
Национальный научный онкологический центр 
(ННОЦ) оказывает взрослому населению Республики 
Казахстан медицинскую помощь в стационарных и 
стационарзамещающих, а также в амбулаторных 
условиях в рамках ГОБМП и ОСМС в  клинических и 
диагностических подразделениях, в том числе 
высоко-технологичные, а также дистанционные 
консультативно-диагностические медицинские услуги 
(телемедицина), особенно актуальные в период 
пандемии COVID-19.

Многопрофильное платное отделение является 
одним их структурных подразделений ННОЦ. 
Многопрофильное платное отделение имеет все 
необходимые условия для оказания круглосуточной 
стационарной помощи (в плановом и экстренном 
порядке) пациентам с широким кругом хирургических, 
онкологических, гинекологических, терапевтических, 
кардиологических, сосудистых и других заболеваний. 
Создавая комфортные условия для пациентов, врачи 
отделения проводят диагностику и лечение 
терапевтического и хирургического профиля. 
К а ж д о м у  п а ц и е н т у  о п р е д е л я е т с я  с в о й 
индивидуальный подход, забота и внимание 
медицинского персонала. 

Пациентам доступен весь спектр услуг Центра в 
оптимальные сроки.

К Вашим услугам – консультации:
  хирурга  (абдоминальный,  гепатобилиарный,   
торакальный);
     хирурга-онколога;
     терапевта;
     травматолога-ортопеда, остео-онколога;
     гастроэнтеролога;
     маммолога;
     проктолога, онкопроктолога;
     уролога, онкоуролога;
     невролога;
     гинеколога, онкогинеколога;
     кардиолога, аритмолога;
     гематолога, онкогематолога;
     ангиохирурга (сосудистый хирург);
     отоларинголога;
     реконструктивно-пластического хирурга.
и других необходимых специалистов Центра.

СВЕДЕНИЯ О ЛЬГОТАХ И СКИДКАХУСЛУГИ

БАЙЛАНЫС/КОНТАКТЫ

ННОЦ предоставляет льготы на платные медицинские 

услуги в размере 15% от стоимости по прейскуранту цен 

на оказываемые услуги, а также обслуживание без 

очереди следующим лицам:

    участникам Великой Отечественной войны и лицам, 

приравненным к ним;

    многодетным матерям, награжденным подвесками 

"Алтын алка"; 

        инвалидам I и II групп.

Предоставление льгот на платные медицинские услуги 

вышеуказанным лицам осуществляется после 

предоставления копии подтверждающих документов.

 Кроме того, ННОЦ успешно сотрудничает с 

в е д у щ и м и  у н и в е р с и т ет с к и м и  к л и н и к а м и  и 

онкологическими центрами Германии, Южной Кореи, 

Великобритании, Франции, Турции, России, Белоруссии 

и  предлагает  организацию телемедицинских 

консультаций (ТМК) по всем профилям онкологической 

патологии. 

  Таким образом, пациенты даже из самых 

отдаленных районов республики получат уникальную 

возможность получить бесплатную дистанционную 

консультацию ведущих зарубежных специалистов в 

режиме реального времени. Районные, сельские врачи 

смогут получить второе мнение специалистов ННОЦ, 

обсудить с высоко-квалифицированными врачами 

особенности диагностики и лечения пациентов без 

дополнительных затрат и потери времени.

Біз уақытпен бірге жылжып, азаматтарымыздың өмірі 
мен денсаулығын сақтау үшін бəрін жасаймыз. Сондықтан 
медицина ғылымының дамуын қадағалауға жəне емдеудің 

ең озық жоғары технологиялық əдістерін енгізуге 
тырысамыз. 

