсіздігі 

 

  Заманауи емдеу және диагностика хаттамаларының негізінде ЖМЖ-да әр түрлі 

ургенттік жағдайларда емдеуге жатқызуға дейінгі кезеңде медициналық көмек көрсету 

алгоритмдері жасалды, «Пациенттерді тасымалдау тәртібі», «Құлаулардың алдын алу 

бағдарламасы», «Пациенттерді сәйкестендіру ережелері» операциялық процедуралар 

стандарттары әзірленді.  

Бекітілген кестеге сәйкес ЖМЖ санитарлық автокөлік жүргізушілерінің 100%-ы «Жедел 

жәрдемді қауіпсіз жүргізу техникасы» бойынша оқытудан өтті.  

  

 

5.5.Тәуекелдерді басқару  
 Ұйым барлық қызметкерлер арасында сенімді қарым-қатынас орнату, қызметкерлердің 

болған оқиғалар туралы хабарлау қорқынышын азайту арқылы қол жеткізілетін оқиғалар 

туралы есеп беру арқылы медициналық қателер туралы хабарлаудың жұмыс процесін 

жетілдіру бойынша жұмыс жүргізуде. 

 

 

Тәуекелдердің басқарылуын талдау 

 

Ықтимал 

тәуекелдер 

Тәуекел әсер етуі 

мүмкін мақсат 

Тәуекелдердің 

туындау 

ықтималдығын 

азайту жөніндегі іс-

шаралар 

Тәуекелдерді 

басқару жөніндегі 

іс-шаралардың 

нақты орындалуы 

Орындалмау 

себептері 

1 2 3 4 5 

 1-3 жеделділік 

санатындағы 

шақыртуларға 
кешігулердің артуы 

Мақсат 1.1  

Жедел медициналық 

жәрдемнің халықтың 
барлық әлеуметтік 

топтарына 

қолжетімділігі. 

- Желідегі бригадалар 

санын көбейту (10 000 

тұрғынға 1 бригада 
нормативі); 

- Диспетчерлік 

қызмет деңгейінде 

- Көшпелі 

бригадалар саны 

39. Оның ішінде 
қала бойынша 22 

бригада бар. Қала 

бойынша 13 

4 ауысымда 1 

бригаданың 

үздіксіз жұмыс 
істеуі үшін 8 

фельдшер 

және 4 
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жеделділік 

санаттары бойынша 
шақыртуларды тиімді 

бөлу; 

- Шұғыл 

шақыртуларға 
кешігулер санын 

азайту. 

бригада тапшы. 

Аудандық 
бөлімшелерде 17 

бригада жұмыс 

істейді, оның 

ішінде Бөрлі 
ауданында 2 

бригада, қалған 

бөлімшелерде 1 
бригададан; ЖМЖ 

бригадалары 

қызмет көрсеткен 
4-ші жеделділік 

санатындағы 

шақыртулардың 

үлес салмағы 2020 
жылғы 22,7% - дан 

2021 жылы 15,7% 

- ға дейін 
төмендеді;  

- Шақыртуларға 

кешігудің үлес 

салмағы 2,3% - ды 
құрады. 

жүргізуші 

қажет. 
Кәсіпорынның 

қаржылық 

мүмкіндіктері 

желідегі 39 
бригаданың 

жұмысын 

қамтамасыз 
етуге 

мүмкіндік 

береді. 
Бригадалар 

санын 

арттыру 2022 

жылға 
жоспарланып 

отыр. 

2.Дәрігерлік 

кадрлардың 

жетіспеушілігіне 

байланысты 

медициналық 

көмек сапасының 

төмендеуі 
 

 

 

Мақсат 1.2 

Пациенттердің 

шұғыл медициналық 

жәрдемге толық 

қанағаттанушылығы. 
 

- медициналық көмек 

көрсету сапасын 
арттыру жоспарын 

әзірлеу; 

 -фельдшерлік 

құрамды ЭКГ талдау 
әдістемесіне одан әрі 

оқыту, 

тромболитикалық 
терапия жүргізу; 

ЖКС және МҚАЖБ 

алгоритмдері 
бойынша көмек 

көрсетуді жетілдіру; 

- БҚЖМК базасында 

фельдшерлерді оқуға 

жіберу  
 - ЖМЖ-ның 

симуляциялық 

кабинетінде жүрек-
өкпе реанимациясы, 

кеңірдекті 

интубациялау 
дағдыларын 

пысықтау; 

 - ЖӨР көрсету 

дағдыларын үнемі 
тексеру.  

ОЖМЖС 

медициналық 
қызметкерлерінің 

100% ауруханаға 

дейінгі кезеңде 

медициналық 
көмек көрсетудің 

халықаралық 

стандарттары, 
ЖКС және 

МҚАЖБ бар 

жүкті әйелдерге 
шұғыл көмек 

көрсету бойынша 

оқытылды. 

Әзірленген 
стандарттар, 

алгоритмдер, 

диагностика және 
емдеу 

хаттамалары 

медициналық 
қызметкерлер 

үшін қол жетімді, 

планшеттерде 

орналастырылған. 
ОЖМЖС-ның 

симуляциялық 

кабинетін 
жаңарту бойынша 

жұмыс жүргізілді, 

жаңа муляждар 

сатып алынды, 

 

 
 

 

 

____ 
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оқу-әдістемелік 

ақпарат бар 
стендтер 

орналастырылды 

ЖМЖ 

бригадасының 
қатысуымен 

пациенттердің 

өлім-жітімі 
жағдайларының 

ұлғаю қаупі. 

