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1-бөлім. Кіріспе: 

1.1  Миссия: «Уақтылы және кәсіби көрсетілген жедел медициналық жәрдем». 

1.2  Пайымдауы: «Пациенттердің қауіпсіздігіне, халықаралық стандарттарға сәйкес шұғыл медициналық көмекті 

сапалы көрсетуге бағдарланған, қазіргі заманғы медициналық жабдықтармен және санитарлық автокөлікпен 

жарақтандырылған жедел медициналық жәрдем қызметі». 

1.3  Құндылықтары: 

• Пациент (пациенттің құқықтарын құрметтеу, оның қауіпсіздігі);  

• Кәсібилік; 

• Жауапкершілік; 

• Ашықтық; 

• Мейірімділік; 

• Алқаластық; 

 

1. 2-бөлім. АҒЫМДАҒЫ АХУАЛДЫ ТАЛДАУ (сыртқы және ішкі орта факторлары). 

 

БҚО Жедел медициналық жәрдем қызметі Орталық станциядан және 1-3 жеделділік санатындағы шақыртуларға 

белгіленген  стандарттарға сәйкес 10 минуттан аспайтын уақытта жетуді қамтамасыз ететіндей қаланың әр түрлі 

аудандарында орналасқан үш қосалқы станциядан, ЖМЖ-ның 16 аудандық бөлімшелері мен  медициналық 

авиация бөлімшесінен тұрады.  

БҚО бойынша әр ауысымда 39 жедел медициналық жәрдем бригадасы жұмыс істейді, олар 1-3-ші санаттағы 

жедел шақыртуларға қызмет көрсетеді. Оның ішінде 22 бригада қалада және 17 бригада ауылда. Белгіленген 

нормативке сәйкес 10 000 тұрғынға 1 бригада болуы тиіс. 
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4-ші санаттағы жедел шақыртуларға МСАК жанындағы ЖМЖ-ның 19 бригадасы қызмет көрсетеді. Оның 

ішінде: қалалық емханалар жанындағы 14 бригада, аудандық МСАК жанындағы 5 бригада (Бөрлі ауданы, 

Ақжайық ауданы - Чапаев ауылы, Теректі ауданы - Подстепное ауылы, Жаңақала ауданы, Тасқала ауданы). 

    БҚО бойынша 1 бригадаға шақыртулардың жалпы орташа тәуліктік жүктемесі 2020 жылы 14,1, 2021 жылы 14,5-

ті құрады.   

- қала бойынша жүктеменің 17-ден 18 шақыртуға дейін артқаны байқалады.  

- ауыл бойынша жүктеме 10-нан 8-ге дейін төмендеген. 

БҚО жедел жәрдем диспетчерлік қызметінің жұмысы автоматтандырылған режимде «АДИС» бағдарламалық 

кешені (автоматтандырылған диспетчерлік ақпараттық қызмет) арқылы жүргізіледі.  Біріктірудің арқасында БҚО 

тұрғындарынан барлық шақыртулар Орталық жедел медициналық жәрдем станциясында 103-тің 7 пульті арқылы 

қабылданады. 

2020 жылғы қаңтарда "АДИС" БК-ны "112" бірыңғай диспетчерлік қызметімен біріктіру аяқталды. 

Желідегі бригадаларға қоңыраулар планшеттерге, сондай-ақ радиобайланыс арқылы жіберіледі. 2020 жылы 

ОЖМЖС бригадалары үшін 38 планшет сатып алынды. Планшеттермен жабдықтау 100%-ды құрады. 

"БХТ"МАЖ-дан ЖСН бойынша пациент деректерін қарау мүмкіндігі жүзеге асырылды.  

"Авиценна" МАЖ және "DamuMed" КМАЖ-бен біріктіру жүргізілді, соның арқасында МСАК учаскелік қызметі 

ЖМЖ активтері бойынша уақтылы ақпарат алады, қабылдау бөлмелерінің ауыр пациенттерді қабылдауға дайын 

болу мүмкіндігі бар. Алты қалалық емхананың, сондай-ақ БҚО-ның 5 ауданы: Бөрлі АА, Жаңақала АА, 

Ақжайық АА, Тасқала АА, Теректі АА-ның жедел жәрдем бөлімшелері «АДИС"-ке қосылып, ОЖМЖС-мен 

біріктірілді.  

ЖМЖ санитарлық көлікпен100% жарақтандырылған. Қаржы лизингі шеңберінде республикалық бюджет 

есебінен 2020-2021 жылдары 57 бірлік санитарлық көлік алынды: 30 бірлік "Hyundai" маркасы, 22 бірлік "Jac 

Sunray" маркасы, 3 бірлік "Газель Next" маркасы, 2 бірлік "УАЗ PROFI -1288"маркасы. Оның ішінде 12 бірлік 

автокөлік ЖМЖ аудандық бөлімшелеріне таратылды.  
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2021 жылдың қазан айында жергілікті бюджет есебінен 18 бірлік "УАЗ" маркалы санитарлық көлік алынды. 

Барлық 18 бірлік ауылдарға жіберілді. 

ОЖМЖС–да барлығы 60 реанимобиль бар (оның 48-і қалада, 12-сі ЖМЖ-ның аудандық бөлімшелерінде), «С» 

класты -29 бірлік (қалада). 94 машина жүріп тұр (60 - қалада, 34 - ауылда), 29 бірлік есептен шығаруға жатады. 

Санитарлық көліктің тозуы - 44%.  

Медициналық жабдықтармен жарақтандырылу 100%-ды құрайды. Медициналық жабдыққа сервистік қызмет 

көрсету медициналық техникаға қызмет көрсететін ұйыммен жасалған шартқа сәйкес жүзеге асырылады. 

ОЖМЖС санитарлық көлігі бригадаға диспетчермен шақыртуды тағайындау және жедел жағдайды жалпы 

бақылау бойынша шешім қабылдауды жеделдету үшін "АДИС" бағдарламалық кешенімен біріктірілген GPS 

мониторинг жүйесіне қосылған. 

ОЖМЖС қызметкерлерінің штаттық және нақты саны. 

 

Қызметкерлер Штаттар Жұмыспен 

қамтылғандар 

Жеке 

тұлғалар 

жинақталу % 

Дәрігерлер 44,0 14,25 18 32,39 

ОМҚ 369,25 369,25 351 100 

КМҚ 6 6 6 100 

Өзге қызметкерлер 257,75 257,75 235 100 

Барлығы 677 647,25 610 95,61 

 

Қосымша жұмыс істеу коэффициенті орта есеппен 1,06-ны құрады.  
2021 жылы 63 медицина қызметкері жұмыстан босатылды. Оның ішінде: 12 фельдшер тұрғылықты жерінің ауысуына 

және ҚР шегінен тыс жерлерге кетуіне, 13 қызметкер жоғары оқу орындарына түсуіне, 7 қызметкер зейнеткерлік 

жасқа толуына, жұмыс орнының ауысуына байланысты - 31 адам. 
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"103"-ке жүгінулер саны: 2018 жылы - 283689 жүгіну, 2019 жылы – 306392 жүгіну; 2020 жылы – 10 ай ішінде 

291643 жүгіну. 2021 жылы-266345 жүгіну. Қызмет көрсетілген шақыртулар саны: 2018ж. - 269626 шақырту, 2019ж. - 

293615 шақырту, 2020ж. -279090 шақырту, 2021 ж. 10 айында - 143501.   

