
КОНСУЛЬТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР С ДНЕВНЫМ СТАЦИОНАРОМ 

ТОО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

« Ұ Л Т Т Ы Қ  Ғ Ы Л Ы М И  О Н К ОЛ О Г И Я  О РТА Л Ы Ғ Ы »  Ж Ш С
 КҮНДІЗГІ СТАЦИОНАРЫМЕН КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚ



ҰҒОО ҚР ересек халқына стационарлық және стационарды алмастыратын, сондай-ақ ТМККК және МӘМС 
шеңберінде амбулаториялық жағдайларда клиникалық және диагностикалық бөлімшелерде медициналық 
көмек көрсетеді, оның ішінде жоғары технологиялық, сондай-ақ қашықтықтан консультациялық-
диагностикалық медициналық қызметтер (телемедицина) көрсетеді.

ННОЦ оказывает взрослому населению РК медицинскую помощь в стационарной и стационарзамещающей, а 
также в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП и ОСМС в  клинических и диагностических подразделениях, в 
том числе высокотехнологичные, а также дистанционные консультативно-диагностические медицинские 
услуги (телемедицина).

"Ұлттық ғылыми онкология орталығы" ЖШС 
клиникалық және диагностикалық бөлімшелері

көпбейінді хирургия орталығы;

Гепатопанкреатобилиарлық хирургия, 
онкогепатология және ағзаларды 

трансплантациялау орталығы; 

Ортопедия және остеоонкология орталығы;

Тамыр хирургиясы орталығы;

Химиотерапия және орталықтандырылған 
химия араластыру орталығы;

Оңалтумен көп бейінді терапия орталығы;

Анестезиология, реанимация және қарқынды 
терапия орталығы;

Трансфузиология орталығы;

Онкогематологиялық реанимациясымен 
онкогематология және СКТ орталығы;

Көп бейінді ақылы бөлімше;

Күндізгі стационарымен консультациялық-
диагностикалық орталық ; 

Цитологиясымен патоморфология орталығы;

Клиникалық-диагностикалық зертхана;

Сәулелік диагностика орталығы;

Ультрадыбыстық және функционалдық 
диагностика орталығы;

Сараптамалық эндоскопия және 
интервенциялық радиология орталығы

Клинические и диагностические подразделения
ТОО «Национальный научный онкологический центр»

Центр многопрофильной хирургии; 

Центр гепатопанкреатобилиарной хирургии, 
гастроэнтерологии и трансплантации;  

Центр ортопедии, остеоонкологии;

Центр сосудистой хирургии;

Центр химиотерапии и централизованного 
химиоразведения;

Центр многопрофильной терапии с 
реабилитацией;

Центр анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии;

Центр трансфузиологии;

Центр онкогематологии и ТКМ 
с онкогематологической реанимацией;

Многопрофильное платное отделение;

Консультативно-диагностический центр 
с дневным стационаром; 

Центр патоморфологии с цитологией;

Клинико-диагностическая лаборатория;

Центр лучевой диагностики;

Центр ультразвуковой и функциональной 
диагностики;

Центр экспертной эндоскопии с 
интервенционной радиологией



КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚ  -  онкологиялық және онкологиялық емес 
бейіндегі  мамандардың консультациялық-диагностикалық және емдік медициналық қызметтер 
көрсетуіне арналған. 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР - предназначен для оказания консультативно-
диагностических и лечебных медицинских услуг узкими специалистами онкологического и 
неонкологического профиля. 

КДО МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:

онкологиялық жəне онкологиялық емес бейіндегі 
терапиялық жəне хирургиялық аурулардың кең 
спектрімен пациенттерге ТМККК, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде, сондай-
ақ ақылы негізде диагностикалық, консультациялық, 
емдік көмек көрсету;  

стационарды алмастыратын терапияға себеп 
болған негізгі ауруды дəрілік заттарды, медициналық 
б ұ й ы м д а р д ы  қ о л д а н ы п ,  м е д и ц и н а л ы қ 
манипуляциялар мен хирургиялық операцияларды 
жүргізу арқылы емдеу;  

медициналық көмек көрсетудің ұлттық жəне 
халықаралық стандарттарын енгізуді жəне қолдауды 
қамтамасыз ету

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КДЦ:

оказание диагностической, консультативной, 
лечебной помощи пациентам с широким спектром 
терапевтических и хирургических заболеваний 
онкологического и неонкологического профилей, в 
рамках ГОБМП, системы обязательного социального 
медицинского страхования, а также на платной основе;

лечение основного заболевания, послужившего 
причиной стационарозамещающей терапии, с 
использованием лекарственных средств, медицинских 
изделий, путем проведения медицинских манипуляций 
и хирургических операций;

обеспечение  внедрения  и  поддержания 
национальных и международных стандартов оказания 
медицинской помощи

Инструментальные и 
лабораторные исследования

Аспаптық және 
зертханалық зерттеулер

Услуги дневного стационара 

Күндізгі стационар 
қызметтері 

Консультации 
24 специалистов

24 маманнан 
кеңес алу



Зертханалық зерттеулер

ЭКГ (электрокардиограмма)

УДЗ, УДДГ

ЭхоКГ (эхокардиограмма)

ЭКГ Холтер мониторингі

Қан қысымын тәуліктік бақылау

МРТ (магнитті-резонансты томография)

КТ (компьютерлік томография)

бейне ЭФГДС

бейнеколоноскопия

бронхоскопия

Лабораторные исследования

ЭКГ (электрокардиограмма)

УЗИ, УЗДГ

ЭхоКГ (эхокардиограмма)