Мақсат 1.2 

Пациенттердің шұғыл 
медициналық көмекке 

толық қанағаттануы 

- ЖӨР бойынша 

көшпелі 
қызметкерлермен 

сабақ өткізу. 

ДЕХ білуге арналған 
сынақ сабақтары; 

ОМҚ аттестаттау.- 

"103" бригадасының 

қатысуымен 
пациенттердің өлім-

жітімінің әрбір 

жағдайын тексеру,  
ЕБК-да тиісті 

басқару шешімдерін 

қабылдау. 

ОЖМЖС-ның 

симуляциялық 
кабинетінде 

көшпелі 

бригадалардың 
фельдшерлерімен 

шұғыл жағдайлар 

кезінде көмек 

көрсету бойынша 
практикалық 

сабақтар 

өткізіледі; 
Медициналық 

қызметкерлердің 

100% - ы базалық, 
кеңейтілген 

реанимация, 

балалар 

реанимациясы, 
жарақаттар 

кезінде көмек 

көрсету 
халықаралық 

стандарттарына 

оқытылды. 

 Бекітілген 
кестеге сәйкес 

өлім 

жағдайларының, 
қайта 

шақыртулардың, 

ЖМЖ 
диагноздарының 

стационарлар 

диагноздарымен 

сәйкессіздіктерінің 
аудиті 

жүргізіледі. 

 

 
 

 

 
 

 

_____ 

Бригадаларды 
қазіргі заманғы 

медициналық 

жабдықтармен 

жарақтандырудың 
жеткіліксіз деңгейі 

Мақсат 2.2 
Материалдық-

техникалық базаны 

жетілдіру 

Мақсат 1.2 
Пациенттердің шұғыл 

медициналық көмекке 

толық қанағаттануы 

- жабдықтарға, 
аудандық қосалқы 

станцияларды ЭКГ 

аппараттарымен, 

дефибрилляторлармен, 
ӨЖЖ 

аппараттарымен, 

пульсоксиметрлермен 
және т.б. қосымша 

жабдықтауға 

өтінімдерді уақтылы 

беру. 
- медициналық 

жабдықтарға ай 

Медициналық 
жабдықтармен 

қамтамасыз ету 

100%. 

 
 

 

____ 
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сайын уақытылы 

техникалық қызмет 
көрсету. 

- өлшеу құралдарын 

мерзімді тексеру және 

медициналық 
жабдықтарды 

аттестаттау. 

- медицина 
қызметкерлерін 

медициналық 

жабдықтарды 
пайдалану 

ережелеріне оқыту. 

Шақыртуларға 

қызмет көрсету 
кезінде 

медициналық 

қызметкерлердің 
жарақаттануының 

жоғары деңгейі 

(ЖКО, шақырту 

кезінде шабуыл 
жасау 

жағдайлары, 

медициналық 
жабдықтармен 

жұмыс істеу). 

Мақсат 3.6   

Медицина 
қызметкерлерінің 

қанағаттанушылығын 

арттыру 

- медициналық 

жабдықтармен 
жұмыс істеу кезінде 

қызметкерлерді 

қауіпсіздік 
техникасына оқыту. 

Еңбекті қорғау 

жүйесі туралы 
ереже бекітілді. 

Қауіпсіздік 

техникасы 
бойынша 

қызметкерлерге 

жүйелі түрде 

жоспарлы нұсқама 
жүргізіледі. ЖМЖ 

жүргізушілерінің 

100% жедел 
жәрдемде қауіпсіз 

жүргізу 

техникасы 

бойынша 
оқытылған. Ұйым 

аумағында 

жарақат алу қаупі 
бар жерлерде 

(баспалдақтар, 

қарау шұңқырлары 
және т.б.) алдын 

алу белгілері 

орналастырылған 

 

 
 

 

 
____ 

3.Ауруханаішілік 

жұқпаның 

туындау қаупі 

(АІЖ) 

Мақсат 1.2  
Пациенттердің шұғыл 

медициналық көмекке 

толық қанағаттануы 

- ЖМЖ бригадаларын 
дезинфекциялау 

құралдарымен, 

антисептиктермен, 
жуу құралдарымен, 

жалпы және жеке 

қорғану құралдарымен, 

медициналық құрал-
саймандармен, басым 

түрде бір рет 

пайдаланылатын ММБ 
барынша қамтамасыз 

ету. 

 -медициналық 

қызметкерлерді 
эпидемияға қарсы, 

дезинфекциялық-

ОЖМЖС-да 
медициналық 

көмек көрсетумен 

байланысты 
инфекциялардың 

алдын алу 

жөніндегі 

комиссия құрылды. 
Қол гигиенасы 

бағдарламасы 

дайындалды. Чек 
парақтарына 

сәйкес қол жуу 

ережелерін сақтау 

бойынша оқыту 
және бақылау 

жүргізіледі. Жеке 

 
 

 

 
 

 

____ 
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стерильдеу 

режимдерін 
ұйымдастыру және 

жүзеге асыру 

бойынша оқыту. 

