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Медициналық ұйымның атауы Түркістан облысы Қоғамдық  

денсаулық басқармасы 

ШЖҚ «Сарыағаш аудандық орталық 

ауруханасы» МКК 

Орналасқан орны Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, 

Сарыағаш қаласы, С.Исмаилов көшесі, 

115А. 

Төсек сыйымдылығы Барлығы тәулік бойы жұмыс атқаратын 

512 төсек, және 109 күндізгі стационар 

төсек орыны. 

Оның ішінде: Орталық аурухана: 

Терапия – 35, балалар бөлімі – 55, 

перзентхана бөлімі – 105, гинекология 

– 15, жарақат бөлімі – 30, хирургия – 

40, жүрек аурулар бөлімі – 25, жүйке 

жүйе аурулар бөлімі – 20, жұқпалы 



аурулар бөлімі – 40, инсульт орталығы 

– 20.  

Аудандағы бөлімдер  Дарбаза бөлімі -

13, Жибек жолы  бөлімі – 20, Сырдария  

бөлімі – 13, Капланбек  бөлімі – 40, 

Орталық бөлімі- 15, Көктобе бөлімі – 

10, Тері мерез бөлімі – 16. 
 

Жұмысшылар саны Стационар бойынша: 
Жалпы саны – 664 

Оның ішінде:  

дәрігерлер – 52, 

орта буын медицина қызметкерлері – 

358, 

кіші буын қызметкерлері – 170, 

басқалар – 84. 

Қызмет түрі Стационарлық деңгей 2 

Құрылған жылы 1989 жыл (типтік) 

Күрделі жөндеу 2006 жыл  

Ғимаратты жылыту Табиғи газ, 3 дана қазандық «Береке-

1000» пеш орнатылған 

Жалпы ауданы 11691,5 ш.м. 

Қаржыландыру схемасы Федералдық міндетті медициналық 

сақтандыру қоры (FOMS) 
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Орналасу орны: Түркістан облысы, Сарыағаш АОА 

Қызметкерлер саны: Барлығы – 2185,25 бірлік, оның ішіндедәрігерлер – 409,75; 

орта медициналық персонал – 1125,75. 

MMP-330,75  

Басқалар–319 

Біліктілік санаты  

Жоғары санатты дәрігерлер – 80  

Бірінші санатты дәрігерлер – 48 

Екінші санатты дәрігерлер – 30 

Орта медициналық қызметкерлер санаты: 

Жоғары санат – 482 

Бірінші санат – 116 



Екінші санатты– 24 

Түркістан облысы, ШЖҚ «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» МКК аудан 

бойынша көп профилді  аурухана. Ауруханада балалар, ішкі аурулар, жүрек-жүйке, оталау, 

жарақат, перзентхана, гинекология, хирургия, жансақтау, физиотерапия, рентген, зертхана, 

дәріхана, қабылдау, телемедицина, жұқпалы аурулар бөлімі. 

 

Медициналық мекеме жұмысының жоспар бойынша орындалуы 

Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы бойынша тіркелген халық құрамы. 

Жалпы халық саны: 191065. 

Оның ішінде: Ересектер: 100799, жасөспірімдер: 11441, балалар: 78645, туу жасындағы 

әйелдер: 41838. 
 

Сарыағаш аудандық орталық ауруханасына қарасты 76 медициналық 

емдеу нысандары халыққа қызмет көрсетуде. Қызмет көрсетіп жатқан медицина 

қызметкерлері - 2212.  

 

 1 - аудандық аурухана, жұқпалы аурулар бөлімшесімен. 

 6 - ауылдық аурухана. 

 1 - аудандық ауруханаға қарасты емхана  

 4 - бастапқы медициналық санитарлық көмек көрсету орталығы (БМСККО). 

 18 - дәрігерлік амбулатория (ДА).  

 28 - фельдшерлік акушерлік пункт (ФАП).  

 16 - медициналық пункт (МП). 

 1 - тері мерез бөлімі. 

 1 - туберкулез бөлімі. 

 1 - IVсанатты жедел медициналық жәрдем бекеті. 

Аудандық аурухана 512 тәуліктік төсек орнымен және 109 күндізгі емхана төсек 

орнымен қамтылған.  

Сарыағаш аудандық орталық ауруханасында инсульт орталығы 20 төсек орынға 

арналып 2018 жылдың 23 қараша айында ашылды. Оның ішінде 6 төсек орын интенсивті 

терапия палатасы, 14 төсек орын ерте оңалту палатасы. Қазіргі таңда Сарыағаш ауданы 

жедел бас-ми қанайналымы бұзылған науқастарын анықтап, медициналық көмек көрсетуде. 

Қабылдау бөліміне жеткізілген бас-ми қанайналымы бұзылған науқастарды тез арада 

компьютерлік томографияға түсіріп инсульт орталығына жатқызып керекті емін дер 

кезінде береміз.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


