
Алматы облысы денсаулық сақтау басқармасы

мемлекеттік мекемесінің

ШЖҚ «Балқаш аудандық орталық ауруханасы» МКК



Ұйымның

толық атауы :

Шаруашылық жүргізу құқығындағы

«Балқаш орталық аудандық ауруханасы» 

мемлекеттік қазынашылық кәсіпорны 

Мекен-жайы: Алматы облысы, Балқаш ауданы, 

Бақанас ауылы, Ахметов көшесі 14 

Телефон: 8 (72773) 95-4-85

Директор:

Иманалиев Даурен Жұмазыұлы -

мамандығы денсаулық сақтау ұйымы, акушер-

гинеколог, хирург, жоғары санатты дәрігер, 

жалпы еңбек өтілі 15 жыл. 

Осы лауазымда 2018 жылдың 28 қарашасынан

бастап жұмыс атқаруда, жұмыс өтілі 3 жыл.

-
-



Балқаш ауданы Бақанас ауыл

Алматы қаласынан 200 шақырымда

орналасқан



Балқаш ауданы, Бақанас ауылында Аудандық

орталық аурухана

110 орындық типтік орталық аудандық аурухана

300 келушіге арналған емхана

Емханада:

3- терапиялық, 4 педиатриялық, 11 жалпы тәжірбиелік учаскелер

Аудан бойынша бекітілген халық саны-26248

Ересектер-16892

Жас өспірімдер-1390

15 жасқа дейінгі балалар-7762

1 жасқа дейінгі балалар-326

Туу жасындағы әйелдер-5520 



Денсаулық сақтау мекемелердің саны 22

• Орталық аурухана

• Ақкөл Дәрігерлік амбулаториясы

• Бақбақты Дәрігерлік амбулаториясы

• Топар Дәрігерлік амбулаториясы

• Құйған Дәрігерлік амбулаториясы

• Қарой Дәрігерлік амбулаториясы

• Жиделі дәрігерлік амбулаториясы

• Балатопар дәрігерлік амбулаториясы 

• 6 ФАП 

• 8 МП 



Жалпы төсек-орын қоры 172 

Күндізгі стационар  70 төсек

Орталық аурухана 110 төсекке
арналған.

• Перзентхана бөлімі - 15 

төсек орын

• Хирургия бөлімі- 25 

төсек орын, оның ішінде

5 төсек гинекология 

бөліміне арналған.

• Балалар бөлімі- 15 төсек

орын

• Терапиялық бөлімі-

30төсек орын

• 7 төсек неврологиялық 

науқастарға арналған.

• Жұқпалы аурулар

бөлімшесі- 15 төсек орын



Перзентхана бөлімі
15 төсек орын



Хирургия бөлімі

25 төсек орын



Балалар бөлімі
15 төсек орын



Терапия бөлімі

30 төсек орын



Жан сақтау бөлімі
6 төсек орын



Емхана бөлімінде ересектер мен балаларға амбулаториялық-

емханалық, алғашқы медициналық-санитариялық,

консультациялық-диагностикалық, стационарлық және

стационарды алмастыратын , зертханалық диагностикалық көмек

көрсетеді. Медициналық көмектің негізгі түрлері: аурулардың

алдын алу, салауатты өмір салтын қалыптастыру, медициналық

тексерулер, профилактикалық егулер жүргізу, медициналық

қызметтердің сапасын және уақытша еңбекке жарамсыздықты

сараптау.

Аурухана заманауи медициналық техникамен және

жабдықтармен жабдықталған: УДЗ аппараты, сандық

маммографиялық аппарат, сандық флюорографиялық аппарат,

рентген аппараты, физиоемдеуге арналған заманауи жабдық.УДЗ,

рентген, эндоскопиялық, физиотерапевтік, стоматологиялық,

отоларингологиялық, офтальмологиялық, хирургиялық,

эндокринологиялық, психиатриялық, наркологиялық, акушерлік-

гинекологиялық, ЭКГ-кабинеті және т. б. кабинеттер жұмыс істейді.

Емхана



Емхана бөлімі 



Жылжымалы медициналық кешен

******



ҚАЖЕТТІ МАМАНДАР

• Травматолог

• Отоларинголог

• Анестезиолог-реаниматолог

• Жалпы практикалық дәрігер

• Акушер- гинеколог

• Офтальмолог

• Терапевт

• Педиатр

• Инфекционист



Келген мамандарға  100 айлық есеп көрсеткіш 

(МРП) бір реттік көтерме жәрдем ақы, 

тұрғын үй алуға 4 700 000 теңге  

және мекеменің  есебіндегі пәтерлерден  

беріледі.



Балалы отбасыларға мектеп, спорт кешені 

және балабақшамен қамтамасыз етіледі



Демалыс  орындар
Ұлы Отан соғысы 

ардагерлерінің ескерткіші

Балалар саябағы

Д.Д.А.Қонаев атындағы 

саябақ

Іле өзені

Музей