Мы двигаемся в ногу со временем и делаем все, чтобы 
сохранить жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому 

стараемся следить за развитием медицинской науки и 
внедрять самые передовые высокотехнологичные 

методы лечения.
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Ұлттық ғылыми онкология орталығы (ҰҒОО) Ұлттық 
ғылыми онкология орталығы ҚР ересек халқына 
стационарлық жəне стационарды алмастыратын, 
с о н д а й - а қ  Т М К К К  ж ə н е  М Ə М С  ш е ң б е р і н д е 
амбулаториялық жағдайларда клиникалық жəне 
диагностикалық бөлімшелерде медициналық көмек 
көрсетеді, оның ішінде жоғары технологиялық, сондай-ақ 
əсіресе COVID-19 пандемиясы кезеңінде өзекті 
қашықтықтан консультациялық-диагностикалық 
медициналық қызметтер (телемедицина) көрсетеді. 

Көпбейінді ақылы бөлімше ҰҒОО-ның құрылымдық 
бөлімшелерінің бірі болып табылады. 
Көпбейінді ақылы бөлімше хирургиялық, онкологиялық, 
гинекологиялық, терапевтік, кардиологиялық, қан 
тамырлары жəне басқа да аурулардың кең ауқымы бар 
пациенттерге тəулік бойы стационарлық көмек 
(жоспарлы жəне шұғыл түрде) көрсету үшін барлық 
қажетті жағдайлары бар.    
Пациенттерге қолайлы жағдай жасай отырып, бөлімше 
дəрігерлері терапиялық жəне хирургиялық бейіндегі 
диагностиканы жəне емдеуді жүргізеді. Əрбір пациентке 
өзінің жеке ыңғайы, медициналық персоналдың 
қамқорлығы мен назары айқындалады.   

Пацинттерге Орталықтың барлық қызмет түрлері 
оңтайлы мерзімде қолжетімді.

Сіздің қызметіңізге:
   хирургтың (абдоминальды, гепатобилиарлы, 
торакалды);
       хирург-онкологтың;
       терапевтің;

ҚЫЗМЕТТЕР

травматолог-ортопедтің, остео-онкологтың;
гастроэнтерологтың;
маммологтың;
проктологтың, онкопроктологтың;
урологтың, онкоурологтың;
неврологтың;
гинекологтың, онкогинекологтың;
кардиологтың, аритмологтың;
гематологтың, онкогематологтың;
ангиохирургтың (тамыр хирургінің);
отоларингологтың;
реконструктивті-пластикалық хирургтың.
жəне Орталықтың басқа да қажетті мамандарының 

кеңестері.     

ҰҒОО ақылы медициналық қызметтерге көрсетілетін 
қызметтердің баға прейскуранты бойынша құнынан 15% 
мөлшерінде, сондай-ақ кезексіз қызмет көрсетуге 
мынадай тұлғаларға жеңілдіктер береді:  

Ұлы Отан соғысына қатысушыларға жəне оларға 
теңестірілген тұлғаларға;

«Алтын алқа» алқаларымен марапатталған көп 
балалы аналарға; 

 I жəне II топ мүгедектеріне.
Жоғарыда  көрсет іл ген  тұлғаларға  ақылы 
медициналық қызметтерге жеңілдіктер беру 
растайтын құжаттардың көшірмелері ұсынылғаннан 
кейін жүзеге асырылады.  

 Бұдан басқа, ҰҒОО Германия, Оңтүстік Корея, 

Ұлыбритания, Франция, Түркия, Ресей, Белоруссияның 

жетекші университеттік  клиникаларымен жəне 

онкологиялық орталықтарымен табысты ынтымақтастық 

жасайды жəне онкологиялық патологияның барлық 

бейіндері бойынша телемедициналық консультациялар 

(ТМК) ұйымдастыруды ұсынады.  

 Осылайша,  республик аның ең  шалғай 

аудандарынан келген пациенттер нақты уақыт режимінде 

жетекші шетелдік мамандардан тегін қашықтықтан кеңес 

алуға бірегей мүмкіндік алады. Аудандық, ауылдық 

дəрігерлер ҰОБО мамандарының екінші пікірін алып, 

жоғары білікті дəрігерлермен пациенттерді қосымша 

шығынсыз жəне уақыт жоғалтпай диагностикалау мен 

емдеудің ерекшеліктерін талқылай алады.

ЖЕҢІЛДІКТЕР ТУРАЛЫ 
МƏЛІМЕТТЕР
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