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Қордың 2025 жылға дейінгі Даму стратегиясы

«Елдің әрбір азаматын медициналық көмекке оның қолжетімділігі мен 

сапасын арттыру жолымен күтпеген жерден жоғары шығыстардан

қаржылық қорғауды қамтамасыз ету»

Қор 2025 жылы – өз қызметін тұрақты даму қағидаттарында жүзеге асыратын, халықтың сеніміне ие

және медициналық қызметтер нарығын дамытуға жәрдемдесетін әлеуметтік бағдарланған, 

транспарентті ұйым.
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1-мақсат МӘМС жүйесінде халықты жалпыға бірдей қамтуды қамтамасыз ету

1-міндет МӘМС жүйесіне қатысуды арттыру

1.1 МӘМС жүйесін танымал ету

• Халықтың, жұмыс берушілердің, медициналық қоғамдастықтың және басқа да мүдделі тараптардың МӘМС жүйесі

туралы хабардар болуын арттыру

• МӘМС-тің жүйелік мәселелерін талқылау үшін Қордың Қоғамдық кеңесін жандандыру

• Халықты МӘМС жүйесіне ақпараттандыру және тарту үшін мобильді қосымшалар мен веб-ресурстарды енгізу, дамыту

1.3 Денсаулық сақтау саласындағы азаматтық белсенділікті арттыру

• Қоғамдық бірлестіктер, бизнес өкілдерін, сондай-ақ азаматтық белсенділерді Қормен диалогқа тарту

• Қоғамды өз денсаулығын сақтау және медициналық көмектің сапасын арттыру мәселелеріне тарту
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1.2 МӘМС жүйесіне азаматтардың қатысуын арттыру

• МӘМС жүйесіне дербес төлеушілер мен өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтардың тартылуын арттыру

• МӘМС жүйесінде азаматтардың жеңілдікті санаттарының тізбесін өзектендіру

• МӘМС жарналарын қабылдау арналарын кеңейту, неғұрлым ыңғайлы арналарды енгізу

KPIs МӘМС жүйесінде халықты қамту деңгейін 2025 жылы кемінде 90%-ға арттыру  



1-мақсат МӘМС жүйесінде халықты жалпыға бірдей қамтуды қамтамасыз ету

2-міндет Медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыру

2.1 АЕК дамытуды ынталандыру
• АЕК деңгейінде алдын алу іс-шараларын ынталандыру

• Бастапқы және қайталама профилактика (вакцинация, скрининг) және медициналық оңалтудың үшінші кезеңін дамыту

• АЕК деңгейінде емдеу-диагностикалық іс-шараларды ынталандыру

• Мектеп медицинасы, клиникалық-диагностикалық қызметтер, стационарды алмастыратын технологияларды енгізу

• Амбулаториялық деңгейде дәрілік заттардың қолжетімділігін арттыру

2.2 Мамандандырылған медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға жәрдемдесу

• Негізгі клиникалық бағыттардың, оның ішінде кардиохирургия мен нейрохирургияны дамытуды қоса алғанда, онкологиялық, 

кардиологиялық, неврологиялық қызметтердің дамуын ынталандыру

2.3 ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық көмек пакеттерін жетілдіру

• ТМККК және МӘМС шеңберіндегі қызметтер пакеттеріне диагностиканың, емдеудің жаңа әдістерін енгізу

• МСАК-тың басым дамуын ескере отырып, көрсетілетін қызметтер тізбесін нақтылау

• ТМККК және МӘМС шеңберінде қызметтер пакеттерін тұрақты жетілдіру

KPIs

Амбулаториялық деңгейде медициналық көмек көлемін 2025 жылы кем дегенде 60% дейін кеңейту

МӘМС есебінен шығыстар үлесін 2025 жылы кем дегенде 24,7% дейін ұлғайту

ДҚАЖ-да қамтамасыз етілген рецепттерді уәкілетті орган 2025 жылы 95% - ға дейін бекіткен АДҚ тізбесіне сәйкестігіне автоматтандырылған 

