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Арқалық өңірлік ауруханасы
• Өңірлік аурухана көп бейінді аурухана болып табылады және

қала және оның ауданы, облыстың оңтүстік аудандары
(Амангелді және Жангелді), сондай-ақ жақын маңдағы Ақмола
облысының аудандарының тұрғындарына шұғыл және
жоспарлы стационарлық, сондай-ақ балалар мен ересектерге
стоматологиялық көмек көрсетеді.

• Облыс орталығынан қашықтығы– 480 км.

• Қызмет көрсету радиусы 350 км.

• Халыққа қызмет көрсетілу: жалпы халық саны - 33 351,   соның
ішінде ауылдарда - 7 909; ересектердің жалпы саны– 28672,                
0 жастан 14 жасқа дейінгі балалар - 11697 оның ішінде бір
жасқа дейінгі балалар 670, жасөспірімдер - 1463. 

• Халыққа стационарлық және стационарлық медициналық көмек
көрсетеді.



Аурухананың құрылымы:
• 186 төсектік стационар

• стоматологиялық кабинеті

• орталықтандырылған зертхана

• физиотерапия бөлімшесі

• трансфузиология кабинеті

• патологоанатомиялық бөлімше

• рентген кабинеті,  соның ішінде УДЗ  кабинеті.

• телемедицина орталығы

• ауруханаішілік дәріхана

• функционалдық диагностика кабинеті

• ФГДС кабинеті

Аурухана құрылымында 12 бөлімше бар, олар өз кезегінде
мамандандырылған төсек-орынмен жабдықталған.



Аурухананың құрылымы:
• Аурухана құрылымында 10 бөлімше бар, олар өз кезегінде

мамандандырылған төсек-орынмен жабдықталған

• Терапиялық бөлімшеде 39 төсек орын бар, оның ішінде 21   кереует
терапиялық , 5 кереует неврологиялық науқастарға арналған, 3 кереует
нефрологиялық науқастарға, реабилитациялық емдеу және медициналық
оңалту үшін – 5 кереует,  паллиативті икөмек көрсету 4  кереует,  
балаларға арналған эндокринологиялық 1 төсек орны.   

• Хирургиялық бөлімшеде 40 төсектік орын бар , оның ішінде 20 
хирургиялық төсек ересектерге, 5 хирургиялық кереуетке балаларға, 5 
кереуетке оторинологияға, 8 кереуетке урологияға, 2 төсек балалар
урологиясына бөлінген. 

• Травматология бөлімінде 15 төсек орны бар, оның 10-ы ересектерге, 5-і 
балаларға арналған.

• Балалар бөлімінде – 15 төсек орны бар. 

• Тері – аурулар бөлімшесі – 3

• Инсульт төсектері– 5. 

• Жұқпалы аурулар бөлімінде 15 төсек бар, оның 12-сі балаларға арналған.

• 50 перзентхана төсек-орындары бар; гинекологиялық– 5,  жүкті
әйелдердің патологиясы– 20,  акушерлік – 15, жаңа туылған нәрестелер
патологиясы– 10. 



Арқалық өңірлік ауруханасының

қызметкерлер саны: 

358 адам,  оның ішінде

44 дәрігер,  

156 орта медицина қызметкерлері,  

104 кіші медицина қызметкерлері

және

54 басқа қызметкерлер.

Қызметкерлер құрамы



Медициналық қызметкерлерге

деген қажеттілік
Нейрохирург – 1; 

Невропатолог-1; 

Кардиолог-интервент-1; 

Неонатолог-1; 

Педиатр-1; 

Терапевт - 1; 

Акушер-гинеколог (соның ішінде балалар) -1; 

УДЗ дәрігері (гинекологиялық)-1; 

Акушер -1 (ОМҚ); 

Лаборант -2 (ОМҚ);



Көрсетілетін әлеуметтік қолдау

түрлері.

Жалақы 200000 теңгеден басталады. 

Ауруханадан көтерме жәрдемақысы -500000 тг. 

Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау
басқармасынан көтерме жәрдемақы

сомасы– 1,5 млн. теңге. 

Көпқабатты үйден қызметтік пәтер. 

Жұмысқа қажетті дағдыларды меңгеруде жоғары
білікті мамандардың практикалық көмегін

көрсету

Үздіксіз кәсіби даму



Ота жасау бөлімі



Жансақтау

бөлімі



Рентген 

кабинеті, 

КТ 



Зертхана



Консультативті-диагностикалық

бөлімшесі



Перзентхана





Байланыс ақпараты

Аурухана мекен-жайы:

Қостанай облысы, Арқалық қаласы, 
Абай даңғылы №15 үй

Телефон:

8-714-30-7-91-91- бас дәрігердің қабылдау бөлімі

8-705-136-55-16  бас дәрігердің ұялы телефоны 

E-mail: arkhosp@yandex.kz


