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Қан мен оның компоненттерін мұқтаж пациенттерге кепілді құю және
медициналық авиация жұмысы туралы сауалды қарап, келесіні хабарлаймын.
Қазақстан Республикасында қан қызметі саласындағы қызметті 18 қан
орталығы жүзеге асырады. Әрбір қан орталығы донорлық қанды алу және
өңдеу үшін заманауи жабдықтармен жабдықталған.
Барлық қан орталықтарында халықаралық стандарттарға сәйкес келетін
инфекцияларға қанның екі кезеңдік зертханалық скринингі, заманауи
технологиялары – лейкофильтрация, вирусинактивация, қан компоненттерін
сәулелендіру енгізілді, сондай-ақ «жабық» типті толық автоматтандырылған
жабдық қолданылады.
Қан компоненттері тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
(бұдан әрі – ТМККК) шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру (бұдан әрі – МӘМС) жүйесінде медициналық қызметтерді сатып
алу шарттары жасалған медициналық ұйымдарға беріледі.
Медициналық ұйымдар ақылы негізде қызметтер көрсетуді денсаулық
сақтау субъектілерінің ақылы қызметтер көрсету қағидаларын және ақылы
медициналық көрсетілетін қызметтер (көмек) ұсыну жөніндегі шарттың үлгілік
нысанына (бұдан әрі – 2020 жылғы 29 қазандағы ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығы)
сәйкес жүзеге асырады.
Жеке меншік клиникалар пациентке ақылы негізде қызмет көрсету
кезінде
клиника
мен
пациент
арасындағы
Шарт
талаптарымен
қарым-қатынастарды реттейді.
Өтеулі қызметтер көрсетуге, яғни қан компоненттерін өткізуге арналған
шарт медициналық ұйымның өз еркімен, пациентке медициналық ұйымның өзі
өтеулі қызметтер көрсеткен жағдайда жасалады.
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Егер ақылы медициналық қызметтер көрсету кезінде пациентке шұғыл
медициналық көмек көрсету, оның ішінде денсаулығына елеулі зиянды
болдырмау және (немесе) өмірге қатерді жою үшін кезек күттірмейтін
медициналық араласуды талап ететін кенеттен болған жіті аурулар, жай-күйлер,
созылмалы аурулардың асқынулары кезінде қан құю қажет болған жағдайда,
мұндай медициналық көмек ақы алынбай ұсынылады (ҚР ДСМ-170/2020
бұйрығының 9-тармағы).
Егер пациенттің өміріне қауіп төндіретін жағдай мемлекеттік лицензияға
сәйкес денсаулық сақтау ұйымының бейініне сәйкес келмесе, онда ақылы
қызметтер көрсететін денсаулық сақтау ұйымы өз қаражаты есебінен пациентті
тасымалдауды қоса алғанда, пациенттің тиісті денсаулық сақтау ұйымына
кіруін ұйымдастырады.
Осылайша, көрсетілген мәселелер денсаулық сақтау саласындағы
нормативтік құқықтық актілерде регламенттелген.
Осыған байланысты денсаулық сақтау басқармаларымен және өңірлердің
медидициналық ұйымдарымен қан мен оның компоненттерін кепілді құюды
қамтамасыз ету мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысы
күшейтілетін болады.
Медициналық авиация ТМККК шеңберінде Денсаулық сақтау
министрлігінің «Шұғыл медицинаны ұлттық үйлестіру орталығы» ШЖҚ РМК
(бұдан әрі - Орталық) көрсетеді.
Медициналық авиация бойынша 20 самолет және 13 вертолет
қолданылады.
Әрбір өңірде жедел медициналық жәрдемнің облыстық және қалалық
станцияларында дер кезінде әрі қолжетімді болуын қамтамасыз ету үшін
медициналық авиация бөлімшелері ұйымдастырылған.
Медициналық авиация орталығында және бөлімшелерінде тәулік бойы
диспетчерлік бекеттер ұйымдастырылады, олар медициналық ұйымдармен, әуе
кемелерін пайдаланушылармен, әуе кемелерінің ұшқыштарымен, медициналық
авиацияның ұтқыр бригадасымен және білікті медициналық мамандармен
тұрақты байланысты жүзеге асырады.