салыстырып тексерумен қамту.
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2-мақсат Қордың стратегиялық сатып алушы ретіндегі рөлін күшейту

3-міндет. Медициналық қызметтер көлемін және тарифтік саясатты жоспарлауды жетілдіру

3.1 Медициналық қызметтер көлемін жоспарлау тиімділігін арттыру

• Халықтың нақты қажеттілігі мен халықаралық тәжірибені ескере отырып, медициналық көмектің көлемін болжау

• Нәтижеге бағытталған жоспарлау әдістерін қолдану

• Деректерді модельдеудің заманауи әдістерін қолдану

• Медициналық көмектің көлеміне талдау жүргізу үшін денсаулық сақтауды дамыту институттарын тарту

• Автоматтандырылған, интеграцияланған жоспарлау құралдарын енгізу

3.2 Тарифтік саясатты жетілдіру
• Тарифтердегі шығын баптарын толық қамту және денсаулық сақтаудың басым бағыттарын дамытуды ынталандыру саясаты

• Пациенттердің жай-күйінің күрделілігін және  ілеспелі аурулардың болуын ескере отырып, КШТ енгізу

• ТМККК және МӘМС шеңберінде негізгі құралдарды жаңарту бойынша МҰ шығыстарын өтеуге арналған шығындарды тарифтерге

енгізу
• Дәрігерлер мен орта медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған шығыстарды тарифтерге енгізу

• Түзету коэффициенттерін енгізу

• Тарифтерді есептеу және енгізу процестерін жетілдіру, оның ішінде автоматтандыру

• Тарифтердің тиімділігін мониторингтеу және бағалау тетіктерін әзірлеу және енгізу

• Референттік ұйымдармен өзара іс-қимыл процестерін құру, оның ішінде медициналық ұйымдардан қажетті деректерді қабылдау 

бойынша біріздендірілген интеграциялық сервистерді әзірлеу

• Жаңа технологияларды енгізу кезінде тарифтерді қалыптастыру мәселелеріне медициналық қоғамдастықтың қатысуын арттыру

₸

KPIs
МӘМС жүйесінде және ТМККК шеңберінде медициналық қызметтер көлемін жоспарлаудың тиімділігі– 2025 жылы кемінде 85% 

МӘМС жүйесінде және ТМККК шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер жобаларын қайта қарау–2025 жылы 100% 
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2-мақсат Қордың стратегиялық сатып алушы ретіндегі рөлін күшейту

4-міндет Медициналық қызметтерді сатып алу және төлеу тетіктерін жетілдіру

4.1 Медициналық қызметтерді сатып алу тетіктерін жетілдіру

• Бірыңғай ақпараттық жүйелер шеңберінде сатып алу процестерін түпкілікті автоматтандыру

• Жеткізушілерді олардың рейтингтері және медициналық қызметтердің көлемін олардың арасында бөлу негізінде іріктеу

процестерін ресімдеу және автоматтандыру

• Әлеуетті жеткізушілердің өзекті дерекқорын қалыптастыру процестерін жетілдіру (жеткізушінің карточкасы)

• Басым көрсеткіштер тізбесін қайта қарау және кеңейту (оның ішінде медициналық ұйымдарда корпоративтік басқару 

қағидаттарын жүйелі енгізуді және оларды аккредиттеуді ескере отырып)

• Ұзақ мерзімді кезеңге медициналық қызметтерді сатып алу шарттарын жасасу тетіктерін пысықтау

4.2 Жеткізушілердің қызметтеріне ақы төлеу процесін жетілдіру

• Қызметтер сапасы мен көлемі мониторингінің нәтижелерін ескере отырып, жеткізушілерге тарифтер бойынша қызметтерге 

ақы төлеу саясатын іске асыру, оның ішінде нәтижеге бағдарланған ақы төлеу тәсілдерін енгізу

• Төлем процесін, оның ішінде бірыңғай төлем жүйесін енгізу есебінен оңтайландыру

• Сатып алу шарттары бойынша жеткізушілермен өзара есеп айырысудың есепті кезеңін қайта қарау