- шақыртуларға шыға 
отырып, 

санитариялық-

эпидемиологиялық 
режимнің сақталуын 

бақылау. 

қорғану 

құралдарымен, 
дезинфекциялау 

құралдарымен 

толық көлемде 

қамтамасыз ету. 

Ұйымға, 

қызметкерлерге 
және медициналық 

қызметкерлерге 

қарсы сот ісін 
жүргізу қаупі . 

3-стратегиялық бағыт. 

Кәсіпорынның 
қаржылық 

тұрақтылығы. 

Мақсат 1.2 
Пациенттердің шұғыл 

медициналық көмекке 

толық қанағаттануы 

- азаматтар мен 

заңды тұлғалардан 
шағымдарды 

(шағымдарды, талап-

арыздарды және т.б.) 
уақтылы қарау. - заң 

қызметі және 

кәсіпорынның ішкі 
аудит қызметі, 

сондай-ақ 

шағымдарды тиімді 

зерттеу және 
атқарушы органдарда, 

сот сатыларында 

және т. б. қорғауға 
дайындалу үшін 

тиісті құжаттаманы 

дайындау. Тергеу 

жүргізетін ұйыммен 
және тағайындалған 

уәкілетті 

тұлғалармен 
байланыс. 

- барлық 

қызметкерлерді 
жабдықпен жұмыс 

істеу кезінде, 

шақыртуға шығу 

кезінде (қауіпсіздік 
белдіктерін 

пайдалану) қауіпсіздік 

техникасы 
қағидаларына оқыту. - 
медициналық көмек 

көрсету сапасын 
арттыру мақсатында 

медициналық 

қызметкерлердің 

кәсіби даярлығын 
арттыру. 

ОЖМЖС-да ПҚҚ 

және ІБ құрылды. 
Пациенттердің 

шағымдарымен 

жұмыс істеу 
рәсімі әзірленді. 

Қызметтің 

бақылауына 
жататын 

жағдайларға ішкі 

аудит жүргізіледі. 

Талдау 
нәтижелері 

бойынша 

жағдайды түзету 
үшін ұсыныстар 

енгізіледі. Емдеу-

бақылау 

комиссияларының 
отырыстарында 

басқару шешімдері 

шығарылады. 
ОЖМЖС 

қызметкерлері 

жоспарға сәйкес 
біліктілікті 

арттырудан 

өтеді. 

Қауіпсіздік 
техникасы 

бойынша 

қызметкерлерге 
жүйелі түрде 

жоспарлы нұсқама 

жүргізіледі. ЖМЖ 
жүргізушілерінің 

100% жедел 

жәрдемде қауіпсіз 

жүргізу 
техникасы 

бойынша 

оқытылған. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

______ 
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Жедел жәрдем 

шақырту санының 
жыл сайын 

ұлғаюына 

байланысты 

бөлінген 
бюджеттің 

ықтимал 

тапшылығына 
байланысты 

тәуекел. 

Мақсат 1.1  

Жедел медициналық 
жәрдемнің халықтың 

барлық әлеуметтік 

топтарына 

қолжетімділігі. 

- ЖМЖ-ға жүгінулер 

санын азайту 
жөніндегі іс-шаралар: 

"103"шақыртудың 

себептері туралы 

БАҚ, әлеуметтік 
желілер арқылы 

халықпен 

ақпараттық-
түсіндіру жұмысы 

- жедел жәрдем 

шақыратын 
созылмалы аурулары 

бар науқастар туралы 

МСАК-ты уақтылы 

хабардар ету 
 - жүргізушілерді 

мекенжайларды білуге 

дайындау және 
тестілеу. 

- Берілген мекенжайға 

жетудің ең қысқа 

жолын табуға 
мүмкіндік беретін 

навигаторларды 

пайдалану, 
нәтижесінде жанар-

жағармай шығынын 

азайтуға, қаржы 
үнемдеуге мүмкіндік 

береді. 

ОЖМЖС 

сайтында жедел 
медициналық 

жәрдемді 

шақырту 

себептері туралы 
ақпарат 

орналастырылған. 
Әлеуметтік 
желілердегі 

парақшаларда, 

теледидар мен 
газеттерге берген 

сұхбаттарда 

ЖМЖ 

қызметкерлері 
жедел жәрдем 

жұмысы туралы 

әңгімелейді. 
Санитарлық 

көліктерде 

мекенжайға ең 

қысқа жолды 
анықтауға 

мүмкіндік беретін 

навигаторлар бар. 
Қалада ЖЖМ 

карточкалық 

жүйесі енгізілген, 
бұл үнемдеуге 

мүмкіндік береді. 

Аудандық 

қосалқы 
станцияларда 

ЖЖМ 

карточкалық 

жүйесін енгізу 
үшін жоғары 

жылдамдықты 

интернетпен 
қамтамасыз 

етудің 

жеткіліксіз 
деңгейі. 

Өз 

қажеттіліктеріне 
арналған 

шығыстарды 

қамтамасыз ету 
үшін ақылы 

қызметтерден 

түсетін өз 

кірістерінің 
жеткіліксіздігіне 

байланысты 

тәуекел. 

3-стратегиялық бағыт. 