4-ші жеделділік санатындағы шақыртулар санының 2020 жылғы 59,0%-дан 2021 жылы 53,0% - ға дейін азайғаны 

байқалады, оның ішінде ЖМЖ бригадалары қызмет көрсеткен 4-ші санаттағы шақыртулардың үлес салмағы 22,7% - 

дан 15,7% - ға дейін төмендеді. Бұл шақыртуларға кешігулер санының азаюына қол жеткізуге мүмкіндік берді: 2019 

жылы – 4,3%, 2020 жылы – 4,0%, 2021 жылы-2,1%. 

Жедел медициналық жәрдем көрсету сапасын арттыру мақсатында ОЖМЖС мен медициналық авиация бөлімшесінің 

медициналық қызметкерлері әрбір 2 жыл сайын халықаралық стандарттар (базалық және кеңейтілген реанимация, 

жарақаттар кезінде көмек көрсету, балалар реанимациясы, ұшу физиологиясы) бойынша оқытудан өтеді.  

Жүргізушілер жедел жәрдемде қауіпсіз жүргізу курсы бойынша оқытылады. Оқыту кәсіпорын қаражаты есебінен 

ҰШМҮО және БҚЖМК-ның сертификатталған жаттықтырушыларымен жүргізіледі. 2021 жылы 222 медицина 

қызметкері мен 177 жүргізуші стандарт бойынша оқытылды. 

2020-2021 жылдары ОЖМЖС-ның симуляциялық кабинеті жаңартылды. Кеңірдекті тесу, конус тәрізді кесіп алу, 

балалар реанимациясы, бұлшықетішілік және көктамырішілік инъекция дағдыларын пысықтау үшін муляждар 

қосымша сатып алынды. Кабинет оқу-әдістемелік ақпараты бар жаңа стендтермен жабдықталған. 

Ауруханаға дейінгі кезеңде пациенттерге көмек ҚР-да бекітілген диагностика мен емдеудің клиникалық 

хаттамаларына, алгоритмдеріне, әзірленген стандарттарға сәйкес көрсетіледі. ОЖМЖС-да қызметкерлерге хаттамалар 

қолжетімді болу үшін оларды планшеттерге, дербес компьютерлердің жұмыс үстелдеріне, ұйым сайтындағы 

қызметкерлерге арналған бөлімге орналастыру арқылы қол жеткізу қамтамасыз етілген. Ақпарат үнемі жаңартылып 

отырады. 

"Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы" ШЖҚ МКК өз қызметінде келесі нормативтік-құқықтық 

базаны басшылыққа алады: 

 ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 қарашадағы №225 Бұйрығы "Жедел медициналық көмек, оның ішінде медициналық 

авиацияны тарта отырып көрсету қағидаларын бекіту туралы"; 



7 
 

 ҚР ДСМ 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №305 Бұйрығы "Денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен 

маманданулардың номенклатурасын, қызметкерлер лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік 

сипаттамаларын бекіту туралы";  

 ҚР ДСМ 2020 жылғы 25 қарашадағы №205 бұйрығы «Өңірлерді медициналық қызметкерлермен қамтамасыз 

етудің ең төменгі нормативтерін бекіту туралы». 

 

 

 

 

 

  

Кесте 1. SWOT талдау матрицасы. 

 Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

Клиенттер 1. ҚР бекітілген стандарттарға, алгоритмдерге, 

клиникалық хаттамаларға сәйкес жедел 

медициналық жәрдем көрсету. 

2. БҚО МСАК ұйымдарында және ОЖМЖС-дағы 

«АДИС» бірыңғай бағдарламалық кешенінің 

арқасында үйде қалған пациенттерге учаскелік 

дәрігер үшін активтерді уақытылы беру. 

3. Халықтың табыс деңгейі қызмет алу 

мүмкіндігіне әсер етпейді. 

4. Тәулік бойы медициналық қызмет көрсету. 

1. Бригадалар санының белгіленген нормативке 

сәйкес келмеуі (10 000 халыққа 1 бригада) 

2. Денсаулық үшін ортақ жауапкершіліктің құқықтық 

тетіктерінің болмауы. 

Үдерістер 1. Шұғыл шақыртуларға кешігулер санын азайту. 

2. Кеңес беру үшін телемедицинаны қолдану 

арқылы медициналық авиация желісі бойынша 

білікті мамандардың негізсіз шығу санын азайту. 

3. "112" бірыңғай диспетчерлік қызметімен 

1. Облыс аудандарын жоғары жылдамдықты 

интернетпен қамтамасыз етудің жеткіліксіз деңгейі 

(қағазсыз технологиялар). 2. "Авиценна" МАЖ және 

"DamuMed" КМАЖ-бен толық бірікпеудің 

салдарынан пациент туралы қажетті ақпаратқа қол 
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біріктірілуі, бұл халық үшін "103"-ке  

қолжетімділікті арттырады. 

4. ЖСН бойынша пациенттердің МСАК-қа тіркелуі 

туралы ақпарат алуға мүмкіндік беретін "БХТ" 

МАЖ-бен бірігу. 

жеткізу мүмкін емес. 

3. Келіп түсетін шақырулар санының көптігіне 

байланысты көшпелі бригадалардың қызметкерлері 

үшін психоэмоционалдық жеңілдену мүмкіндігінің 

болмауы. 

 

Оқыту және 

дамыту 

1. Кәсіпорын қаражаты есебінен жедел 

медициналық көмек көрсетудің халықаралық 

стандарттарына оқыту арқылы ЖМЖ 

медициналық қызметкерлерінің кәсіби деңгейін 

арттыру. 

 2. ЖМЖ жүргізушілерін жедел жәрдем 

жағдайында қауіпсіз жүргізу дағдыларына үйрету. 

3. Ауруханаға дейінгі кезеңде медициналық көмек 

көрсету дағдыларын пысықтау үшін муляждармен 

жарақтандырылған ОЖМЖС базасында 

симуляциялық кабинеттің болуы. 

 

1. Кадрлардың тұрақтамауы. 

2. Кадрлардың тұрақтамауына байланысты тәжірибелі 

мамандар санының жеткіліксіздігі. 

3. Дәрігер кадрлардың тапшылығы. 

4. Эпидемиологиялық жағдайға байланысты 

мамандарды облыстан тыс жерлерде оқыту 

мүмкіндігінің болмауы.  

Қаржы 1. ТМККК шеңберінде жедел медициналық 

жәрдем көрсетуге арналған шығыстарды қамтитын 

тарифтерге сәйкес қаржыландыру. 

2. Ақылы қызметтердің орташа бағасы. 

3. Кәсіпорынның материалдық-техникалық 

базасын жақсарту. 

4. ЖЖМ бойынша карточкалық жүйені енгізу. 

5. Еңбекақыны уақтылы төлеу 

 

 

1. Ақылы қызметтердің шектеулі тізімі. 

2. Аудандық қосалқы станцияларда ЖЖМ 

карточкалық жүйесін енгізу үшін жоғары 

жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етудің 

жеткіліксіз деңгейі. 

 Мүмкіндіктер Қауіптер 

Клиенттер 1. Бригадалардың санын белгіленген нормативке 

келтіру, шақыртулардың ең көп жүктемесі кезінде 

1. Жедел жәрдемге жүгінулер санының өсуі. 

2. Кадрлардың тұрақтамауы мен дәрігерлердің 
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"ең көп бригадалардың" жұмысына енгізу. 

2. Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру.  

тапшылығына байланысты көрсетілетін медициналық 

көмек сапасының төмендеуі. 

3. "103" - ке жүгінулердің өсуі кезінде шұғыл 

шақыртуларға кешігулер санын ұлғаюы. 

 

Үдерістер 1. «АДИС», компьютерлік паркті жаңарту есебінен 

диспетчерлік қызметті жаңғырту. 