KPIs
Автоматты тарату 2025 жылы медициналық қызметтер көлемінің 100% -ы 

Қордың жеткізушілердің қызметтеріне ақы төлеу уақыты 10 күнге дейін

₸
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5.1 Медициналық көмектің сапасын мониторингтеу тетіктерін жетілдіру

• Халықаралық тәжірибені ескере отырып, сапа индикаторлары бойынша медициналық қызметтердің сапасын бағалау 

көрсеткіштерін қолдану

• Проактивті мониторинг тетіктерін енгізу

• Медициналық қызметтерді кодтау тетіктерін жетілдіру

• Кері байланыс тетіктерін қолдана отырып, алаяқтықты болдырмауға бағытталған мониторинг жүйесін құру

• Медициналық қызмет көрсетушілер қызметінің медициналық-экономикалық мониторингі тетіктерін енгізу

5-міндет. Медициналық көмек сапасының проактивті мониторингі тетіктерін енгізу

3-мақсат. Пациенттің құқықтарын қорғау

5.2 Мониторинг процестерін цифрландыру
• Сапа мониторингі процестерін, оның ішінде машиналық оқыту элементтерін қолдана отырып, түпкілікті 

автоматтандыру
• Медициналық қызметтер сапасын қашықтықтан мониторингтеудің онлайн құралдарын енгізу, жетілдіру

• Ақпараттық жүйелердің өсіп келе жатқан мүмкіндіктерін ескере отырып, мониторинг алгоритмдерін жетілдіру

• Денсаулық сақтаудың сандық және сапалық көрсеткіштерін бағалау рәсімін автоматтандыруды қамтамасыз ету

KPIs
Тәулік бойы және күндізгі стационарлар жағдайында мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде проактивті

мониторингтің медициналық көмек сапасына әсерін арттыру (расталған ақаулардың үлесі 2025 жылы 2,5% - дан аспайды.)
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6-міндет. Пациенттермен кері байланысты жетілдіру

3-мақсат. Пациенттің құқықтарын қорғау

6.1 Коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

• Байланыс орталығының және өтініштер мен шағымдарды басқару жүйесінің жұмысын қамтитын, олардың уақтылы және 

сапалы ден қоюына бағытталған тиімді коммуникациялық инфрақұрылым құру

• Барлық байланыс арналарын (байланыс орталығы, корпоративтік сайт, мобильді қосымша, Telegram bot) өтініштер мен 

шағымдардың бірыңғай тарихымен біріктіру (омниканалдылық)

• CRM ақпараттық жүйесін жетілдіру

• Жеке және атаулылық қағидаттарын сақтай отырып, тұтынушы мен МӘМС төлеушінің электрондық карточкасын әзірлеу

• Халықты қолжетімді медициналық қызметтер туралы хабардар ету үшін орталықтандырылған мобильді қосымшаларды, Веб-

ресурстарды енгізу
• Медициналық ұйымдарда кезектер мониторингінің проактивті автоматтандырылған жүйелерін енгізу

6.2 Кері байланыс сапасын арттыру
• Ақпараттық-талдау орталығын құру

• Азаматтардың шағымдарына ашықтықты және уақтылы ден қоюды қамтамасыз ету мәселелері бойынша негізгі

қатысушылармен (ҚР ДСМ, ЖАО және МҰ) іс-қимылдардың оңтайлы алгоритмдерін әзірлеу

• Пациенттердің медициналық қызметтер сапасына қанағаттануын цифрландыру арқылы жинау және талдау жүйесін құру, 

нәтижелерді Қордың корпоративтік сайтында жариялау

• Пациенттердің медициналық қызметтер сапасына қанағаттануын бағалау саласында халықаралық тәжірибені қолдану

KPIs Кері байланыс сапасына халықтың қанағаттануын арттыру 2025 жылы кем дегенде 95%

ӘЛЕУМЕТТІК 

МЕДИЦИНАЛЫҚ 

САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ



7.2 Процестердің қауіпсіздігі мен реттілігін қамтамасыз ету

• Функционалдық басқарудан процесті басқаруға көшу

• Жобаларды басқарудың корпоративтік жүйесін енгізу

• Нақты уақыт режимінде талдау және есеп беру нысандарын қалыптастыру үшін машиналық оқыту элементтері бар деректерді өңдеу 