Холтеровское мониторирование ЭКГ

Суточное мониторирование АД 

МРТ (магнитно-резонансная томография)

КТ (компьютерная томография)

видео ЭФГДС 

видеоколоноскопия

бронхоскопия

АСПАПТЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ 
ЗЕРТТЕУЛЕР

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

СПЕКТР УСЛУГ: 

КОНСУЛЬТАЦИИ
24 СПЕЦИАЛИСТОВ

ҚЫЗМЕТТЕР СПЕКТРІ:  
24 МАМАННАН 

КЕҢЕС АЛУ: онколог-хирург,
онколог-ЛОР, ЛОР,

радиолог,

терапевт-кардиолог,

онколог-маммолог, маммолог,
онколог-гинеколог, гинеколог,

онкогематолог-гематолог,
невролог-психолог-психотерапевт,

гастроэнтеролог-гепатолог.

хирург, гепатобилиарный 
хирург, торакальный хирург,
абдоминальный хирург,

хирург, гепатобилиарлық 
хирург, торакалды хирург,

абдоминалдық хирург,

нефролог,
эндокринолог,

ангиохирург, травматолог

КДЦ



КҮНДІЗГІ СТАЦИОНАР ҚЫЗМЕТТЕРІ 

Операцияға дейінгі арнайы дайындықпен және реанимациялық қолдаумен 
мини инвазивті операциялар мен араласулар жүргізу;

Арнайы алдын ала дайындықты талап ететін, сондай-ақ басқа 
амбулаториялық-емханалық медициналық ұйымдарда қолжетімді емес 
күрделі диагностикалық зерттеулер жүргізу;

Күшті әсер ететін препараттарды (оның ішінде химиопрепараттарды) 
инъекциялармен, дәрілік заттарды буын ішіне енгізумен байланысты бақылау 
және емдеу;

Медициналық манипуляциялар (биопсия, трепан биопсия, жіңішке инелі 
аспирациялық биопсия (ЖАБ);

УСЛУГИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

Проведение малоинвазивных операций и вмешательств со специальной 
предоперационной подготовкой и реанимационной поддержкой;

Проведение сложных диагностических исследований, требующих 
специальной предварительной подготовки, а также недоступных в других 
амбулаторно-поликлинических медицинских организациях;

Инъекций сильнодействующих препаратов (в том числе химиопрепаратов), 
внутрисуставных введений лекарственных средств;

Медицинские манипуляции (биопсии, трепан биопсия, тонкоигольная 
аспирационная биопсия (ТАБ);



CHECK UP 

 «Онко әйелдер үшін» CHECK-UP

CHECK-UP «Онко для женщин»

 «Онко ерлер үшін» CHECK-UP

CHECK-UP «Онко для мужчин »

 «Кардио» CHECK-UP

CHECK-UP «Кардио»

 «Гастроэнтерологиялық» CHECK-UP

CHECK-UP «Гастроэнтерологический» 

 «Темекі шегетіндерге» CHECK-UP

CHECK-UP «Для курящих» 

 «Бүйрек денсаулығы» CHECK-UP

CHECK-UP «Здоровье почек» 

 «ОнкоЛОР» CHECK-UP

CHECK-UP «ОнкоЛОР»

 «Стандартты» CHECK-UP

CHECK-UP «Стандартный»



ШАҒЫН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ АРАЛАСУЛАР

Тері өскіндерін (папилломалар, навустар) алып тастау. Жұмсақ тіндердің 
ісіктерін алып тастау (атерома, липома);

Диагностика және емдеу хаттамаларына сәйкес диагностикалық, оның 
ішінде зертханалық және патологоанатомиялық (операциялық және 
биопсиялық материалды гистологиялық зерттеу,  цитологиялық, 
иммуногистохимиялық зерттеу) қызметтер;  

Ақылы негізде, сондай-ақ ерікті медициналық сақтандыру шеңберінде 
дәрі-дәрмектерді көктамыр ішіне енгізу, көктамыр ішіне инфузия, 
бұлшықетішілік инъекциялар сияқты медициналық манипуляцияларды 
жүргізу.   

МАЛЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Иссечение новообразовании кожи (папилломы, навусы). Удаление опухолей 
мягких тканей (атеромы, липомы);

Д и а г н о с т и ч е с к и е  у с л у г и ,  в  т о м  ч и с л е  л а б о р а т о р н ы е  и 
патологоанатомические (гистологические исследования операционного и 
биопсийного материала, цитологическое, иммуногистохимическое 
исследования) согласно протоколам диагностики и лечения;

Проведения медицинских манипуляций, таких как внутривенное введение 
препаратов, внутривенные инфузии, внутримышечные инъекции на платной 
основе, а также в рамках добровольного медицинского страхования;



info@cancercenter.kz

www.cancercenter.kz

Астана қ., Керей, Жәнібек хандар көшесі, 3
г.Астана, ул.Керей, Жанибек хандар, 3

8 (7172) 702-911 www.facebook.com/astana.nroc

www.instagram.com/astana.nroc

ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 
ежедневно с 08:00 – 17:00ч. - без перерыва, 

по предварительной записи по номеру Call центра

ҚАБЫЛДАУ ІСКЕ АСЫРЫЛАДЫ: 
күнделікті сағат 08:00-ден – 17:00-ге дейін, 

үзіліссіз, алдын ала жазылу бойынша Call орталықтың нөмірі арқылы

8 (7172) 702-900

АВТОБУСЫ:
50, 51, 53, 61

8 (708) 425 0711

mailto:info@cancercenter.kz
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