Сонымен қатар, 2020 жылы орталықта Қазақстан Республикасының
халқына медициналық авиацияны тарта отырып, жедел медициналық көмекті
уақтылы көрсету үшін қашықтықтан технологияларды пайдалана отырып, сыни
пациенттерді мониторингтеу үшін білікті бейінді мамандардан тұратын
штатпен ахуалдық орталық құрылды.
2011-2021 жылдар аралығында 20600 ұшу орындалды, 27 364 пациентке
медициналық көмек көрсетілді.
Анықтама: мынадай нозологиялар бойынша:
6134 бала жасындағы патологиясы бар балалар;
Жазатайым оқиғалардан және уланудан зардап шеккен жарақаттары бар
5476 пациент, оның ішінде ЖКО-дан 2157 пациент;
4636 акушерлік патологиясы бар әйелдерге;
4206 қан айналымы жүйесі аурулары бар пациенттерге;
3956 жаңа туған нәрестелер патологиясы бар нәрестелер;
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Басқа да аурулары бар 2956 пациент (нерв жүйесінің, тыныс алу, ас қорыту, несепжыныс, сүйек-бұлшықет жүйесінің аурулары, инфекциялық аурулар және т.б.).
Шетелдік медициналық ұйымдарда қиын жағдайдағы ҚР азаматтарын тасымалдау
үшін 93 ұшу орындалды. Кейіннен транспланттау үшін ағзаларды (ағзалардың бөлігін)
және тіндерді (тіннің бөлігін) алу жөніндегі білікті бейінді мамандарды тасымалдау үшін
75 ұшу жүзеге асырылды.

2022 жылғы 5 қаңтардан бастап Алматы қаласында зардап шеккендерге
көмек көрсету үшін орталық Нұр-Сұлтан қаласының Трансфузиология ғылымиөндірістік орталығынан Алматы қаласының Республикалық қан орталығына
қан компоненттерін (құрамында эритроциттер бар заттардың 270 дозасы
және жаңа мұздатылған плазманың 90 дозасы) жеткізу үшін ұшуды
ұйымдастырды.
Халық қажеттілігінің өсуіне байланысты жыл сайын медициналық
авиацияны қаржыландыру арттырып жатқанын айта кету керек. Мәселен,
2021 жылы медициналық авиация үшін 9 млрд.теңге бөлінді, бұл өткен жылға
қарағанда 23%-ға артық (2020 жылы-7,3 млрд. теңге), 2022 жылға
жоспарланған сома 10,4 млрд. теңгені құрайды.
Үкіметпен қабылданып жатқан шаралар Қазақстан Республикасы
азаматтарының барлық санаттарына медициналық авиация нысанында
медициналық көмек көрсетудің сапасын және қолжетімділігін арттыруға
мүмкіндік береді.
Е. Тоғжанов

Орындаушы: Қоскелдінова Ш.
Тел. 750013
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Депутатам Мажилиса
Парламента Республики Казахстан,
членам Фракции партии «Nur Otan»
(по списку)
На № ДЗ-349
от 22 декабря 2021 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев Ваш запрос касательно гарантированного переливания крови
и ее компонентов всем нуждающимся пациентам и работы медицинской
авиации, сообщаю следующее.
В Республике Казахстан деятельность в сфере службы крови
осуществляют 18 центров крови. Каждый центр крови оснащен современным
оборудованием для получения и переработки донорской крови.
Во всех центрах крови внедрены двухэтапный лабораторный скрининг
крови на инфекции, соответствующий международным стандартам,
современные технологии обеспечения безопасности донорской крови, а также
применяется полностью автоматизированное оборудование «закрытого» типа.
Компоненты крови выдаются медицинским организациям, с которыми
заключены договора закупа медицинских услуг в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) и в системе
обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС).
Оказание услуг на платной основе осуществляется медицинскими
организациями в соответствии с правилами оказания платных услуг субъектами
здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных
медицинских услуг (помощи) (далее – приказ ҚР ДСМ-170/2020 от 29 октября
2020 года).
Частные клиники при оказании услуг пациенту на платной основе
регулируют отношения условиями договора между клиникой и пациентом.
Договор на возмездное оказание услуг, то есть на реализацию
компонентов крови, заключается по волеизъявлению медицинской организации
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на случай возмездного оказания услуг пациенту самой медицинской
организацией.
В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг
потребуется оказание экстренной медицинской помощи пациенту, в том числе
переливание крови, при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, требующих безотлагательного
медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда
здоровью и (или) устранения угрозы жизни, такая медицинская помощь
предоставляется без взимания платы (пункт 9 приказа ҚР ДСМ-170/2020).
Если состояние, угрожающее жизни пациента, не соответствует профилю
организации здравоохранения в соответствии с государственной лицензией, то
организация здравоохранения, предоставляющая платные услуги, за счет
собственных средств организовывает доступ пациента в соответствующую
организацию здравоохранения, включая транспортировку пациента.
Таким образом, указанные вопросы регламентированы в нормативных
правовых актах в области здравоохранения.
В этой связи будет усилена информационно-разъяснительная работа с
управлениями здравоохранения и медицинскими организациями регионов по
вопросам обеспечения гарантированного переливания крови и ее компонентов.
Услуги медицинской авиации оказываются РГП на ПХВ «Национальный
координационный
центр
экстренной
медицины»
Министерства
здравоохранения (далее - Центр) в рамках ГОБМП.
По линии медицинской авиации используются 20 самолетов и 13
вертолетов.
В каждом регионе при областных и городских станциях скорой
медицинской помощи организованы отделения медицинской авиации.
В Центре и отделениях медицинской авиации организуются
круглосуточные диспетчерские посты, которые осуществляют постоянную
связь между собой, медицинскими организациями, эксплуатантами воздушных
судов, пилотами воздушных судов, мобильной бригадой медицинской авиации
и квалифицированными медицинскими специалистами.
В 2020 году в Центре создан ситуационный центр со штатом из
квалифицированных профильных специалистов для мониторинга критических
пациентов с использованием дистанционных технологий для своевременного
оказания скорой медицинской помощи с привлечением медицинской авиации
населению Республики Казахстан.
Всего за период с 2011 по 2021 годы выполнено 20 600 вылетов, оказана
медицинская помощь 27 364 пациентам.
Справочно: по следующим нозологиям:
6134 детям с патологиями детского возраста;
5476 пациентов с травмами, пострадавших от несчастных случаев и
отравлении, в том числе 2157 от ДТП;
4636 женщинам с акушерской патологией;
4206 пациентам с болезнями системы кровообращения;
3956 новорожденным с патологиями новорожденных;
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2956 пациентов с прочими заболеваниями (заболевания нервной системы,
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, костно-мышечной системы и т.д.).
Выполнено 93 вылета для транспортировки граждан РК, находящихся в
критическом состоянии в зарубежных медицинских организациях.
Осуществлено 75 вылетов для транспортировки квалифицированных
профильных специалистов по изъятию органов (части органов) и тканей (части
ткани) для последующей трансплантации.
С 5 января 2022 года для оказания помощи пострадавшим в г. Алматы

Центром организован вылет для доставки компонентов крови (270 доз
эритроцитсодержащих средств и 90 доз свежезамороженной плазмы) из
Научно-производственного центра трансфузиологии г. Нур-Султан в
Республиканский центр крови г. Алматы.
Стоит отметить, что ежегодно увеличивается финансирование
медицинской авиации. Так, в 2021 году для медицинской авиации выделено
9 млрд. тенге, что на 23% больше предыдущего года (в 2020 г. – 7,3 млрд.
тенге), на 2022 год планируемая сумма составляет 10,4 млрд тенге.
Принимаемые Правительством меры позволят улучшить качество и
доступность оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации
всем категориям граждан Республики Казахстан.
Е. Тугжанов

Исп. Коскельдинова Ш.Ч.
тел. 750013