құралдарын (BI) енгізу

• Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесін құру

• IT-инфрақұрылымның жұмыс істеу сенімділігін арттыру (істен шығуға болмаушылықты арттыру, қызмет көрсету шығындарын азайту, 

ақпараттық қауіпсіздікті арттыру)

7-міндет. Корпоративтік басқаруды дамыту, процестердің қауіпсіздігі мен реттілігін қамтамасыз ету

4-мақсат. Қордың тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7.1 Корпоративтік басқару жүйесін дамыту

• Жоғары этикалық стандарттарды енгізу және сенімге негізделген корпоративтік мәдениетті құру

• Беделді, брендті нығайту және ашықтықты арттыру

• Озық стандарттарды енгізу және корпоративтік басқаруды одан әрі жетілдіру

• Мүдделі сыртқы тараптармен тиімді өзара іс-қимыл

• Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге сүйене отырып, ұйымдық құрылымды үнемі жетілдіру

• Ақпаратты уақтылы және дұрыс ашуды қамтамасыз ету

• Тәуекелдерді тиімді жедел басқару жүйесін құру

• Денсаулық және қауіпсіздік мәдениетін құру , қолдау

• Корпоративтік міндеттерді шешуге персоналдың тартылу деңгейін, барлық қызметкерлердің Қордың мақсатын түсіну және жүргізу 

деңгейін жыл сайын өлшеу

KPIs Корпоративтік басқару рейтингі 2025 жылы «орташа» деңгейден төмен емес (немесе 7 - ден 10 / «ВВ»)

ӘЛЕУМЕТТІК 

МЕДИЦИНАЛЫҚ 

САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ



8.3 Қызметкерлерді ынталандыру жүйесін дамыту: 

• Сыйақы беру өнімділік пен нәтижелілік көрсеткіштеріне негізделетін мәдениетті құру

• Қызметкерлерді материалдық емес көтермелеу жүйесін дамыту

ӘЛЕУМЕТТІК 

МЕДИЦИНАЛЫҚ 

САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ

8-міндет. Адами капиталды дамыту

8.1 HR бизнес-әріптестігінің рөлін арттыру : 

• Стратегиялық міндеттерге сүйене отырып, ұйымдық құрылым бойынша шешімдер қабылдау

• HR бағыттары жұмыс өзара әрекеттесу форматтарын, ішкі иерархияларды, бизнес-процестерді стандарттауды талқылау кезінде көрініс 

береді

8.5 HR процестерін автоматтандырудың жоғары деңгейіне қол жеткізу

• 100% автоматтандырылған кадрлық құжат айналымы

• Орталық аппарат пен филиалдар арасында персоналды басқару бойынша интеграцияланған базалар құру

8.2 Персоналды оқыту және біліктілігін арттыру : 

• Персоналдың біліктілігін арттыру жүйесін енгізу үшін үздік практикаларды қолдану

• Сыртқы оқыту, сондай-ақ тәжірибе алмасу және құзыреттерді дамыту бағдарламаларын енгізу

• Орталық аппарат пен филиалдардың қызметкерлері арасында ішкі оқытуды және алмасу бағдарламаларын дамыту

8.4 Қызметкерлерді тиімді және ашық таңдау : 

• Персоналды іріктеу, іріктеу және жалдау саласында бірыңғай және ашық тәсілдерді дамыту

• Сыртқы және ішкі кандидаттардың бірыңғай дерекқорын құру, кері байланысты жолға қою

• Жоспарлы мансаптық дамыту бағдарламасын енгізу (тиімді жұмыс істейтін кадр резерві)

KPIs
Кадрлардың тұрақтамау деңгейі 2025 жылы 10% - дан артық емес

Сыртқы оқытудан өткен қызметкерлердің үлесі, 2025 жылы кемінде 25% 

4-мақсат. Қордың тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету


