
БАЙЛАНЫС/КОНТАКТЫ

Одним из приоритетных направлений ННОЦ является активное 
сотрудничество с глобальным научным онкологическим 
сообществом.

ННОЦ сотрудничает с международными онкологическими 
центрами и неправительственными организациями, включая 
академические институты по всему миру.

Международное сотрудничество ННОЦ направлено на 
интеграцию в мировое научное сообщество в борьбе против рака, 
взаимодействие с ведущими лечебными и образовательными 
учреждениями ближнего и дальнего зарубежья.

Национальный научный онкологический центр (далее - 
ННОЦ) является крупной многопрофильной клиникой с научно-
образовательной деятельностью, в которой осуществляется 
весь спектр высокотехнологичной помощи для лечения 
пациентов онкологического и неонкологического профиля, 
проводится трансплантация органов и тканей. 

В ННОЦ более 10 лет успешно функционирует Центр 
онкогематологии и ТКМ, единственный в Казахстане, где 
проводится трансплантация костного мозга и оказывается 
необходимая высококвалифицированная помощь взрослым 
онкогематологическим пациентам. 

С 2019 года в ННОЦ осуществляет деятельность первое и 
пока единственное в Казахстане специализированное 
отделение для оказания высокотехнологичной помощи 
пациентам со злокачественными новообразованиями 
ж ел уд о ч н о - к и ш еч н о г о  т р а к т а  и  п еч е н и  –  Ц е н т р 
гепатопанкреатобилиарной хирургии, онкогепатологии и 
трансплантации органов.
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Многопрофильный центр, оказывающий специализированную 

и  высокоспециализированную медицинскую помощь: онкология,  
химиотерапия, маммология, онкологическая хирургия, 
гематология,  трансплантология, ортопедия, ангиохирургия и др. 

в ННОЦ ежегодно получают лечение более 9 000 пациентов со 
всех регионов Казахстана и стран СНГ;

ННОЦ является ведущим центром в Казахстане в области 
внедрения передовых медицинских технологий по таким 
направлениям,  к ак  онкохирургия ,  онкогематология ,  
трансплантология и реаниматология;

в ННОЦ ежегодно выполняется более 7000 оперативных 
вмешательств, широко используются мини-инвазивные, 
симультанные, комбинированные и органосохраняющие операции 
при различной локализации опухолевого процесса;

в ННОЦ проводятся операции по трансплантации печени, почки 
и кожи;

ННОЦ является единственным центром в Казахстане, который 
проводит трансплантацию костного мозга взрослым со 
злокачественными заболеваниями крови (ауто-, гапло- и 
аллотрансплантация);

технологии телемедицины позволяют пациенту получить 
высококвалифицированную бесплатную консультацию 
специалистов ННОЦ дистанционно;

«второе мнение» и междисциплинарный консилиум при 
необходимости. консилиум при необходимости.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Н е п р е р ы в н о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б у ч е н и е  –  
дополнительное образование  реализуется в ННОЦ  с 2010 года и 
в данное время проводится по 10 клиническим направлениям. В 
2019 г. для реализации программ по дополнительному образованию 
с выдачей документа государственного образца ТОО «ННОЦ» 
прошел процедуру институциональной аккредитации на 5 лет. 

 Программа резидентуры реализуется по следующим 
специальностям: анестезиология, гематология, ангиохирургия, 
кардиология, гастроэнтерология, лучевая диагностика, урология, 
онкология.
  выпуск за 2010-2020 годы: завершило обучение 158 резидентов;
 выпуск 2021 года: по результатам итоговой аттестации 18 
выпускников резидентуры получили высшие баллы.

 Научно-исследовательская деятельность в ННОЦ ведется по 
нескольким направлениям медицины ( клинической) :  
онкогематология, трансплантология, хирургия (в том числе 
г е п а т о п а н к р е а т о б и л и а р н а я ,  к о л о р е к т а л ь н а я ,  
гастроинтестинальная), урология. На сегодняшний день 
осуществляются 4 научных проекта.

Снижение смертности от онкологических заболеваний 
путем повышения доступности к высокотехнологичным 
методам профилактики, ранней диагностики и лечения 
злокачественных новообразований соответствующим 
международным стандартам.

МИССИЯ

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В ННОЦ работают 19 докторов и кандидатов наук, более 15 PhD 
и магистров здравоохранения. Около 60% медицинского персонала 
ННОЦ  имеют высшую квалификационную категорию. 

В рамках непрерывного профессионального развития и 
повышения компетенций за последние 3 года более 160 
сотрудников прошли курсы повышения квалификации. Весь 
ключевой клинический персонал Центра прошел стажировку в 
лучших медицинских центрах США, Японии, Южной Кореи, 
Германии, Бельгии, Италии, Швейцарии и странах ближнего 
зарубежья. 

