
 

 

 

 

Астрахан ауданының «Облыстық клиникалық онкологиялық диспансер» 

мемлекеттік бюджеттік денсаулық сақтау мекемесі онкология саласында 

медициналық көмек көрсететін заманауи медициналық мекеме болып табылады. 

Оның құрамына абдоминальды, гинекологиялық, кеуде қуысы, маммологиялық, 

урологиялық бөлімдер кіреді. Сәулелік терапия және химиотерапиялық емдеу 

бөлімдері бар. 

2021 жылы Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен диспансер базасында 

Астрахань мемлекеттік медицина университетінің бөлімшелерінің болуына байланысты 

облыстық онкологиялық диспансер «Облыстық клиникалық онкологиялық диспансер» АҚ 

(бұдан әрі – ОКҚД) болып өзгертілді. АҚ). 

2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «ГБУЗ» АҚ «ОКОД» Лиана Юрьевна 

Нежинская басқарды. 2019 жылдан бастап диспансер «Денсаулық сақтау» ұлттық 

жобасына, «Онкологиялық аурулармен күрес» бағдарламасына енгізілген. Осыған 

байланысты 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін диспансердің емдеу-

диагностикалық бөлімшелерінің жабдықталуын жаңарту, мекеменің материалдық-

техникалық базасын жақсарту бойынша ауқымды жұмыстар атқарылды.. 

 

 



 

– өндірілетін өнімнің және (немесе) көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлерінің 

сипаттамасы; 

Астрахан облысының «Облыстық клиникалық онкологиялық диспансер» мемлекеттік 

бюджеттік денсаулық сақтау мекемесі Астрахань облысында онкология саласында 

медициналық көмек көрсететін жалғыз мамандандырылған мекеме болып табылады. 

Медициналық көмек келесі түрлерде көрсетіледі: онкологиялық, онкоабдоминальды, 

онкогинекологиялық, онкоторасиялық, бастың, мойынның және жұмсақ тіндердің ісіктері, 

онко-маммологиялық, химиотерапиялық, сәулелік терапия, қатерлі ісікпен ауыратын 

науқастарға паллиативтік көмек көрсету шеңберінде медициналық көмек. 

– өндірілетін өнімнің және (немесе) көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын 

негізгі талаптар; 

Медициналық қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар Астрахан облысы Үкіметінің 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы № 699-П «Астрахань облысында азаматтарға тегін 

медициналық көмек көрсетудің мемлекеттік кепілдіктерінің 2022 жылға арналған 

бағдарламасы туралы» қаулысымен және 2023 және 2024 жылдарға арналған жоспарлы 

кезеңге арналған» Ресей Федерациясы Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы 19 

ақпандағы № 116н «Қатерлі ісікпен ауыратын ересек тұрғындарға медициналық көмек 

көрсету тәртібін бекіту туралы» бұйрығы, бірқатар ведомстволық бұйрықтар және 

ережелер. 

Негізгі қызмет түрлері онкологиялық ауруларды ерте сатысында анықтау, көрсеткіштері 

бойынша хирургиялық, химиотерапевтік, радиологиялық ем жүргізу, емдік-сауықтыру 

шараларының қажетті кешенімен науқастарды одан әрі диспансерлік бақылау.– жаңа 

прогрессивті технологияларды (жабдықтарды) сипаттау. , өндірістік желілер, әдістер, 

өндірістік циклдар);

 

 



 

Қазіргі уақытта «Онкологиялық ауруларға қарсы күрес» ұлттық бағдарламасына сәйкес 

диспансердің медициналық техника паркі жаңартылуда. 

Осы бағдарламаға сәйкес диспансер емдеу-диагностикалық құрал-жабдықтармен 

жабдықталған: гистологиялық және иммуногистохимиялық зерттеулерге арналған 

роботтық жүйе, төрт арналы коагулометр, үш жұмыс орнына арналған рентген-

диагностикалық кешен, операция ішілік зерттеулерге арналған гамма-детектор, 

эндоскопиялық аппаратура. , оның ішінде тар спектрлі зерттеу функциясы бар жоғары 

ажыратымдылықтағы бейнеколоноскоп, магнитті-резонансты томография, компьютерлік 

томография, сарапшы және орта топтағы ультрадыбыстық аппаратура, биохимиялық 

анализатор, анестезия және тыныс алу аппараттары, желдеткіштер, гинекологияға, 

абдоминальды және абдоминальды ауруларға арналған бейне эндоскопиялық стеллаждар. 

хирургия, жоғары жиілікті интерстициалды абляцияға арналған аппарат, аргон-плазмалық 

лазерлік хирургиялық кешен коагулятор, брахитерапиялық аппарат, үш жұмыс орнына 

арналған мамандандырылған қашықтықтан басқарылатын рентген диагностикалық кешені 

Duograph P-500. 

 

Алынған техникалар белгіленген мерзімде іске қосылды. Бұл қатерлі ісіктерді 

диагностикалау мен емдеуде жаңа әдістерді қолдануға мүмкіндік береді. Бұл сізге күрделі 

операцияларды орындауға мүмкіндік береді, атап айтқанда, өкпе мен лимфа жүйесіне, іш 

қуысы мүшелеріне, кіші жамбасқа, мүмкіндігінше мұқият, бұл емдеу уақытын 

қысқартады. операцияның өзі, оны жүзеге асыру құны және науқастың ауруханада болуы. 

Бүгінгі таңда диспансердің барлық хирургиялық бөлімшелері әртүрлі локализациядағы 

ісік процестеріне лапароскопиялық операция жасау үшін сараптамалық деңгейдегі 

жабдықтармен жабдықталған. Жақын арада тағы екі бөлімшеге – онкологиялық және бас, 

мойын және жұмсақ тіндер бөлімшелеріне соңғы үлгідегі құрал-жабдықтар жеткізіледі. 

Мұның бәрі эндоскопиялық жабдықты пайдалана отырып, жыл сайын 800-ден астам 



хирургиялық араласуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар эндоскопиялық 

диапазон операциялар үнемі кеңейіп, оларға көрсеткіштер де кеңейіп келеді. Бүгінгі таңда 

70 жастан асқан егде жастағы науқастарға да сәтті операция жасалуда; Хирургиялық 

көмектің бұл түрі олар үшін оңайырақ және операциядан кейін төсекте ұзақ тұруды қажет 

етпейді. 

Соңғы бір жылда ультрадыбыстық диагностика бөліміне заманауи әдістерді қолдану 

арқылы жеткізілген жаңа жабдықты пайдалану арқылы 70 мыңнан астам түрлі зерттеулер 

жүргізілді. 

 

 

Эндоскопиялық диагностика бөлімінде жаңа қондырғылар арқылы 4 мыңнан астам емдік-

диагностикалық тексерулер жүргізілді. 

Жаңа мультисликалы компьютерлік томографта 4500-ден астам зерттеу жүргізілді. Оның 

іске қосылуы бұрын қол жетімді компьютерлік томографиямен бірге толықтай жасауға 

мүмкіндік берді 


