
 

 

 

 

 

 

 

 

           2019 ел, 6 сентябрь       782 

 

 

 

 

 

 
2020 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. Түбәндәгеләрне (карарга теркәләләр) расларга: 
2020 елга 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; 

2020 елга 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 төзәтү коэффициентларын; 

2020 елга 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 түбәндәге карарлары үз 
көчен югалткан дип санарга: 

«2019 елга Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының 
медицина оешмалары тарафыннан донорлар канын һәм аның компонентларын 
хәзерләү, саклау, транспортта күчерү һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү 
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буенча дәүләт эшен башкаруга норматив чыгымнарны раслау турында» 2018 ел,            
19 сентябрь, 797 нче;  

«2019 елга Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының 

медицина оешмалары тарафыннан донорлар канын һәм аның компонентларын 

хәзерләү, саклау, транспортта күчерү һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү 

буенча дәүләт эшен башкаруга норматив чыгымнарны раслау турында» 2018 ел,            

19 сентябрь, 797 нче карары белән расланган 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 

күләмнәренә үзгәрешләр кертү хакында» 2019 ел, 11 март, 177 нче. 

3. Бу карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә. 

4. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Сәламәтлек саклау министрлыгына йөкләргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  

 

 

 

  



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 6 сентябрь, 782 нче 

карары белән расланды  

 

 

2020 елга 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 компонентла-

рын хәзерләү, саклау, 

транспортта күчерү 

һәм аның куркыныч-

сызлыгын тәэмин итү 

кан донорларыннан компонентларга 

аертылмаган донорлар каны  

10 137,11 

автоматик аферез ысулы белән 

компонентларга аертылмаган донорлар каны 

(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 

плазма хәзерләү өчен) 

10 643,97 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-

понентларга аертылмаган донорлар каны 

(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 

плазма хәзерләү өчен) 

11 708,36 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2020 ел, 6 сентябрь, 782 нче 

карары белән расланды  

 

 

2020 елга 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 

төзәтү коэффициентлары 

 

 

Учреждение исеме Төзәтү коэффициенты 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының Республика кан үзәге» дәүләт автоном 

сәламәтлек саклау учреждениесе  

 

1,145956 

«Төбәкара клиника-диагностика үзәге» дәүләт автоном 

сәламәтлек саклау учреждениесе  

 

0,481483 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының Республика клиник хастаханәсе» 

дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе 

 

0,504669 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының Балалар республика клиник 

хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек саклау 

учреждениесе 

 

0,239202 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 6 сентябрь, 782 нче 

карары белән расланды 
 

 

 

2020 елга 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 продуктла-

ры шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган 

канны яңадан 

исәпләгәндә) 

шартлы берәмлек-

ләр  

(шул исәптән 

литр) 

19 394,67 

автоматик аферез ысулы белән 

компонентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен) 

12 491,4 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-

понентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен) 

 

 

 

4 962,5 
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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 продуктла-

ры шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган 

канны яңадан 

исәпләгәндә) 

шартлы берәмлек-

ләр  

(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 продуктла-

ры шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган 

канны яңадан 

исәпләгәндә) 

шартлы берәмлек-

ләр  

(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 продуктла-

ры шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган 

канны яңадан исәплә-

гәндә) 

шартлы берәмлек-

ләр  

(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 

 

____________________________________



 

 