консультации врачей по 24 профилям онкологического и 
неонкологического направлений, приемы ведут: онколог/маммолог, 
маммолог, онколог/гинеколог, гинеколог, онколог/хирург (в том числе 
торакальный, абдоминальный, гепатобилиарный хирурги, 
проктолог), онколог/гематолог, гематолог, онколог/ЛОР, ЛОР, 
радиолог, ангиохирург, травматолог-ортопед, терапевт, кардиолог, 
невролог, нефролог, гепатолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, 
психолог, психотерапевт;

инструментальные, лабораторные обследования (все виды УЗИ, 
ФГДС, колоноскопия, бронхоскопия, компьютерная томография, 
МРТ, ЭКГ, ЭХОКГ, СМАД, ХМЭКГ);

патологоанатомические услуги (гистологические исследования 
операционного и биопсийного материала, цитологические 
исследования, ИГХ);

проводятся малоинвазивные операции и вмешательства со 
специальной предоперационной подготовкой и реанимационной 
поддержкой пациентов, в амбулаторных условиях или через 
госпитализацию на дневной стационар (в рамках ГОБМП/ОСМС 
либо на платной основе);

имеется возможность прохождения комплексных обследований 
в краткие сроки (Check-Up) по следующим пакетам: «Онко для 
ж е н щ и н » ,  « О н к о  д л я  м у ж ч и н » ,  « К а р д и о » ,  
«Гастроэнтерологический», «Здоровье почек», «Щитовидная 
железа», «Онко ЛОР», «Для курящих», «Стандартный» на платной 
основе. При консультации специалиста, Check-Up пакеты могут 
подбираться индивидуально.
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В КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ С 
ДНЕВНЫМ СТАЦИОНАРОМ ННОЦ ДОСТУПНЫ

 СЛЕДУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:



ҰҒОО-да 19 ғылым докторлары мен кандидаттары, 15-
тен астам PhD жəне денсаулық сақтау магистрлері жұмыс 
істейді. ҰҒОО медициналық персоналының 60%-ға жуығы 
жоғары біліктілік санатына ие.

Соңғы 3 жылда 160-тан астам қызметкер үздіксіз кəсіби 
даму жəне құзыреттілігін дамыту аясында біліктілігін арттыру 
курстарынан өтті. Орталықтың барлық негізгі клиникалық 
қызметкерлері АҚШ, Жапония, Оңтүстік Корея, Германия, 
Бельгия, Италия, Швейцария жəне көршілес елдердің үздік 
медициналық орталықтарында тағылымдамадан өтті.

КАДРЛЫҚ ƏЛЕУЕТ

Ұлттық ғылыми онкология орталығы (бұдан əрі - ҰҒОО) 
ғылыми-білім беру қызметі бар ірі клиника болып табылады, онда 
онкологиялық бейіндегі пациенттерді емдеу үшін жоғары 
технологиялық көмектің барлық спектрі жүзеге асырылады жəне 
органдарды трансплантациялаудың барлық түрлері жүргізіледі. 
Сонымен қатар, Орталықтың көп салалы медициналық қызметте 
көп жылдық тəжірибесі бар. 

ҰҒОО-да 10 жылдан астам уақыт бойы сүйек кемігін 
трансплантациялау жүргізілетін жəне онкогематологиялық 
пациенттерге қажетті жоғары білікті көмек көрсетілетін 
Қазақстандағы жалғыз ересектерге арналған онкогематология 
орталығы  жұмыс істеп келеді.

2019 жылдан бастап ҰҒОО-да асқазан-ішек жолы мен 
бауырдың қатерлі  іс іктері  бар пациенттерге жоғары 
технологиялық көмек көрсетуге арналған Қазақстандағы 
алғашқы жəне əзірге жалғыз мамандандырылған бөлімше – 
гепатопанкреатобилиарлық хирургия, онкогепатология жəне 
мүшелерді трансплантациялау орталығы қызметін жүзеге 
асыруда.

Халықаралық стандарттарға сəйкес келетін алдын алудың 
жоғары технологиялық əдістеріне, ерте диагностикалау жəне 
жаңадан пайда болған қатерлі ісіктерді емдеу қолжетімділігін 
арттыру арқылы онкология ауруларынан өлімді төмендету. 

МИССИЯ

БІЗДІҢ МҮМКІНДІКТЕР

Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсететін 
көпсалалы орталық: онкология, химиотерапия, маммология, 
онкологиялық хирургия, гематология, трансплантология, 
ортопедия, ангиохирургия жəне т.б.