Кәсіпорынның 
қаржылық 

тұрақтылығы 

- халыққа 

көрсетілетін ақылы 
қызметтер туралы 

ақпаратты БАҚ-та, 

ұйымның сайтында 
орналастыру,  

- ақылы 

қызметтерден 

түсетін табысты 
ұтымды пайдалануды 

бақылау. 

 

Ұйымның 

сайтында 
көрсетілетін 

ақылы қызметтер 

туралы ақпарат 
орналастырылған 

 

 
 

 

____ 

Мемлекеттік 

сатып алу порталы 

арқылы сапасыз 

тауарларды сатып 
алудың ықтимал 

тәуекелі. 

3-стратегиялық бағыт. 

Кәсіпорынның 

қаржылық 

тұрақтылығы. 

- Мемлекеттік сатып 

алу туралы Заңға 

сәйкес өтінімдер беру 

және құжаттаманы 
дұрыс жасау бойынша 

жауапты 

тұлғалардың 
тауарлар, жұмыстар, 

қызметтер нарығын 

және олардың 

қажеттіліктерін 
зерттеу; 

Қажетті 

бұйымдарды, 

тауарларды 

сатып алу 
Мемлекеттік 

сатып алу 

порталы арқылы 
жүзеге 

асырылады. 

Сапасыз 

тауарларды 
сатып алуды 

болдырмау үшін 

 

 

 

 
____ 
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- жауапты 

тұлғалардың сатып 
алынатын 

тауарлардың, 

жұмыстардың, 

көрсетілетін 
қызметтердің 

сауатты 

құрастырылған 
техникалық 

ерекшелігін ұсынуы. 

сатып алынатын 

тауарлардың, 
жұмыстар мен 

көрсетілетін 

қызметтердің 

техникалық 
ерекшелігі мұқият 

жасалады. 

Жолдардағы 

апаттардың 
жоғары болуына 

байланысты 

көлікті жөндеуге 
жоспарланбаған 

шығыстарға 

байланысты 
тәуекел. 

3-стратегиялық бағыт. 

Кәсіпорынның 
қаржылық 

тұрақтылығы. 

Мақсат 1.1  
Жедел медициналық 

жәрдемнің халықтың 

барлық әлеуметтік 
топтарына 

қолжетімділігі. 

Жүргізушілерді жедел 

медициналық 
жәрдемде қауіпсіз 

жүргізуге оқыту. 

Жүргізушілердің 

100% -ы жедел 
жәрдем 

жағдайында 

қауіпсіз жүргізуге 
оқытылды. 

 

 
 

 

____ 

Зардап шеккендер 

саны көп ТЖ 
туындау қаупі. 

3-стратегиялық бағыт. 

Кәсіпорынның 
қаржылық 

тұрақтылығы. 

Мақсат 1.1  

Жедел медициналық 
жәрдемнің халықтың 

барлық әлеуметтік 

топтарына 
қолжетімділігі. 

- ЖМЖ бригадаларын 

төтенше жағдайлар 
кезіндегі тактикаға 

үнемі үйрету. 

- диспетчерлік 

қызметпен ТЖ кезінде 
хабарлау тәсімін 

пысықтау бойынша 

сабақтар. 
- бригадалардың 

жарақтандырылуын 

тұрақты бақылау, 
медициналық 

жинақтар құрамына 

кіретін дәрілік заттар 

мен ММБ уақтылы 
жаңарту.  

Медициналық 

жабдықтардың 
жарамдылығын 

бақылау. 

Төтенше 

жағдайлар кезінде 
хабарлау 

тәсімдері 

әзірленді.  

ЖМЖ 
бригадалары 

жергілікті және 

республикалық 
ауқымдағы 

жоспарлы және 

жоспардан тыс 
оқу-

жаттығуларға 

қатысады.  

Шұғыл әрекет ету 
бригадалары 

қажетті 

жабдықтармен, 
арнайы киіммен 

жабдықталған. 

 

 
 

 

____ 

 

 

6 ТАРАУ. КАДРЛАР. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУДЫҢ ЖӘНЕ 

ДАМЫТУДЫҢ КЕШЕНДІК ЖҮЙЕСІ 

 

6.1. HR-менеджмент тиімділігі 

«ОЖМЖС» ШЖҚ МКК-да адами ресурстарды басқару кадрлық саясат бойынша 

бекітілген Ережеге сәйкес жүргізіледі. 

 Ұйымның кадрлық саясатының мақсаты адами капиталды тиімді басқару және 

дамыту, жұмыскерлердің сандық және сапалық құрамын қолдау, олардың кәсіби және 

әлеуметтік дамуы, сондай-ақ Ұйымның алдына қойылған стратегиялық міндеттердің жоғары 

кәсіби деңгейде шешілуін  қамтамасыз етуге қабілетті процестердің оңтайлы үйлесімділігі 

болып табылады.  
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Кадрлық саясаттың негізгі басым бағыттары болып табылады: 

1) жоғары кәсіби жұмыскерлерді тарту, дамыту және ұстап қалу;  

2) қызметкерлер құрамын басқарудың алдыңғы қатарлы әдістерін енгізу, қоғамда 

қызметкерлермен жұмыс жасау бойынша тиімді бөлімшені құру; 

3) ОЖМЖС жоғары әлеуетті жұмыскерлерінің командасын басқару;  

4) Инновациялар мен түрлендірулерді қолдау; 

5) Жұмыскердің мінез-құлқын реттейтін біріккен құндылықтарды, әлеуметтік 

нормаларды, ережелерді құру және машықтандыру; 

6) ОЖМЖС-ға серіктестердің позитивті имиджі мен сенімін арттыру. 

 Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін ОЖМЖС үздік мамандарды іздестіруге, 

тартуға, ұстап қалуға және кәсіби деңгейін арттыруға, бастамашыл және шығармашылықпен 

ойлайтын жұмыскерлердің тез және тұрақты кәсіби өсуі үшін мүмкіндіктерді қамтамасыз 

етуге бағытталған жұмыс жүргізеді. 

 Жаңадан жұмысқа қабылданған жұмыскерлердің қысқа уақыт ішінде бейімделуіне 

ықпал етіліп отыр, бұл олардың кәсіби және шығармашылық әлеуетін тиімді пайдалануына 

септігін тигізеді.  

 Қарым–қатынастарды басқару және қызметкерлерді дамыту теңгерімдендірілген 

кешенде пайдаланылатын әкімшілік (құрылымдық бөлімшелер туралы бұйрықтар, өкімдер, 

лауазымдық нұсқаулықтар, жұмыс регламенті және т.б.), экономикалық (материалдық 

ынталандыру, сақтандыру, оқыту), әлеуметтік-психологиялық (психологиялық ахуал, белгілі бір 

мінез-құлық ережелері, бейматериалдық ынталандыру әдістері, корпоративтік мәдениет) 

жұмыс әдістеріне сүйенеді.  

2021 жылы ОЖМЖС қызметкерлері келесі циклдар бойынша біліктілікті арттырудан 

өтті: 

 "Акушерліктегі шұғыл жағдайлар", 26.04.2021 ж. - 06.05.2021ж. аралығында - 324 

медицина қызметкері кәсіпорын қаражаты есебінен. 

 «БЖАЫҚ» 108 сағ., 09.06.2021 ж. - 22.06.2021 ж. аралығында – 003 бағдарламасы 

бойынша 7 фельдшер 

 "ЖМЖ фельдшерінің жұмысы" 108 сағ., 09.06.2021ж.- 22.06.2021ж. аралығында - 003 

бағдарлама бойынша 11 фельдшер 

 "Акушерліктегі сыни жағдайлар" 54 сағ., 21.06.2021ж. - 03.07.2021ж. аралығында - 003 

бағдарламасы бойынша 5 фельдшер. 

 «Акушерліктегі шұғыл жағдайлар» 60сағ.  22 - 27.11.2021ж. - 003 бағдарламасы 

бойынша 14 фельдшер. 

 «ЭКГ» 108сағ.  17 - 30.09.2021ж. - 003 бағдарламасы бойынша 11 фельдшер. 

 «BLS, ACLS, PALS, PHTLS» 27.09.2021ж. - 29.12.2021ж. - кәсіпорын қаражаты есебінен 

222 фельдшер. 

Көшпелі бригадалардың қызметкерлері үшін 355 қысқы киім жиынтығы сатып 

алынды. 

Сыйақылық төлемдердің сомасы 2021 жылы 149290481 теңгені құрады. 

 

ОЖМЖС бойынша штат саны барлығы, санитариялық авиацияны қосқанда, 655,75 

бірлік, оның ішінде штат бойынша дәрігерлер 37,25  (жеке тұлғалар 9), штат бойынша ОМҚ 

360,75 (жеке тұлғалар 352), штат бойынша КМҚ 3,0 (жеке тұлғалар 3), штат бойынша басқа 

да персонал 254,75  (жеке тұлғалар 256). 

2021 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша ОЖМЖС-да дәрігерлік кадрлармен 

жасақталу 24,2% – ды, ОМҚ жасақталуы 100% - ды құрады. 

Медициналық кадрларға қажеттілік туралы ақпарат enbek.kz. сайтында 

орналастырылған.  

Есептік кезең ішіндегі кадрлардың тұрақтамауы 9,4% құрайды. 
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Қызметкерлердің қанағаттанушылық деңгейі 2021 жылы 81% құрады, 2020 жылмен 

салыстырғанда (78%) оң өзгерістер байқалады. 

  

6.2 Сараланған еңбекақы, соның ішінде бонустық төлем жүйесін енгізу 

 

Үздік қызметкерлерді ынталандыру және ұстап қалу жүйесін жетілдіру: 

Сараланған еңбекақыны әзірлеу және енгізу.  

Сараланған еңбекақы төлеу жүйесімен еңбекақы төлеу туралы Ереже бекітілді. Ұйымның 

барлық қызметкерлері үшін операциялардың күрделілік деңгейлері бойынша еңбекақы төлеу 

қорын бөлу механизмі анықталды.  Жұмыскерлерге сараланған қосымша еңбекақы есептеу 

Ережелері бекітілді.  

 

            8.3 Бейматериалдық ынталандыру, соның ішінде әлеуетті көтеру 

Корпоративтік мәдениетті дамыту және корпоративтік құндылықтарды қолдау: 

Ұйым корпоративтік мәдениетті дамыту және корпоративтік құндылықтарды қолдау 

бойынша іс-шараларды тұрақты жүргізеді. Іскери этика Кодексі бекітілді, онда кәсіби қызмет 

пен корпоративтік мәдениеттің бағдарлары көрсетілген. 