2. Диспетчерлік қызмет деңгейінде шақыртуларды 

өңдеу уақытын қысқарту, шақыртуды бригадаға 

планшетке жіберу. 

3. Шақыртудың толық электрондық картасын 

енгізу, қағазсыз құжат айналымына көшу. 

4. Ауруханаға дейінгі кезеңде сапалы медициналық 

көмек көрсету үшін ОЖМЖС бригадаларын қазіргі 

заманғы медициналық жабдықтармен және 

санитарлық көлікпен қамтамасыз ету. 

 

 

1. Шақыртулар санының ұлғаюына байланысты 

дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы 

бұйымдардың артық жұмсалуы. 

2. Жеткізушілердің жауапсыздығынан мемлекеттік 

сатып алу порталы арқылы сапасыз тауарларды сатып 

алудың ықтимал тәуекелі. 

3. Медицина қызметкерлері үшін жеңілдіктердің 

болмауына байланысты медицина кадрларының кетуі. 

 

Оқыту және 

дамыту 

1. ЖОО оқытушыларын тарта отырып, БҚЖМК 

базасында оқыту арқылы қызметкерлердің кәсіби 

деңгейін көтеру. 

2. ОЖМЖС медициналық қызметкерлері мен 

жүргізушілерін  ҰШМҮО-ның сертификатталған 

жаттықтырушыларын тарта отырып, халықаралық 

стандарттарға (базалық және кеңейтілген 

реанимация, балалар реанимациясы, жарақаттар 

кезінде көмек көрсету, ұшу физиологиясы) оқыту. 

3. Мемлекеттік бағдарламалар есебінен оқыту. 

4. ОЖМЖС симуляциялық кабинетін жабдықтармен 

және оқу-әдістемелік материалдармен 

жарақтандыруды одан әрі жетілдіру. 

1. Тәжірибелі мамандардың болмауына байланысты 

кәсіби дайындық деңгейінің жеткіліксіздігі. 

2. Жоспарланбаған оқыту қажеттілігі кезінде 

қызметкерлерді кәсіпорын қаражаты есебінен оқыту 

үшін қаржылық мүмкіндіктің болмауы. 

3. Халықаралық стандарттар бойынша оқыту үшін 

сертификатталған жаттықтырушылардың болмауы.   
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5. Қызметкерлерді жергілікті жерлерде оқыту үшін 

шетелдік оқытушыларды тарту. 

Қаржы 1. Сараланған еңбекақы төлеу арқылы 

қызметкерлерді ынталандыру 

2.Аккредиттеуді енгізу, қағазсыз жұмыс 

технологиясын енгізу. 

3. Маркетинг жүйесін дамыту, ақылы 

медициналық және медициналық емес қызметтер 

үлесін арттыру. 

 

1. Жедел жәрдем шақыртулар санының жыл сайын 

өсуіне байланысты бөлінген бюджеттің ықтимал 

тапшылығы. 

2. ӘМСҚ тарапынан айыппұл санкциялары 

3. Коммуналдық төлем, ЖЖМ, қосалқы бөлшектер 

бағаларының көтерілуі. 

4. Кредиторлық берешектің пайда болу мүмкіндігі. 

 

Кесте 2. Мүмкіндіктер матрицасы 

Мүмкіндіктерді 

пайдалану 

ықтималдығы 

Влияние возможностей 

Күшті  (К) Бірқалыпты (Б) Кіші (К) 

Жоғары (Ж) 1. Медициналық көмек көрсету сапасын 

арттыру. 

2. Диспетчерлік қызмет деңгейінде 

шақыртуларды өңдеу уақытын 

қысқарту, шақыртуды бригадаға 

планшетке жіберу. 

3. Ауруханаға дейінгі кезеңде сапалы 

медициналық көмек көрсету үшін 

ОЖМЖС бригадаларын қазіргі заманғы 

медициналық жабдықтармен және 

санитарлық көлікпен қамтамасыз ету. 

4. Аккредиттеуді енгізу. 

 

1. ЖОО оқытушыларын тарта 

отырып, БҚЖМК базасында 

оқыту арқылы қызметкерлердің 

кәсіби деңгейін көтеру. 

 

 

1. ОЖМЖС симуляциялық 

кабинетін жабдықтармен және 

оқу-әдістемелік материалдармен 

жарақтандыруды одан әрі 

жетілдіру  

Орташа (О) 1. Бригадалар санын белгіленген 

нормативке келтіру. 

2. ОЖМЖС медициналық қызметкерлері 

1. «АДИС», компьютерлік 

паркті жаңарту есебінен 

диспетчерлік қызметті 

1. Шақыртудың толық 

электрондық картасын енгізу, 

қағазсыз құжат айналымына көшу. 
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мен жүргізушілерін  ҰШМҮО-ның 

сертификатталған жаттықтырушыларын 

тарта отырып, халықаралық 

стандарттарға (базалық және 

кеңейтілген реанимация, балалар 

реанимациясы, жарақаттар кезінде 

көмек көрсету, ұшу физиологиясы) 

оқыту. 
 

жаңғырту. 

3. Сараланған еңбекақы төлеу 

арқылы қызметкерлерді 

ынталандыру 

2. Мемлекеттік бағдарламалар 

есебінен оқыту. 

 
 

Төмен (Т) 1. Қызметкерлерді жергілікті жерлерде 

оқыту үшін шетелдік оқытушыларды 

тарту. 
 

 

1. Маркетинг жүйесін дамыту, 

ақылы медициналық және 

медициналық емес қызметтер 

үлесін арттыру.  

 

 

____ 

 

Кесте 3. Қауіп матрицасы 

Қауіпті іске асыру 

ықтималдығы 

Қауіптердің әсері 

Сыни (С) Ауыр (А) Жеңіл (Ж) 

Жоғары (Ж) 1. Кадрлардың тұрақтамауы 

мен дәрігерлердің 

тапшылығына байланысты 

көрсетілетін медициналық 

көмек сапасының төмендеуі. 

 

1. Шақыртулар санының ұлғаюына 

байланысты дәрілік заттар мен 

медициналық мақсаттағы бұйымдардың 

артық жұмсалуы. 

 

1. Коммуналдық төлем, ЖЖМ, 

қосалқы бөлшектер 

бағаларының көтерілуі. 

 

Орташа (О) 1. "103" - ке жүгінулердің 

өсуі кезінде шұғыл 

шақыртуларға кешігулер 

санын ұлғаюы 

 

1. Медицина қызметкерлері үшін 

жеңілдіктердің болмауына байланысты 

медицина кадрларының кетуі. 

2. Жыл сайын жедел жәрдем шақыру 

санының өсуіне байланысты бөлінген 

бюджет тапшылығы болуы мүмкін. 

3. Кредиторлық берешектің пайда болу 

1. ӘМСҚ тарапынан айыппұл 

санкциялары  
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мүмкіндігі 

Төмен (Т) 1. Тәжірибелі мамандардың 

болмауына байланысты 

кәсіби дайындық деңгейінің 

жеткіліксіздігі. 

 

1. Жеткізушілердің жауапсыздығынан 

мемлекеттік сатып алу порталы арқылы 

сапасыз тауарларды сатып алудың 

ықтимал тәуекелі. 

2. Халықаралық стандарттар бойынша 

оқыту үшін сертификатталған 

жаттықтырушылардың болмауы.   

1. Жоспарланбаған оқыту 

қажеттілігі кезінде 

қызметкерлерді кәсіпорын 

қаражаты есебінен оқыту үшін 

қаржылық мүмкіндіктің 

болмауы. 

 

 

2.2. Қорытынды SWOT-талдау. 

 Сипаттамасы Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

М
ү

м
к

ін
д

ік
т
ер

 

Жедел 

медициналық 

жәрдем 

көрсету 

сапасын 

арттыру. 

Заманауи 

медициналық 

жабдықтар 

сатып алу 

Кеңес беру 

үшін 

телемедицинан

ы қолдану 

арқылы 

медициналық 

авиация желісі 

бойынша 

білікті 

мамандардың 

негізсіз шығу 

санын азайту. 

Шұғыл 

шақыртуларға 

кешігулер 

санын 

қысқарту. 

ЖМЖ-ға 

жүгінулер 

санының жыл 

сайын ұлғаюы. 

Дәрігер 

кадрлардың 

тапшылығы. 

Жеткізушілердің 

жауапсыздығынан 

мемлекеттік сатып 

алу порталы 

арқылы сапасыз 

тауарларды сатып 

алудың ықтимал 

тәуекелі 

«АДИС», 

компьютерлік 

паркті жаңарту 

есебінен 

диспетчерлік 

қызметті 

"112" бірыңғай 

диспетчерлік 

қызметімен 

бірігу, бұл 

халық үшін 

"103"-ке 

ЖСН бойынша 

пациенттердің 

МСАК-қа 

тіркелуі туралы 

ақпарат алуға 

мүмкіндік 

БҚО МСАК 

ұйымдарында 

және 

ОЖМЖС-

дағы «АДИС» 

бірыңғай 

Жедел жәрдемге 

жүгінулер 

санының өсуі 

Облыс 

аудандарын 

жоғары 

жылдамдықты 

интернетпен 

қамтамасыз 

"Авиценна" МАЖ, 

"DamuMed" 

КМАЖ-бен толық 

бірікпеу, соның 

нәтижесінде 

пациент туралы 
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жаңғырту қолжетімділікті 

арттырады. 

беретін "БХТ" 

МАЖ-бен 

бірігу. 

 

 

бағдарламалы

қ кешенінің 

арқасында 

үйде қалған 

пациенттерге 

учаскелік 

дәрігер үшін 

активтерді 

уақытылы 

беру 

етудің 

жеткіліксіз 

деңгейі 

(қағазсыз 

технологиялар). 

қажетті ақпаратқа 

қол жеткізу мүмкін 

емес 

Оқыту арқылы 

қызметкерлерді

ң кәсіби 

деңгейін көтеру 

Мемлекеттік 

бағдарламалар 

есебінен оқыту. 

Жансақтау, 

интубация және 

т. б. 

дағдыларын 

пысықтауға 

арналған 

симуляциялық 

кабинеттің, 

жабдықтың 

(муляждардың) 

болуы. 

ЖМЖ 

жүргізушілері

н жедел 

жәрдем 

жағдайында 

қауіпсіз 

жүргізу 

дағдыларына 

үйрету. 

Кадрлардың 

тұрақтамауы. 

Тәжірибелі 

мамандардың 

жеткіліксіздігі. 

Дәрігер 

кадрлардың 

тапшылығы 

Сараланған 

еңбекақы төлеу 

арқылы 

қызметкерлерді 

ынталандыру 

Маркетинг 

жүйесін 

дамыту, ақылы 

медициналық 

және 

ТМККК 

шеңберінде 

жедел 

медициналық 

көмек көрсетуге 

арналған 

шығыстарды 

қамтитын 

тарифтерге 

сәйкес 

ЖЖМ бойынша 

карточкалық 

жүйені енгізу. 

Ақылы 

қызметтердің 

орташа бағасы 

Ақылы 

қызметтердің 

шектеулі тізімі. 

 

Аудандық 

қосалқы 

станцияларда 

ЖЖМ 

карточкалық 

жүйесін енгізу 

үшін жоғары 

жылдамдықты 

интернетпен 

қамтамасыз 

Облыс аудандарын 

жоғары 

жылдамдықты 

интернетпен 

қамтамасыз етудің 

жеткіліксіз деңгейі 

(қағазсыз 

технологиялар). 
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медициналық 

емес қызметтер 

үлесін арттыру. 

қаржыландыру. 

  

етудің 

жеткіліксіз 

деңгейі. 

Қ
а

у
іп

т
ер

 

"103" - ке 

жүгінулердің 

өсуі кезінде 

шұғыл 

шақыртуларға 

кешігулер 

санын ұлғаюы 

 

Диспетчерлік 

қызмет 

деңгейінде 

шақыртуларды 

өңдеу уақытын 

қысқарту, 

шақыртуды 

бригадаға 

планшетке 

жіберу. 

ЖМЖ 

жүргізушілерін 

жедел жәрдем 

жағдайында 

қауіпсіз жүргізу 

дағдыларына 

үйрету. 

 

БҚО МСАК 

ұйымдарында 

және 

ОЖМЖС-

дағы «АДИС» 

бірыңғай 

бағдарламалы

қ кешенінің 

арқасында 

үйде қалған 

пациенттерге 

учаскелік 

дәрігер үшін 

активтерді 

уақытылы 

беру 

Бригадалар 

санының 

белгіленген 

нормативке сәйкес 

келмеуі (10 000 

халыққа 1 

бригада) 

Денсаулық үшін 

ортақ 

жауапкершілікті

ң құқықтық 

тетіктерінің 

болмауы 

Дәрігер 

кадрлардың 

тапшылығы 

 

Медицина 

қызметкерлері 

үшін 

жеңілдіктердің 

болмауына 

байланысты 

медицина 

кадрларының 

кетуі. 

Кәсіпорын 

қаражаты 

есебінен жедел 

медициналық 

көмек 

көрсетудің 

халықаралық 

стандарттарына 

оқыту арқылы 

ЖМЖ 

медициналық 

қызметкерлеріні

Еңбекақыны 

уақтылы төлеу 

Сараланған 

еңбекақы 

төлеу арқылы 

ынталандыру 

Эпидемиологиялы

қ жағдайға 

байланысты 

мамандарды 

облыстан тыс 

жерлерде оқыту 

мүмкіндігінің 

болмауы. 

Бригадалар 

санының 

белгіленген 

нормативке 

сәйкес келмеуі 

(10 000 халыққа 

1 бригада) 

Келіп түсетін 

шақыртулар 

санының көптігіне 

байланысты 

көшпелі 

бригадалардың 

қызметкерлері 

үшін 

психоэмоционалды

қ жеңілдену 

мүмкіндігінің 

болмауы. 
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ң кәсіби 

деңгейін көтеру. 

Жыл сайын 

жедел жәрдем 

шақырту 

санының өсуіне 

байланысты 

бөлінген 

бюджет 

тапшылығы 

болуы мүмкін. 

ТМККК 

шеңберінде 

жедел 

медициналық 

көмек көрсетуге 

арналған 

шығыстарды 

қамтитын 

тарифтерге 

сәйкес 

қаржыландыру. 

Ақылы 

қызметтердің 

орташа бағасы. 

 

ЖЖМ 

бойынша 

карточкалық 

жүйені енгізу 

Ақылы 

қызметтердің 

шектеулі тізімі 

Аудандық 

қосалқы 

станцияларда 

ЖЖМ 

карточкалық 

жүйесін енгізу 

үшін жоғары 

жылдамдықты 

интернетпен 

қамтамасыз 

етудің 

жеткіліксіз 

деңгейі. 

Облыс аудандарын 

жоғары 

жылдамдықты 

интернетпен 

қамтамасыз етудің 

жеткіліксіз деңгейі 

(қағазсыз 

технологиялар). 

 

2.3 . Тәуекелдерді басқаруды 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 

- Бригадалар санын нормативке 

келтіру (10 000 тұрғынға 1 

бригада); 

Диспетчерлік қызмет деңгейінде 

жеделділік санаттары бойынша 

шақыртуларды тиімді бөлу. 

