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2019 елга Татарстан Республикасы дәүләт 

сәламәтлек саклау системасының меди-

цина оешмалары тарафыннан донорлар 

канын һәм аның компонентларын 

хәзерләү, саклау, транспортта күчерү һәм 

аның куркынычсызлыгын тәэмин итү 

буенча дәүләт эшен башкаруга норматив 

чыгымнарны раслау турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2019 елга түбәндәгеләрне (карарга теркәләләр) расларга: 

Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының донорлар 

канын һәм аның компонентларын хәзерләү, саклау, транспортта күчерү һәм аның 

куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча дәүләт эшен башкаручы медицина 

оешмалары норматив чыгымнарын; 

Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының донорлар 

канын һәм аның компонентларын хәзерләү, саклау, транспортта күчерү һәм аның 

куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча дәүләт эшен башкаручы медицина 

оешмалары норматив чыгымнарына карата индивидуаль коэффициентларны; 

донорлар канын һәм аның компонентларын хәзерләү, саклау, транспортта 

күчерү һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча Татарстан Республикасы 

дәүләт сәламәтлек саклау системасының медицина оешмалары башкара торган 

дәүләт эше күләмнәрен. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга Татарстан 

Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының медицина оешмалары 

тарафыннан донорлар канын һәм аның компонентларын хәзерләү, саклау, 
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транспортта күчерү һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча дәүләт эшен 

башкаруга норматив чыгымнарны раслау турында» 2017 ел, 18 сентябрь, 694 нче 

карары үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Бу карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә.  

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 

 

 

 

  



 
 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 19 сентябрь, 797 нче 

карары белән расланды  

 

 

Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының 

донорлар канын һәм аның компонентларын хәзерләү, саклау, 

транспортта күчерү һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча 

дәүләт эшен башкаручы медицина оешмалары 

норматив чыгымнары 

 

 

Эш исеме Кан эшкәртү продукты исеме Норматив,                   

сум/литр 

Донорлар канын 

һәм аның компо-

нентларын хәзер-

ләү, саклау, транс-

портта күчерү һәм 

аның куркыныч-

сызлыгын тәэмин 

итү  

кан донорларыннан компонентларга 

аертылмаган донорлар каны  

9 745,32 

автоматик аферез ысулы белән 

компонентларга аертылмаган донорлар каны 

(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 

плазма хәзерләү өчен) 

10 232,62 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-

понентларга аертылмаган донорлар каны 

(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 

плазма хәзерләү өчен) 

11 255,84 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 19 сентябрь, 797 нче 

карары белән расланды  

 

 

Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының 

донорлар канын һәм аның компонентларын хәзерләү, саклау, транспортта күчерү 

һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча дәүләт эшен башкаручы 

медицина оешмалары норматив чыгымнарына карата 

индивидуаль коэффициентлар 

 

 

Учреждение исеме Индивидуаль коэф-

фициент 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының Республика кан үзәге» дәүләт автоном 

сәламәтлек саклау учреждениесе  

1,169516 

«Төбәкара клиника-диагностика үзәге» дәүләт автоном 

сәламәтлек саклау учреждениесе  

0,488301 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының Республика клиник хастаханәсе» дәүләт 

автоном сәламәтлек саклау учреждениесе 

0,51929 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының Балалар республика клиник 

хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек саклау 

учреждениесе 

0,245448 

 

________________________________________ 

 



 
 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 19 сентябрь, 797 нче 

карары белән расланды 
 

 

 

Донорлар канын һәм аның компонентларын хәзерләү, саклау, транспортта күчерү һәм 

аның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының 

медицина оешмалары башкара торган дәүләт эше күләмнәре 

 

Эш исеме Кан эшкәртү продукты исеме Эш күләме күрсәткече исеме Үлчәү 

берәмлеге 

1 елга эш 

күләме 
 

1 2 3 4 5 
 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

Республика кан үзәге» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе  

Донорлар канын 

һәм аның компо-

нентларын хәзер-

ләү, саклау, тран-

спортта күчерү 

һәм аның куркы-

нычсызлыгын 

тәэмин итү 

кан донорларыннан компонентларга 

аертылмаган донорлар каны  

кан эшкәртү продуктлары 

шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган кан-

ны яңадан исәпләгәндә) 

шартлы 

берәмлекләр  

(шул исәптән 

литр) 

18 917,4 

автоматик аферез ысулы белән 

компонентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен) 

12 932,3 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-

понентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен) 

 

 

 

4 479,0 
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1 2 3 4 5 

«Төбәкара клиника-диагностика үзәге» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе 
 

Донорлар канын 

һәм аның компо-

нентларын хәзер-

ләү, саклау, тран-

спортта күчерү 

һәм аның куркы-

нычсызлыгын 

тәэмин итү 

кан донорларыннан компонентларга 

аертылмаган донорлар каны  

кан эшкәртү продуктлары 

шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган кан-

ны яңадан исәпләгәндә) 

шартлы 

берәмлекләр  

(шул исәптән 

литр) 

1 000,0 

автоматик аферез ысулы белән 

компонентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен) 

2 481,4 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-

понентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен) 

699,8 

 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

Республика клиник хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе 
 

Донорлар канын 

һәм аның компо-

нентларын хәзер-

ләү, саклау, тран-

спортта күчерү 

һәм аның куркы-

нычсызлыгын 

тәэмин итү 

кан донорларыннан компонентларга 

аертылмаган донорлар каны  

кан эшкәртү продуктлары 

шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган кан-

ны яңадан исәпләгәндә) 

шартлы 

берәмлекләр  

(шул исәптән 

литр) 

1 600,0 

автоматик аферез ысулы белән 

компонентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен) 

1 920,5 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-

понентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен) 

 

 

 

 

165,2 
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1 2 3 4 5 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

Балалар республика клиник хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе 

 

Донорлар канын 

һәм аның компо-

нентларын хәзер-

ләү, саклау, тран-

спортта күчерү 

һәм аның куркы-

нычсызлыгын 

тәэмин итү 

кан донорларыннан компонентларга 

аертылмаган донорлар каны  

кан эшкәртү продуктлары 

шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган кан-

ны яңадан исәпләгәндә) 

шартлы 

берәмлекләр  

(шул исәптән 

литр) 

875,0 

автоматик аферез ысулы белән 

компонентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен) 

- 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-

понентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен) 

2 500,0 

 

____________________________________________ 

 



 

 