Есептік кезеңде келесі корпоративтік іс –шаралар өткізілді:     

  -07.03.21ж. 8 наурыз «Халықаралық әйелдер» күніне ОЖМЖС әйел қызметкерлері 

сыйлықтар алды. 

-19.03.2021ж. «Наурыз мейрамы», салтанатты шара. 

-7 мамыр 2021ж.– «Отан қорғаушылар» күніне кәсіподақ ұйымынан ер адамдарға 

естелік сыйлықтар. 

-8 мамыр 2021ж. – «Жеңіс» күніне арналған салтанатты іс-шара.  

-21.06.2021ж. «Медицина қызметкерлері» күніне орай салтанатты шара өткізілді,  

шектеулі қызметкерлер қатысқан (карантиндік шараларға байланысты) іс-шара 

барысында кәсіподақ атынан грамоталар мен сыйлықтар табыс етілді.  

- 01.06.2021ж. «Балаларды қорғау» күніне орай "Көп балалы отбасылар мен мүгедек 

балаларды қолдаймыз" науқаны өткізілді. 

- 31.07.2021ж. Құрбан айт, көшпелі бригада қызметкерлеріне түскі ас таратылды. 

-1 қыркүйек 2021ж. – Білім күніне арналған салтанатты іс-шара. 1-сыныпқа баратын 

ЖМЖ қызметкерлерінің балаларына кәсіподақ ұйымынан сыйлық жиынтықтары. 

-29.09.2021ж. «Еңбек» күніне арналған салтанатты іс-шара. Ерекше көзге түскен 

қызметкерлерге естелік сыйлықтар тапсыру.  

-01.10.2021ж. «Қарттар» күніне орай азық-түлік пакеттері ұйымдастырылды. 

10.12.2021 ж. Волейболдан қалалық турнирге ЖМЖ қатысуы. 

-15.12.202 ж. ҚР Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты іс-шара. 

 

6.4 Тәуекелдерді басқару 

        

2021ж. ТЖ жағдайларында жедел әрекет ету дағдыларын меңгеру мақсатында ЖМЖ 

бригадалары 15 объектілік жаттығуларға қатысты. 
1. 31/03/2021ж. антитеррор Н.Назарбаев даңғылы ҰҚКД  

2. 28/05/2021ж. ТЖ оқу-жаттығу Пугачев көш., 45 ІІД 

3. 28/05/2021ж. ТЖ оқу-жаттығу А.Тайманов көшесі №1 училище 

4. 17/06/2021ж. ТЖ оқу-жаттығу, теміржол вокзалы 

5. 02/08/2021ж. ТЖ «Бомба қойылды» оқу-жаттығуы, Карев көш., 51. 

6. 02/08/2021ж. ТЖ оқу-жаттығу, С.Сейфуллин көш.,37. 

7. 02/08/2021ж. ТЖ оқу-жаттығу, Қадыр Мырза Әлі ш/а Қалалық сот 

8. 07/10/2021ж. ТЖ оқу-жаттығу, теміржол вокзалы 

9. 07/10/2021ж. ТЖ оқу-жаттығу, автовокзал 

10. 07/10/2021ж. ТЖ оқу-жаттығу, Зашаған 
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11. 28/10/2021ж. ТЖ «Антитеррор»оқу-жаттығуы, Н.Назарбаев даңғ., 162. 

12. 10/11/2021ж. ТЖ «Қыс-2021», Атоян атындағы стадион 

13. 10/11/2021ж. ТЖ «Қыс-2021», ЖЭО 

14. ТЖ «Өрт» оқу-жаттығуы, «Аяжан»СҮ 

15. ТЖ «Өрт» оқу-жаттығуы, Н.Назарбаев даңғ. 162. 

 

2021 жылы ҚТ инспекторымен қауіпсіздік техникасы бойынша 175 нұсқаулық өткізілді. ЖМЖ 

177 жүргізушісі «Жедел жәрдемді қауіпсіз жүргізу» бойынша оқытудан өтті.  

 

 

 

 7 ТАРАУ. ҰЙЫМНЫҢ РЕСУРСТАРЫН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ  

 

 7.1. Кәсіпорынды аккредиттеу 

2021 жылдың қазан айында  "ОЖМЖС" ШЖҚ МКК аккредиттеу алдындағы дайындықтан 

өтті. Аккредиттеу 2022 жылдың 2 тоқсанына жоспарланды.  

 

7.2. Дәрілік препараттарды, медициналық бұйымдарды басқару.   

  

Жедел медициналық жәрдем бригадаларын дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету "Жедел 

медициналық көмек, оның ішінде медициналық авиацияны тарта отырып көрсету қағидаларын 

бекіту туралы"ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 қарашадағы № 225 Бұйрығымен реттеледі. 