- Көшпелі бригадалар саны - 39. 

Оның ішінде қала бойынша 22 

бригада бар. Қала бойынша 13 

бригада тапшы. 

Аудандық бөлімшелерде 17 

бригада жұмыс істейді, оның 

ішінде: Бөрлі ауданында 2 

бригада, қалған бөлімшелерде 1 

бригададан. 

Бригадалар санын 

көбейту үшін 

қаржылық 

мүмкіндіктің 

болмауына 

байланысты 

бригадалар 

санының 

нормативке сәйкес 
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- ЖМЖ бригадалары қызмет 

көрсеткен жеделдіктің 4-ші 

санатындағы шақырулардың 

үлес салмағы 2020 жылғы 22,7% 

- дан 2021 жылы 15,7% - ға дейін 

төмендеді.  

келмеуі. 

Аудандар бойынша 

шақыртулардың 

орташа тәуліктік 

жүктемесі төмен, 

осыған байланысты 

бригадалар санын 

көбейту тиімсіз 

болып табылады.  

Дәрігер кадрлардың 

тапшылығынан 

медициналық көмек 

көрсету сапасының 

төмендеуі. 

 

Мақсат 1.2. 

Пациенттердің шұғыл 

медициналық көмекке 

толық қанағаттануы 

- медициналық көмек көрсету 

сапасын арттыру жоспарын 

әзірлеу. 

-фельдшерлік құрамды ЭКГ 

қорытындысын түсіну 

әдістемесіне одан әрі оқыту, 

тромболитикалық терапия 

жүргізу; 

- ЖКС және МҚАЖБ 

алгоритмдері бойынша көмек 

көрсетуді жетілдіру; 

- фельдшерлерді БҚЖМК 

базасында оқуға жіберу; 

- ЖМЖ симуляциялық 

кабинетінде жүрек-өкпе 

реанимациясы, кеңірдекті 

интубациялау дағдыларын 

пысықтау; 

- ЖӨР көрсету дағдыларын 

жүйелі түрде тексеру.  

ОЖМЖС медициналық 

қызметкерлерінің 100%-ы ЖКС, 

МҚАЖБ бар жүкті әйелдерге 

шұғыл көмек көрсетудің 

ауруханаға дейінгі кезеңінде 

медициналық көмек көрсетудің 

халықаралық стандарттары 

бойынша оқытылды. 

Әзірленген стандарттар, 

алгоритмдер, ДЕХ медициналық 

қызметкерлер үшін қол жетімді, 

планшеттерде орналастырылған. 

ОЖМЖС симуляциялық 

кабинетін жаңарту бойынша 

жұмыс жүргізілді, жаңа 

муляждар сатып алынды, оқу-

әдістемелік ақпараты 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 бойынша сынақ сабақтары 

- ОМҚ аттестаттау. 

- "103" бригадасының 

ОЖМЖС симуляциялық 

кабинетінде көшпелі 

бригадалардың фельдшерлерімен 

шұғыл жағдайлар кезінде көмек 

көрсету бойынша практикалық 
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 қатысуымен болған 

пациенттердің өлім-жітімінің 

әрбір жағдайын тексеру, ЕБК-да 

тиісті басқару шешімдерін 

қабылдау. 

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 сәйкессіздіктер 

бойынша тексеру 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 

уақытылы ай сайынғы 

техникалық қызмет көрсету. 

- өлшеу құралдарын мерзімді 

тексеру және медициналық 

жабдықты аттестаттау. 

- медициналық персоналды 

медициналық жабдықтарды 

пайдалану ережелеріне оқыту. 

Медициналық жабдықтармен 

қамтамасыз ету - 100%. 

 

 

 

____ 

Шақыртуларға қызмет 

көрсету кезінде 

медициналық 

Мақсат 3.6.  Медицина 

қызметкерлерінің 

қанағаттанушылығын 

- медициналық жабдықтармен 

жұмыс істеу кезінде 

қызметкерлерді қауіпсіздік 

Еңбекті қорғау жүйесі туралы 

ереже бекітілді. Қауіпсіздік 

техникасы бойынша 
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қызметкерлердің 

жарақаттануының 

жоғары деңгейі (ЖКО, 

шақыртуға шабуыл 

жасау жағдайлары, 

медициналық жабдықпен 

жұмыс істеу). 

арттыру техникасына оқыту.  қызметкерлерге жоспарлы 

нұсқама жүйелі түрде 

жүргізіледі. ЖМЖ 

жүргізушілерінің 100%-ы жедел 

жәрдемде қауіпсіз жүргізу 

техникасы бойынша оқытылған. 

Ұйым аумағында жарақат алу 

қаупі бар жерлерде 

(баспалдақтар, қарау 

шұңқырлары және т. б.) алдын 

алу белгілері орналастырылған. 

 

 

____ 

Ауруханаішілік 

жұқпалардың пайда болу 

қаупі. 

Мақста 1.2.  

Пациенттердің шұғыл 

медициналық көмекке 

толық қанағаттануы 

-ЖМЖ бригадаларын 

дезинфекциялау құралдарымен, 

антисептиктермен, жуу 

құралдарымен, жалпы және жеке 

қорғану құралдарымен, 

медициналық аспаптармен, 

басым түрде бір рет 

пайдаланылатын ММБ-мен 

барынша қамтамасыз ету. 

- медициналық қызметкерлерді 

эпидемияға қарсы, 

дезинфекциялық-

зарарсыздандыру режимдерін 

ұйымдастыру және жүзеге асыру 

мәселелеріне оқыту. 

- шақыртуларға шығу кезінде 

санитариялық-

эпидемиологиялық режимнің 

сақталуын бақылау. 

ОЖМЖС-да медициналық көмек 

көрсетумен байланысты 

жұқпалардың алдын алу 

бойынша комиссия құрылды. 
Қол гигиенасы бағдарламасы 

жасалды. Чек парақтарына 

сәйкес қол жуу ережелерін 

сақтау бойынша оқыту және 

мониторинг жүргізіледі. 

Жеке қорғану құралдарымен, 

дезинфекциялық құралдармен 

толық көлемде қамтамасыз ету. 

 

 

 

 

 

 

____ 

Ұйымға, қызметкерлерге 

және медициналық 

қызметкерлер құрамына 

қарсы сот ісін жүргізу 

Стратегиялық бағыт 3. 

Кәсіпорынның 

қаржылық 

тұрақтылығы. 

-азаматтар мен заңды 

тұлғалардан түскен шағымдарды 

(шағымдарды, талап-арыздарды 

және т.б.) уақтылы қарау.  

ОЖМЖС-да ПҚ және ІБҚ 

құрылды. Пациенттердің 

шағымдарымен жұмыс істеу 

рәсімі әзірленді. Қызметтің 
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қаупі. 

 

Мақсат 1.2. 

Пациенттердің шұғыл 

медициналық көмекке 

толық қанағаттануы 

-заң қызметі мен кәсіпорынның 

ішкі аудит қызметімен, сондай-ақ 

атқарушы органдарда, соттарда 

қорғауға дайындау мақсатында 

талап арыздарды тиімді тексеру 

және тиісті құжаттаманы 

дайындау және т.б.. Тергеу 

жүргізетін ұйыммен және 

тағайындалған уәкілетті 

тұлғалармен байланыс 

- барлық қызметкерлерді 

жабдықпен жұмыс істеу кезінде, 

шақыртуларға шығу кезінде 

қауіпсіздік ережелеріне үйрету 

(қауіпсіздік белдіктерін 

пайдалану). 

