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2019 жылдың 12 айындағы көрсеткіштер 2018 

жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда: 1.Қан 

мен оның компоненттерінің барлық донациялары 

ШҚОЦК бойынша – 9493 (2018 жылдың 12 айы – 

10402). 2.Өтеусіз донациялардың үлесі-99% (2018 

жылдың 12 айы-97%) 3. 1000 тұрғынға шаққанда 

қан мен оның компоненттерін донациялау-10 

(2018 жылдың 12 айы – 11,2). 4.Консервіленген 

қан СКОЦК - 9493 доза/ 7064,1 л(2018 жылдың 12 

айы – 10402доз/7850,7 л) бойынша дайындалды. 

5.МҰ-да берілді: - құрамында эритроциттер бар 

қан компоненттері - 8719 доза, (2018 жылдың 12 

айы – 9144 доза), - барлық түрдегі жаңа 

мұздатылған плазма-6680доз (2018 жылдың 12 

айы – 5736доз), - тромбоциттердің барлық 

түрлері-1130 доза (2018 жылдың 12 айы – 

1160доз). 

2019 жылдың 12 айында қан мен оның 

компоненттері донацияларының жалпы саны 2018 

жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 8,7% - ға 

төмендеді. Донациялар құрылымында өтеусіз 

ерікті донациялардың үлесі ұлғайды және 99% - 

ды құрады. Есепті кезеңде дайындалған және 

қайта өңделген донорлық қан мөлшері 8,7% - ға 

азайды. МҰ-ға берілген компоненттердің көлемі 
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эритроциттер бойынша 8% - ға азайды. 

Донациялар саны мен дайындалған қан санының 

төмендеуі ресурстарды үнемдеу 

технологияларының (қан компоненттерін 

дайындаудың аппараттық әдістері) ұлғаюымен 

және денсаулық сақтау ұйымдарынан келіп 

түскен өтінімдердің азаюымен байланысты. 

6. МҰ - ға берілген эритроциттердің барлық 

санынан лейкофильтрленген эритроциттердің 

үлесі – 100% (2018 жылғы 12 ай-100%).  

7. МҰ-ға берілген плазманың барлық санынан 

карантинделген ЖМП үлесі (оның ішінде 

лейкофильтрленген) - 87,6% (2018 жылдың 12 

айы – 84,6%).  

8. МҰ-ға берілген плазманың барлық санынан 

вирустазартылған ЖМП үлесі-7,1% (2018 

жылдың 12 айы – 2,5%).  

9.100% жағдайда қосымша өңдеу әдістерінің 

бірінен немесе әдістерінің үйлесімінен 

(лейкофильтрация, вирустазарту, карантиндеу) 

өткен жаңа мұздатылған плазма берілді) 

10. МҰ - ға берілген тромбоциттердің барлық 

санынан лейкофильтрленген, вирустазартылған 

тромбоциттердің үлесі-100% (2018 жылдың 12 

айы – 100%). 

12. Қан орталықтары қан компоненттері мен 

препараттарына МҰ өтінімдерін 100% орындады. 

Қан орталықтарының өндірістік қызметі қан 

қызметінің негізгі міндеттерін орындауды 

қамтамасыз етеді-ШҚО медициналық 

ұйымдарының донорлық қан мен оның 
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компоненттеріне қажеттілігін қанағаттандыру.  

13. ШҚО қан орталығы зертханалық жабдықтың 

болмауына байланысты тіндік типтеудің 

зертханалық қызметтерін және референс 

зерттеулерді жүргізбейді. Трансфузиология 

ғылыми-өндірістік орталығына (ТҒӨО) кесте 

бойынша 2019 жылдың 12 айында Тіндік типтеу 

үшін ГДЖ әлеуетті донорларының үлгілеріне 10 

Үлгі (ШҚ ОАО) жіберілді. ТҒӨО-ға 2019 жылдың 

12 айында 409 үлгі (ШҚ ОҚО) жіберілді 

Директор             (қолы бар )                                                                                  Жигитаев Х.Т. 
  

 

 

 