Қолсандықтардың дәрілік заттармен толықтырылуы "Қазақстандық ұлттық дәрілік 

формулярды бекіту туралы" ҚР ДСМ 2021 жылғы 18 мамырдағы №41 Бұйрығына, сондай-ақ 

"ТМККК шеңберінде және /немесе міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 

дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету қағидаларын, сондай-ақ 

ТМККК шеңберінде және /немесе МӘМС жүйесінде дәрілік заттар мен медициналық 

бұйымдарға қажеттілікті қалыптастыру қағидалары мен әдістемесін бекіту туралы"ҚР ДСМ 

2021 жылғы 20 тамыздағы №98 Бұйрығына сәйкес Формулярлық комиссиямен жылына 1 рет 

қаралады және бекітіледі. 

 

7.3. Жаңа технологиялар 

2009 жылдан бастап БҚО Жедел жәрдем диспетчерлік қызметі АДАҚ (АДИС) 

(Автоматтандырылған Диспетчерлік Ақпараттық Қызмет) бағдарламалық кешенінің 

көмегімен автоматтандырылған режимде жүргізіледі.  

АДИС"БК "112" бірыңғай диспетчерлік қызметімен біріктірілді. 

Желідегі бригадаларға шақыртулар радиобайланыс арқылы, сондай-ақ планшеттерге 

жіберіледі.  Планшеттермен жабдықтау - 100%. 

«Авиценна" МАЖ және "DamuMed" КМАЖ-мен біріктіру жүргізілді, соның арқасында 

МСАК учаскелік қызметі ЖМЖ активтері бойынша уақтылы ақпарат алады, қабылдау 

бөлмелерінде жедел медициналық көмек бригадалары қандай пациенттерді тасымалдайтынын 

және ауыр пациенттерді қабылдауға дайын болу мүмкіндігі бар. 

Төлемдерді автоматтандыру және халыққа медициналық қызмет көрсету сапасын 

бақылау үшін «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КеАҚ-пен бірігуді аяқтау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. 

5 ауданның Бөрлі АА, Жаңақала АА, Ақжайық АА. Теректі АА, Тасқала АА шұғыл көмек 

бөлімшелері "АДИС"-ке қосылып, ОЖМЖС-мен біріктірілді.  
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ҚОСЫМШАЛАР  

 

1 Қосымша 

 

Стратегиялық жоспарға сәйкес стратегиялық бағыттардың мақсатты индикаторларына 

қол жеткізу нәтижелері 

 

Стратегиялық бағыт 1. Уақытылы және сапалы жедел медициналық жәрдем 

көрсетудің тиімді жүйесін құру 

 

5 индикатордың 3-іне қол жеткізілді, 2-іне қол жеткізілген жоқ. 

Индикаторлар 

 

№ Мақсатты 

индикатор 

атауы 

Өлшем 

бірлігі 

Ақпарат 

көзі 

Жауаптыл

ар 

Есепті 

жылға 

жоспар 

Есепті 

жыл 

фактісі  

 

Қол 

жеткізу 

статусы  

(қол 

жеткізілді/

қол 

жеткізілге

н жоқ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кешігумен 

орындалған 

шақыртулар 

саны 

 

% 

АДИС Директорд

ың 

орынбасар

ы 

 

4,0 

 

 

 

2,3 

 

Қол 

жеткізілді 

2 МСАК 

жұмыс 

сағаттарын

да 

созылмалы 

аурушаңдыл

ықтары бар 

науқастарға 

шақыртулар 

үлесінің 

төмендеуі 

% АДИС Директорд

ың 

орынбасар

ы 

 

16,4 

 

 

12,4 

 

Қол 

жеткізілді 

3 Ауруханаға 

дейінгі өлім 

деңгейі 

% АДИС Директорд

ың 

орынбасар

ы 

0,33 0,34 Қол 

жеткізілге

н жоқ 

4 Сәтті 

жансақтау 

% АДИС Директорд

ың 

орынбасар

ы 

48 46,4 Қол 

жеткізілге

н жоқ 

5 Тәуліктік 

өлім деңгейі 

% АДИС Директорд

ың 

орынбасар

ы 

0,07 0,06 Қол 

жеткізілді 

 



21 
 

 Ауруханаға дейінгі өлім-жітімді төмендету үшін ЖМЖ қызметкерлерін 

халықаралық стандарттар бойынша 100% оқыту жүргізілді.  

 ОЖМЖС орталық станциясында симуляциялық кабинет жұмыс істейді, 2 ересек 

манекен, кеңірдекті интубациялауға арналған 1 муляж бар.  Жансақтау 

дағдыларын пысықтау үшін жаңа туған нәрестенің 1 манекені, конико және 

трахеотомия үшін муляж, көктамыр ішіне және бұлшықет ішіне инъекциялар 

жасау үшін муляж сатып алынды. 
 

Стратегиялық бағыт 2. Жедел медициналық жәрдем қызметін халықаралық стандарттарды 

сақтау, инновацияларды енгізу, заманауи ақпараттық технологияларды қолдану жолымен 

жетілдіру. 

6 индикатордың алтауына қол жеткізілді. 

 

Индикаторлар   

 

№ Мақсатты 

индикаторд

ың атауы 

Өлшем 

бірлігі 

Ақпарат 

көзі 

Жауаптыл

ар 

Есепті 

жылға 

жоспар 

Есепті 

жыл 

фактісі  

(1-ші 

жыл) 

Қол 

жеткізу 

статусы  

(қол 

жеткізілді/

қол 

жеткізілге

н жоқ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Жедел 

жәрдемде 

қауіпсіз көлік 

жүргізу 

тренингі 

бойынша 

оқытылған 

санитарлық 

көлік 

жүргізушілер

інің үлесі 

% Есеп Директор 

 

Директорд

ың 

орынбасар

ы 

100  

100 

 

Қол 

жеткізілді 

2 Негізгі 

базалық  

бағдарламал

арға (BLS, 

ASLS, PALS) 

оқытылған  

ЖМЖ 

медициналық 

қызметкерле

рінің үлесі 

% Есеп Директор 

Директорд

ың 

орынбасар

ы 

100 100 Қол 

жеткізілді 

3 Емдеуге 

жатқызуға 

дейінгі 

ургенттік 

жағдайларда 

% Шақырту 

картасы 

Ф 085/у 

Директорд

ың 

орынбасар

ы 

100 100 Қол 

жеткізілді 
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халықаралық 

стандартта

рға сәйкес 

жедел 

медициналық 

жәрдем 

көрсету  
 

4 ЖМЖ-ның 

санитарлық 

автокөлікпен 

жарақтанды

рушылық 

пайызы 

% Есеп Директор 100 100 Қол 

жеткізілді 

5 Көлік 

құралының 

GPS 

навигациямен 

жарақтанды

рушылық 

пайызы 

% Есеп Директор 100 100 Қол 

жеткізілді 

6 Медициналық 

жабдықпен 

жарақтанды

рушылық 

пайызы. 

% Есеп Директор 100 100  Қол 

жеткізілді 

 

 Стратегиялық бағыт 3. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы 

 

№ Мақсатты 

индикаторд

ың атауы 

Өлшем 

бірлігі 

Ақпарат 

көзі 

Жауапты

лар 

Есепті 

жылға 

жоспар 

Есепті 

жыл 

фактісі  

 

Қол 

жеткізу 

статусы  

(қол 

жеткізілді/

қол 

жеткізілге

н жоқ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

Халыққа 

көрсетілетін 

қызметтер 

тізбесінің 

ұлғаюы 

мың.теңг

е 

Қаржылық 

есеп 

Директорд

ың 

экономика

лық 

мәселелер 

бойынша 

орынбасар

ы 

2500,0 2583,00 

 

Қол 

жеткізілді 

2 Рентабельді

лік (ROA) 

% Қаржылық 

есеп 

Бас  

бухгалтер 

0,15 0,16 Қол 

жеткізілді 

3 Кредиторлы

қ берешек 

 

% 

Қаржылық 

есеп 

Бас  

бухгалтер 

0 0 Қол 

жеткізілді 
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Стратегиялық бағыт 4. Пациенттердің қанағаттанушылық деңгейі  

 

№ Мақсатты 

индикаторд

ың атауы 

Өлшем 

бірлігі 

Ақпарат 

көзі 

Жауаптыл

ар 

Есепті 

жылға 

жоспар 

Есепті 

жыл 

фактісі  

 

Қол 

жеткізу 

статусы  

(қол 

жеткізілді/

қол 

жеткізілге

н жоқ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Медициналық 

көмек 

көрсету 
сапасына 

негізделген 

шағымдардың 
саны 

Абсолют 

саны 

Есеп Директорд

ың 

орынбасар

ы 

0 0 Қол 

жеткізілді 

2 Пациенттер

дің 

көрсетілген 

қызметтерг

е 

қанағаттану

шылығы 

% Есеп Директорд

ың 

орынбасар

ы 

75 75,8  Қол 

жеткізілді 

 

 

 

 

Стратегиялық бағыт 5. Медициналық қызметкерлердің қанағаттанушылық деңгейі 

 

 

 

№ Мақсатты 

индикаторд

ың атауы 

Өлшем 

бірлігі 

Ақпарат 

көзі 

Жауаптыл

ар 

Есепті 

жылға 

жоспар 

Есепті 

жыл 

фактісі  

 

Қол 

жеткізу 

статусы  

(қол 

жеткізілді/

қол 

жеткізілге

н жоқ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Медициналы

қ 

қызметкерле

рдің 

қанағаттану

шылығы 

% Есеп Директорд

ың 

орынбасар

ы 

85%-дан 

кем емес 

81 Қол 

жеткізілге

н жоқ 

2 Кадрлардың 

тұрақтамауы 
% Есеп Директор. 

Директорд

ың 

9 артық 

емес 

9,4 Қол 

жеткізілге

н жоқ 
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орынбасар

ы 

  Қызметкерлердің қанағаттану деңгейі 2020 жылғы 78% - дан 2021 жылы 81% - ға дейін 

өсті. 

 Ағымдағы жылдың басынан бастап 2 дәрігер мен 60 фельдшер әр түрлі себептер 

бойынша жұмыстан босатылды (ЖОО-ға оқуға түсу, әскерге шақыртылу, тұрғылықты 

мекенжайын ауыстыру, жеке компанияларға ауысу, зейнетке шығу және  т.б.). 42 

фельдшер декреттік демалыста. 43 медицина қызметкері (1 дәрігер және 42 

фельдшер)жұмысқа қабылданды. Медицина кадрларына қажеттілік туралы ақпарат 

enbek.kz сайтында орналастырылған.  

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 