- медициналық көмек көрсету 

сапасын арттыру мақсатында 

медициналық қызметкерлердің 

кәсіби даярлығын арттыру. 

мониторингіне жататын 

жағдайларға ішкі аудит 

жүргізіледі. Талдау 

қорытындысы бойынша 

жағдайды түзету үшін ұсыныстар 

енгізіледі. Емдеу-бақылау 

комиссияларының 

отырыстарында басқару 

шешімдері шығарылады. 

ОЖМЖС қызметкерлері 

жоспарға сәйкес біліктілікті 

арттырудан өтеді. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 

қызметкерлерге жоспарлы 

нұсқама жүйелі түрде 

жүргізіледі. ЖМЖ 

жүргізушілерінің 100%-ы жедел 

жәрдемде қауіпсіз жүргізу 

техникасы бойынша оқытылған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

Жедел жәрдем шақырту 

санының жыл сайын 

өсуіне 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 жұмыстары.  

- ЖМЖ шақыратын созылмалы 

аурулары бар науқастар туралы 

МСАК-ты уақтылы хабардар ету. 

 - мекенжайларды білуге 

жүргізушілерді даярлау және 

тестілеу. Берілген мекенжайға 

ОЖМЖС сайтында жедел 

медициналық жәрдемді шақыру 

себептері туралы ақпарат 

орналастырылған. 

Әлеуметтік желілердегі 

парақшаларда , теледидар мен 

газеттерге берген сұхбатында 

ЖМЖ қызметкерлері жедел 

жәрдем жұмысы туралы 

әңгімелейді.  

Санитарлық көліктерде 

мекенжайға ең қысқа жолды 

Аудандық қосалқы 

станцияларда 

ЖЖМ карточкалық 

жүйесін енгізу 

үшін жоғары 

жылдамдықты 

интернетпен 

қамтамасыз етудің 

жеткіліксіз деңгейі. 
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жетудің ең қысқа жолын табуға 

мүмкіндік беретін 

навигаторларды пайдалану, 

нәтижесінде жанар-жағармай 

шығынын азайтуға, қаржы 

үнемдеуге мүмкіндік береді. 

анықтауға мүмкіндік беретін 

навигаторлар бар. 

Қалада ЖЖМ карточкалық 

жүйесі енгізілген, бұл үнемдеуге 

мүмкіндік береді. 

Өз қажеттіліктерін 

қамтамасыз етуге 

жұмсалатын 

шығындарды өтеу үшін 

ақылы қызметтерден 

түскен өз кірісінің 

жеткіліксіздігімен 

байланысты тәуекел. 

Стратегиялық бағыт 3. 

Кәсіпорынның 

қаржылық 

тұрақтылығы. 

- халыққа көрсетілетін ақылы 

қызметтер туралы ақпаратты 

БАҚ-та, ұйымның сайтында 

орналастыру,  

- ақылы қызметтерден түсетін 

кірістердің ұтымды 

пайдаланылуын бақылау. 

Ұйымның сайтында көрсетілетін 

ақылы қызметтер туралы ақпарат 

орналастырылған 

 

Мемлекеттік сатып алу 

порталы арқылы сапасыз 

тауарларды сатып 

алудың ықтимал 

тәуекелі. 

Стратегиялық бағыт 3. 

Кәсіпорынның 

қаржылық 

тұрақтылығы. 

- Өтінімдер беру бойынша жауапты 
тұлғалардың тауарлар, жұмыстар, 
қызметтер нарығын және олардың 
қажеттіліктерін зерделеу және 
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңға 

сәйкес құжаттаманы дұрыс жасау; 
- жауапты тұлғалардың сатып 

алынатын тауарлардың, 

жұмыстардың, көрсетілетін 

қызметтердің сауатты 

құрастырылған техникалық 

ерекшелігін ұсынуы.  

Қажетті бұйымдарды, 

тауарларды сатып алу 

Мемлекеттік сатып алу порталы 

арқылы жүзеге асырылады. 

Сапасыз тауарларды сатып алуды 

болдырмас үшін сатып алынатын 

тауарлардың, жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтердің 

техникалық ерекшелігі мұқият 

жасалады. 

 

Жол апаттарының 

көптігіне байланысты 

көлікті жөндеуге 

жоспарланбаған 

шығыстарға байланысты 

тәуекел. 

Стратегиялық бағыт 3. 

Кәсіпорынның 

қаржылық 

тұрақтылығы. 

Мақсат 1.1  

Жедел медициналық 

жәрдемнің халықтың 

барлық әлеуметтік 

Жүргізушілерді жедел 

медициналық жәрдемде қауіпсіз 

жүргізуге үйрету. 

Жүргізушілердің 100% - ы жедел 

жәрдем жағдайында қауіпсіз 

жүргізуге оқытылды. 
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топтарына 

қолжетімділігі. 

Зардап шегушілер саны 

көп ТЖ туындау қаупі. 

Стратегиялық бағыт 3. 

Кәсіпорынның 

қаржылық 

тұрақтылығы. 

Мақсат 1.1  

Жедел медициналық 

жәрдемнің халықтың 

барлық әлеуметтік 

топтарына 

қолжетімділігі. 

- ЖМЖ бригадаларын төтенше 

жағдайлар кезіндегі тактикаға 

тұрақты үйрету. 

- диспетчерлік қызметпен ТЖ 

кезінде хабарлау сызбасын 

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 сызбалары әзірленді. 

ЖМЖ бригадалары жергілікті 

және республикалық ауқымдағы 

жоспарлы және жоспардан тыс 

оқу-жаттығуларға қатысады.  

Шұғыл ден қою бригадалары 

қажетті жабдықтармен, арнайы 

киіммен жабдықталған.   

 

 

 

 

 

     3-бөлім. СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР МЕН НЫСАНАЛЫ ИНДИКАТОРЛАР: 

3.1 Стратегиялық бағыт 1 (клиенттер). Медициналық көмектің қауіпсіз және сапалы көрсетілуін қамтамасыз 

ететін тиімді жүйе құру. 

Мақсат 1.1. Халыққа халықаралық стандарттарға сәйкес жедел медициналық көмектің қолжетімділігін арттыру 

 

№ Нысаналы Өлшем Ақпарат Жауапты 2019ж. 2020ж. 2021ж. Жоспар (жылдар) 
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индикатордың, 

нәтижелер 

көрсеткіштерінің 

атауы 

бірліктері көзі тұлға (факт) (факт) (болжам) 2022ж. 

 

2023ж. 2024ж. 2025ж. 2026ж. 

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

 Нысаналы 

индикаторлар 

           

1 Шақыртуларға 

кешігулер санын 

азайту. 

% АДИС Директордың 

емдеу ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

4,3 4,0 2,3 2,2 2,10 2,0 1,98 1,97 

2 Ұйымды 
халықаралық 

стандарттарға 

сәйкестігіне 

аккредиттеу 

Аккредиттеу 
туралы 

куәліктің 

болуы 

(иә/жоқ) 

есеп Директор 
Директордың 

орынбасарлары 

жоқ жоқ жоқ иә иә иә иә иә 

Міндет 1.1.1. Бригадалар санының белгіленген стандартқа сәйкестігі (10 000 тұрғынға 1 бригада). 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Бригадалар 

санының көбейту 

Бригадалардың 

абсолюттік 

саны 

Есеп Директор. 