ҰҒОО-да жыл сайын Қазақстанның барлық өңірлерінен жəне 
ТМД елдерінен 9 000-нан астам пациент ем алады;

ҰҒОО онкохирургия, онкогематология, трансплантология 
жəне реаниматология сияқты бағыттар бойынша озық 
медициналық технологияларды енг і зу  саласында 
Қазақстандағы жетекші орталық болып табылады;

ҰҒОО-да жыл сайын 7000-нан астам операциялық 
араласулар орындалады, ісік процесінің əртүрлі локализациясы 
кезінде шағын инвазивті, симультантты, аралас жəне ағза 
сақтайтын операциялар кеңінен қолданылады;

ҰҒОО-да бауырды, бүйректі жəне теріні трансплантаттау 
бойынша операциялар жүргізіледі, дəрігерлер шетелде 
тұрақты оқудан жəне тағылымдамадан өтеді;

ҰҒОО қатерлі қан аурулары бар ересектерге сүйек 
кемігін т р а н с п л а н т а ц и я л а у д ы (а у т о -, г а п л о - ж ə н е 
аллотрансплантация) жүргізетін Қазақстандағы жалғыз 
орталық;

телемедицина  технол огиясы пациентк е  ҰҒОО 
мамандарының жоғары білікті тегін кеңесін қашықтықтан алуға 
мүмкіндік береді;

«екінші пікір» жəне қажет болған жағдайда пəнаралық 
консилиум.

ҰҒОО-НЫҢ КҮНДІЗГІ СТАЦИОНАРЫМЕН КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ - 
ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНДА МЫНАДАЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ҚОЛЖЕТІМДІ:

онкологиялық жəне онкологиялық емес бағыттың 24 бейіні 
б о й ы н ш а  д ə р і г е р л е р д і ң  к о н с у л ь т а ц и я с ы  
жүргізіледі:онколог/маммолог, маммолог, онколог/гинеколог, 
гинеколог,онколог/хирург (соның ішінде торакальдық, 
абдоминальдық, гепатобилиардық хирургтар, проктолог), 
онколог/гематолог, гематолог, онколог/ЛОР, ЛОР, радиолог, 
ангиохирург, травматолог-ортопед, терапевт, кардиолог, невролог, 
нефролог, гепатолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, психолог, 
психотерапевт;

аспаптық, зертханалық тексерулер (УДЗ, ФГДС, колоноскопия, 
бронхоскопия, компьютерлік томография, МРТ, ЭКГ, ЭХОКГ, 
СМАД, ХМЭКГ барлық түрлері); 

патологоанатомиялық қызметтер (операциялық жəне 
биопсиялық материалды гистологиялық зерттеу, цитологиялық 
зерттеулер, ИГХ);

пациенттерді амбулаториялық жағдайда немесе күндізгі 
стационарға емдеуге жатқызу арқылы (ТМККК/МƏМС шеңберінде 
немесе ақылы негізде) операция алдындағы арнайы 
дайындықпен жəне реанимациялық қолдаумен мини инвазивті 
операциялар мен араласулар жүргізіледі;

маманмен кеңескеннен кейін, «Əйелдерге арналған Онко», 
«Ерлерге арналған Онко», «Кардио», «Гастроэнтерологиялық», 
«Бүйрек денсаулығы», «Қалқанша безі», «Онко ЛОР», «Шылым 
шегу», «Стандарт» пакеттері бойынша қысқа мерзімде кешенді 
тексерулерден (Check-Up) ақылы негізде өтуге жəне осы Check-
Up пакеттерін жеке таңдауға болады.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

ҰҒОО басым бағыттарының бірі – əлемдік онкологиялық 
ғылыми қауымдастықпен белсенді ынтымақтастық.

ҰҒОО халықаралық онкологиялық орталықтармен жəне 
үкіметтік емес ұйымдармен, соның ішінде бүкіл əлемдегі 
академиялық институттармен ынтымақтасады.

ҰҒОО халықаралық ынтымақтастығы қатерлі ісікке қарсы 
күресте əлемдік ғылыми қоғамдастыққа интеграциялануға, 
жақын жəне алыс шетелдердің жетекші медициналық жəне оқу 
орындарымен өзара əрекеттесуге бағытталған.

ҒЫЛЫМИ ЖƏНЕ БІЛІМ 
БЕРУ ҚЫЗМЕТІ

Үздіксіз кəсіптік оқыту – 2010 жылдан бастап ҰҒОО - да 
қосымша білім беру жүзеге асырылуда жəне қазіргі уақытта 10 
клиникалық бағыт бойынша жүргізілуде. 2019 жылы мемлекеттік 
құжатты беру арқылы қосымша білім беру бағдарламаларын іске 
асыру мақсатында Ұлттық ғылыми онкология орталығы 5 
жыл мерзімге институционалдық аккредиттеу рəсімінен өтті.

Резидентура бағдарламасы келесі мамандықтар бойынша 
жүзеге асырылуда: анестезиология, гематология, ангиохирургия, 
кардиология, гастроэнтерология, радиология, урология, 
онкология.

2010-2020 жж. бітіру: 158 резидент оқуын аяқтады;

2021 жылғы бітіру: қорытынды аттестаттау қорытындысы 
бойынша резидентураның 18 түлегі ең жоғары балл алды.

ҰҒОО-да ғылыми-зерттеу қызметі медицинаның 
(клиникалық) бірнеше бағыттары бойынша жүзеге 
асырылады: онкогематология, трансплантология, хирургия 
(оның ішінде гепатопанкреатобилиарлы, тік ішек, асқазан-ішек 
жолдары), урология. Бүгінгі таңда 4 ғылыми жоба жүзеге 
асырылуда.
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