Экономика 

жөніндегі 

орынбасары 

37 39 39 40 41 41 41 41 

Міндет 1.1.2 Диспетчерлік қызмет деңгейінде жеделділік санаттарына сәйкес шақыртуларды тиімді бөлу 

 Нәтижелер 
көрсеткіштері 

           

1 Жедел 

медициналық 

жәрдем 

бригадалары 

қызмет көрсеткен 
жеделдіктің 4-ші 

% АДИС Директордың 

емдеу ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

22,3 21,1 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 
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санатындағы 

шақыртулар 

үлесін төмендету 

Міндет 1.1.3. Пациенттердің медициналық көмек сапасына қанағаттану деңгейін арттыру 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Көрсетілген 
медициналық 

көмектің 

сапасына 

пациенттерден 

негізделген 

шағымдардың 

болмауы 

Негізделген 
шағымдардың 

саны 

Өтініштерді 
тіркеу 

журналы, 

аудит 

хаттамалары 

Директордың 
сапа жөніндегі 

орынбасары 

1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Мақсат 1.2. Халықтың өмір сүру ұзақтығын ұлғайту. 

№ Нысаналы 

индикатордың, 

нәтижелер 

көрсеткіштерінің 
атауы 

Өлшем 

бірліктері 

Ақпарат 

көзі 

Жауапты 

тұлға 

2019ж. 

(факт) 

2020ж. 
(факт) 

2021ж. 
(болжам) 

Жоспар (жылдар) 

2022ж. 

 

2023ж. 2024ж. 2025ж. 2026ж. 

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

 Нысаналы 

индикаторлар 

 

 

          

1 Сәтті жансақтау 

деңгейін арттыру 

% АДИС Директордың 

емдеу ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

45,0 47,0 47,0 47,0 47,2 47,5 47,8 48,0 

2 Жедел жәрдем 

диагноздарының 

% АДИС Директордың 

емдеу ісі 

0,1 0,1  0,1 0,1 0,09 0,09 0,08 0,08 
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стационар 

диагноздарымен 

сәйкессіздіктерінің 

санын азайту. 

жөніндегі 

орынбасары 

3 Бір тәулік ішінде бір 

диагноз бойынша бір 

пациентке медицина 

қызметкерлерінің 

кінәсінен қайта 

шақыртулар санын 
азайту. 

% АДИС Директордың 

емдеу ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

0,14 0,13 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 

4 Мұқтаждар санынан 

тромболизис 

жүргізілген 

пациенттердің үлес 

салмағы. 

% АДИС Директордың 

емдеу ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Міндет 1.2.1. Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру. 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Ауруханаға дейінгі 

өлім-жітім деңгейінің 

төмендеуі 

% АДИС Директордың 

емдеу ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 

2 Тәуліктік өлім-жітім 

көрсеткішінің 

төмендеуі 

% АДИС Директордың 

емдеу ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 

3.2 Стратегиялық бағыт 2. (Қызметкерлерді оқыту және дамыту) адам ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру.  

Мақсат 2.1 Білікті кадрлармен қамтамасыз ету 

№ Нысаналы Өлшем Ақпарат көзі Жауапты 2019ж. 2020ж. 2021ж. Жоспар (жылдар) 
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индикатордың, 

нәтижелер 

көрсеткіштерінің 

атауы 

бірліктері тұлға (факт) (факт) (болжам) 

 
2022ж. 

 

2023ж. 2024ж. 2025ж. 2026ж. 

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

 Нысаналы 

индикаторлар 

 

 

          

1 Дәрігерлермен 

жасақтау   

% РБЖ Кадрлар 

бөлімінің 

бастығы 

27,45 

 

 

 

 

20,54 32,39 34,6 37 39,2 41,4 44 

2 ОМҚ-мен жасақтау % РБЖ Кадрлар 

бөлімінің 

бастығы 

 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Мақсат 2.1.1. Мамандарды оқыту 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Мемлекеттік 

бағдарламалар 

есебінен оқытылған 

кәсіпорын 

қызметкерлерінің 

саны 

% Оқу туралы 

сертификат 

Директор 

Директордың 

емдеу ісі 

жөніндегі 

орынбасары  

Директордың 

экономика 

жөніндегі 
орынбасары 

13,2 7,8 6,8 32 25 29,8 30,2 28 

2 Кәсіпорын қаражаты 

есебінен оқытылған 

қызметкерлердің 

% Оқу туралы 

сертификат 

Директор 

Директордың 

емдеу ісі 

86,8 93,2 93,2 68 75 70,2 69,8 72 
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саны жөніндегі 

орынбасары 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 
орынбасары 

 

3 Медициналық көмек 

көрсетудің 

халықаралық 
стандарттарына 

(BLS, ACLS, PALS 

,PHTML)оқытылған 

медицина 

қызметкерлерінің 

саны 

% Оқу туралы 

Сертификат 

Директор 

Директордың 

емдеу ісі 
жөніндегі 

орынбасары 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Жүкті әйелдерге 

шұғыл көмек көрсету 

бойынша оқытылған 

медицина 

қызметкерлерінің 

саны 

% Оқу туралы 

Сертификат 

Директор 

Директордың 

санитарлық 

авиация 

бойынша 

орынбасары. 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары 

100 100 100 100 100 100 100 100 

5 "Ұшу физиологиясы" 

стандарты бойынша 

оқудан өткен 

медициналық 

авиация бөлімшесі 

% Оқу туралы 

Сертификат 

Директор 

Директордың 

емдеу ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

0 0 100 100 100 100 100 100 
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қызметкерлерінің 

саны 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары 

Міндет 2.1.2. Еңбек уәждемесі 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Сараланған еңбекақы 

төлеу туралы ережені 

әзірлеу және 

жетілдіру 

Ереженің 

болуы (иә / 

жоқ) 

Ереже Директор, 

орынбасарлары 

иә иә иә иә иә иә иә иә 

2 Сараланған еңбекақы 
төлеу тетіктерін 

енгізу 

% Хаттамалар, 
есептер 

Директор, 
орынбасарлары 

иә иә иә иә иә иә иә иә 

Міндет 2.1.3 Еңбек жағдайларын жақсарту, кәсіпорында қауіпсіз орта құру 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Жаңа әкімшілік 

ғимараттың 

құрылысы 

Пайдалануға 

енгізу 

туралы 

құжаттың 

болуы  

(иә/жоқ) 

Есеп Директор, 

ӘШБ бастығы 

жоқ жоқ жоқ иә иә иә иә иә 

2 Ұйымда еңбекті 

қорғау жүйесінің 

ережесін әзірлеу 

және енгізу. 

Ереженің 

Болуы 

(иә/жоқ) 

Есеп Директор 

ҚТ бойынша 

инженер 

жоқ иә иә иә иә иә иә иә 

3 Жедел жәрдемде 

қауіпсіз жүргізу 

курсы бойынша 

оқытылған 

жүргізушілер саны. 

% Оқу туралы 

Сертификат 

Директор 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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Бас механик 

4 Қызметкерлердің 

қанағаттанушылығын 

арттыру 

% Аналитикалық 

анықтама 

Кадрлар 

бөлімінің 

бастығы 

57,3 61,8 73 77,2 79,8 86,2 88,3 91,0 

 

3.3 Стратегиялық бағыт 3. Инновациялар, өндірістік процестер, сервистік қызмет көрсету.  

Мақсат 1.2 Кәсіпорынды басқару жүйесін жетілдіру (менеджмент) 

№ Нысаналы 

индикатордың, 

нәтижелер 

көрсеткіштерінің 

атауы 

Өлшем 

бірліктері 

Ақпарат көзі Жауапты 

тұлға 

2019ж. 

(факт) 

2020ж. 
(факт) 

2021ж. 
(болжам) 

Жоспар (жылдар) 

2022ж. 

 

2023ж. 2024ж. 2025ж. 2026ж. 

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

 Нысаналы 

индикаторлар 

 

 

          

1 БК 

отырыстарының 

болуы 

Отырыстар 

саны 

ДСБ 

ХАТТАМАСЫ 

ОЖМЖС БК 

хатшысы 

6 4 4 6 6 6 6 6 

2 Өткен жылғы БК 

мүшелерінің 

қызметін бағалау 

болуы ДСБ 

ХАТТАМАСЫ 

ОЖМЖС БК 

хатшысы 

+ + + + + + + + 

3 БК мүшелерін 

қайта сайлау 

рәсімін жүргізу 

болуы ДСБ 

ХАТТАМАСЫ 

ОЖМЖС БК 

хатшысы 

+ - - - + - - - 
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Мақсат 3.2 Кәсіпорынның материалдық-техникалық базасын жақсарту 

№ Нысаналы 

индикатордың, 
нәтижелер 

көрсеткіштерінің 

атауы 

Өлшем 

бірліктері 

Ақпарат көзі Жауапты 

тұлға 

2019ж. 
(факт) 

2020ж. 
(факт) 

2021ж. 
(болжам) 

Жоспар (жылдар) 

2022ж. 

 

2023ж. 2024ж. 2025ж. 2026ж. 

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

 Нысаналы 

индикаторлар 

           

1 Санитарлық 

көлікпен жабдықтау 

% Есеп Директор 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары  

Бас механик 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Медициналық 

жабдықтармен 

жарақтандыру 

% Есеп Директор 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары   

Бас фельдшер 

90 100 100 100 100 100 100 100 

3 Жедел 

медициналық көмек 

көрсету 

қағидаларына 

сәйкес ЖМЖ 

бригадаларын 

дәрілік 

препараттармен 
қамтамасыз ету. 

% Есеп Формулярлық 

комиссияның 

төрағасы. 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Міндет 3.1.1. Санитарлық көлікті басқарудың автоматтандырылған жүйесін жетілдіру 
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 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 GPS 

навигаторлармен 

жабдықтау  

% Есеп Директор 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары  

Бас механик 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Міндет 3.1.2. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді жетілдіру 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Тромболитиктермен 

қамтамасыз ету 

% Есеп Формулярлық 

комиссияның 

төрағасы. 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Міндет 3.1.3. Жедел медициналық жәрдем жұмысында IT-технологияларды қолдану 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 ЖМЖ 

бригадаларын 

шақыртуларды 

қабылдауға 

арналған 

планшеттермен 
жабдықтау 

% Есеп Директор 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары 

40 70 100 100 100 100 100 100 

2 Телеметрия 

функциясы бар ЭКГ 

аппараттарымен 

% Есеп Директор 

Директордың 

экономика 

30 60 100 100 100 100 100 100 



31 
 

жарақтандыру жөніндегі 

орынбасары 

Бас фельдшер 

Міндет 3.1.4. Автоматтандырылған диспетчерлік қызметті одан әрі жетілдіру, кәсіпорынның компьютерлік паркін жаңарту 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Жұмыс орындарын 
интернетке 

қолжетімділігі бар 

дербес 

компьютерлермен 

қамтамасыз ету

 % 

 Есеп Директор 
Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары 

Ақпараттық 

технологиялар 

бойынша 

маман 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 ДЗ бақылауды 

автоматтандыру 

үшін "Дәріхана" 

модулін сатып алу 

%  Мемлекеттік 

сатып алу 

порталындағы 

шарттар 

Директордың 

экономика 

жөніндегі 

орынбасары  

Ақпараттық 

технологиялар 

бойынша 

маман 

0 0 0 100 100 100 100 100 

3.4 .Стратегиялық бағыт 4. Кәсіпорын менеджментінің тиімді жүйесін құру. 

Мақсат 4.1. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы 

№ Нысаналы 

индикатордың, 

нәтижелер 

көрсеткіштерінің 

атауы 

Өлшем 

бірліктері 

Ақпарат 

көзі 

Жауапты 

тұлға 

2019ж. 

(факт) 

2020ж. 
(факт) 

2021ж. 
(болжам) 

Жоспар (жылдар) 

2022ж. 

 

2023ж. 2024ж. 2025ж. 2026ж. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Нысаналы 

индикаторлар 

 

 

          

1 Ақылы 

қызметтердің жыл 

сайынғы өсімін 

арттыру 

мың теңге Қаржылық 

есептілік 

Директордың 

орынбасары, 

бас 

бухгалтер 

1244,71 1546,0 1817,2 2045,0 2188,0 2341,0 2505,0 2505,0 

2 Рентабельділік 

(ROA) 

мың теңге Қаржылық 

есептілік 

Директордың 

орынбасары, 

бас 

бухгалтер 

0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,88 0,91 

3 Кредиторлық 
берешек 

мың теңге Қаржылық 
есептілік 

Директордың 
орынбасары, 

бас 

бухгалтер 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Міндеттер 

 Нәтижелер 

көрсеткіштері 

           

1 Бюджеттен тыс 

қосымша қаражат 

тарту 

мың теңге Қаржылық 

есептілік 

Директордың 

орынбасары, 

бас 

бухгалтер 

1244,71 1546,0 1817,2 2045,0 2188,0 2341,0 2505,0 2505,0 

2 Таза пайданың 

жыл сайынғы 

өсімін ұлғайту 

мың теңге Қаржылық 

есептілік 

Директордың 

орынбасары, 

бас 

бухгалтер 

170231,23 3892 3945 3917 4021 4203 4309 4426 

3 Кредиторлық 

берешекке жол 

бермеу 

мың теңге Қаржылық 

есептілік 

Директордың 

орынбасары, 

бас 

бухгалтер 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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4-бөлім. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР 

№ Ресурстар 

Өлшем 

бірліктері 

2019ж. 

факт 

2020ж. 

факт 
2021ж. 

(болжам) 

Жоспар (жылдар) 

2022ж. 2023ж. 2024ж. 2025ж. 2026ж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Қаржылық барлығы, оның 

ішінде: 

мың теңге 

 

1083921,68 1186241,2 1970197,8 

 

 

2022747,2 

 

 

2029166,0 

 

 

 

2035238,1 

 

 

2030020,3 

 

 

2025015,2 

 

 

  Цель 1.1-1.2 

226067 "ТМККК-мен 

қамтамасыз ету", 100 

"ТМККК-ге ақы төлеуге 

әлеуметтік медициналық 

сақтандыру қорына 

трансферттер"ішкі 

бағдарламасы 

мың теңге 

 

 

 

 

956489,7 1057741,2 1880395 

 

 

 

 

 

 

1931811,0 

 

 

 

 

 

 

1944309,0 

 

 

 

 

 

 

1956015,0 

 

 

 

 

 

 

1956015,0 

 

 

 

 

 

 

1956015,0 

 

 

 

 

 

 

Ақылы қызметтер 

 

 

 

 

 

 

мың теңге 

 

 

 

 

 

 

1244,71 1546,0 1817,2 

 

 

 

 

 

 

 

2045,0 2188,0 2341,0 2505,0 2505,0 

Бірлесіп орындаушылар 

бойынша 

 

 

 

мың теңге 

126187,27 126954,0 87985,6 

 

 

 

88891,2 

 

 

 

82669,0 

 

 

 

76882,1 

 

 

 

71500,3 

 

 

 

66495,2 

 

 

 

 2 

Адамның барлығы, оның ішінде:           

  Мақсат 2.1 

Дәрігерлік қызметкерлер құрамы дана бірлік 52 52 44 44 44 44 44 44 

Орта қызметкерлер құрамы дана бірлік 336,25 336,25 369,25 369,25 369,25 369,25 369,25 369,25 
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