
МСАК
ҚР ДСМ 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 "жеке тұлғаларды медициналық-
санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына бекіту қағидаларын
бекіту туралы" бұйрығы



МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ АЛҒАШҚЫ КӨМЕК

ең көп таралған ауруларды диагностикалау, емдеу және басқару

халықтың нысаналы топтарын профилактикалық тексеру

аурулардың мінез-құлық қауіп факторларын ерте анықтау және
мониторинг жүргізу және оларды төмендету дағдыларына үйрету

иммундау

салауатты өмір салтын қалыптастыру және насихаттау

репродуктивті денсаулықты қорғауға арнлаған шаралар

босанғаннан кейінгі әйелдер мен жүкті әйелдерді бақылау

жұқпалы аурулар ошақтарындағы санитарлық эпидемияға қарсы
профилактикалық іс-шаралар
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МСАК бұл медициналық көмек көрсету
жүйесінің негізі

Қолжетімді және сапалы бастапқы
медициналық-санитариялық көмекті 
қамтамыз ету Қазақстанның 
денскаулық сақтау жүйесінің басым 
бағыты

Және оны облыстардың, 
республикалық маңызы бар 
қалалардың денсаулық сақтауды 
МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ 
ОРГАНДАРЫ жүзеге асырады

МСАК-қа кіреді:



МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ АЛҒАШҚЫ КӨМЕК

✓Емханада немесе оның бөлімшелерінде

✓шығу орны бойынша, оның ішінде үйдегі стационар жағдайында

✓жылжымалы медициналық кешендерде немесе медициналық поездарда (медициналық ұйымнан едәуір қашықтықта
орналасқан немесе климаттық-географиялық жағдайларды ескере отырып, көлікке қолжетімділігі нашар елді мекендер
үшін) Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, қашықтықтан

МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ АЛҒАШҚЫ КӨМЕКТІ ҚАЙДАН АЛУҒА БОЛАДЫ?

Учаскелі терапевт/ педиатр

Жалпы практикалық дәрігер (ЖПД)

Медбикелер

фельдшерлер

Акушерлер

Денсаулық сақтау саласындағы
әлеуметтік қызметкерлер мен 
психологтар

МСАК-ТЫ КІМ КӨРСЕТЕДІ?

Жедел –Бекітілу фактісіне қарамастан, денсаулыққа елеулі зиянды
болдырмау немесе өмірге қауіпті жою үшін кезек күттірмейтін медициналық
кенеттен болған жіті аурулар мен жай-күйлер, созылмалы аурулардың
асқынуы кезінде

Шұғыл – при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении 
хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента

Жоспарлы – по месту прикрепления по предварительной записи или 
обращению

МСАК ұсыну нысаны



Жеке тұлғаларды бекіту оларға МСАК көрсету үшін
негіз болып табылады

ЕМХАНАҒА ТРКЕЛУ

Отбасылық қызмет көрсету

Аумақтық қолжетімділік

Аумақтық қолжетімділік шегінде еркін таңдау

Медициналық көмектің сапасына қанағаттану

Медициналық ұйымдар арасындағы тең құқықтық және адал бәсекелестік

Бекіту қағидаттар
негізінде жүзеге
асырылады

Жалпы практика дәрігері– тіркелген аралас халық саны (ересектер мен балалар) 1 700 адамнан аспауы тиіс

Участкелік терапевт – тіркелген ересек халықтың 2 200 адамнан артық емес

участкелік педиатр – 500 баладан аспайтын 0 жастан 6 жасқа дейінгі балалар, 7 жастан 18 жасқа дейінгі 900 бала

Бір учаскеге бекітілген халық саны

Тұрғылықты жері бойынша халыққа медициналық көмектің қолжетімділігін
қамтамасыз ету үшін аумақтық қағидат негізінде қалыптастырылады



•Тіркелу тек ЖСН номері арқылы жүзеге асады

•Жаңа емханаға тіркелу кезінде алдыңғысынан автоматты түрде тіркеуден шығасыз

•Пациенттер тіркелуі және медициналық көмек алуы үшін емхана МСАК жөніндегі ӘМСҚ 
жеткізушісі болуы тиіс

•Жақын маңдағы емхананы таңдай алатын шекара маңындағы аумақтарда тұратын адамдарды
қоспағанда, бекіту бір әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде (ауыл, кент, ауылдық округ, қаладағы
аудан, қала, аудан, облыс) тұрақты немесе уақытша тұратын жері бойынша жүргізіледі

•Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын адамдарды бекіту Денсаулық сақтау
басқармаларының (ДСБ) шешімі негізінде жүзеге асырылады, олар емханаларды осындай
мекемелерде ұсталатын адамдарға қызмет көрсетуді бекітіп бере отырып айқындайды

ЕМХАНАҒА ТІРКЕЛУ
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ЕМХАНАҒА ТІРКЕЛУ
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Тікелей емханаға тіркелу үшін адам санаттардың бірінен тұруы керек
және жеке басын куәландыратын құжатты және санаттарға
жататындығын растайтын құжаттарды қоса беруі керек

1. зейнеткерлер - зейнетақы куәлігі

2. мүгедектер-зейнетақы куәлігі не медициналық-әлеуметтік сараптаманы куәландыру
актісінен үзінді көшірме

3. бала кезінен мүгедек баланың заңды өкілдері (қорғаншылар немесе қамқоршылар, 
патронат тәрбиешілер және оларды алмастыратын басқа да адамдар) – сот шешімі не 
қорғаншылықты және қамқоршылықты растайтын басқа да құжат

4. сот үкімі бойынша жазасын өтеп жатқан сотталғандар-халықты тіркеу (бекіту және
есептен шығару) мәселелерін қарау жөніндегі комиссияның қорытындысы қажет

5. медресенің студенттері мен тәрбиеленушілері (18 жасқа толмаған) – ректордың үндеуі
және оқу орны мен емхана арасындағы комиссия хаттамасы

6. әскери қызметшілер-мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді жеке құрамның
тізімдеріне қабылдау туралы әскери бөлім командирінің (мекеме бастығының) 
бұйрығынан үзінді көшірме

7. шет мемлекеттерде туған балалар-өтінішті заңды өкіл шет мемлекетте туылғанын
растайтын құжатты ұсына отырып береді

8. балалар, жетімдер, қарттар үйлері және басқалары-облыстық денсаулық сақтау
басқармасының шешімі

9. Тіркеуді бекіту бойынша ресімдейтіндер-сенімхат

10.Ерікті медициналық сақтандыру шарты бойынша-ерікті медициналық сақтандыру
шарты

Электрондық үкімет порталы арқылы бекіту үшін egov.kz пациенттер
"медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымға
тіркелу"мемлекеттік қызметін пайдалана алады

егер баланың мүдделерін білдіруге заңды
құқықты растайтын құжаттар болмаса

ҚАЙ КЕЗДЕ ТІРКЕУДЕН БАС 
ТАРТАДЫ:

Дәйексіз құжаттар ұсынса

егер пациенттің басқа әкімшілік-аумақтық бірлікте
тұру фактісі анықталса

егер емханада барлық учаскелерде тіркелген
халықтың ең көп саны асып кетсе

1

2

3

4



КЕЛІСІМ БОЙЫНША ШЕТЕЛДІКТЕРДІ ТІРКЕУ

КІМ ТІРКЕЛЕ АЛАДЫ?
Шетелдіктер, ҚР аумағына уақытша келетін азаматтығы
жоқ адамдар, пана іздеген адамдар

ҚАНДАЙ ҚҰЖАТТАРДЫ ҰСЫНУ КЕРЕК?
1. Ерікті мәлімдеме
2. Ерікті медициналық сақтандыру шарты
3. Құжат, жеке куәлік (халықаралық төлқұжат)

ӨТІНІМДІ ҚАЙДА ЖІБЕРУ КЕРЕК?
Тұрғылықты жеріндегі емханаға

ӨТІНІШТІ ҚАШАН БЕРУГЕ БОЛАДЫ?
МСАК ұйымының жұмыс кестесіне сәйкес кез келген
күнтізбелік уақытта

ТІРКЕЛУ ҚАЛАЙ РАСТАЛАДЫ?

Қосымша талон, оны емхананың медициналық
тіркеушісі береді

ҚАНША УАҚЫТ ІШІНДЕ ТІРКЕЛУГЕ БОЛАДЫ?
ЕМС шартының қолданылу мерзіміне

МСАК ұйымдары тіркелуді
сақтандырылушының өзі жүгінген немесе ЕМС 
шарты жасалған сақтандыру ұйымы жүгінген
кезде жүзеге асырады

Отбасы мүшелерін бекіту ЕМС шартын және
отбасының әрбір мүшесінің жеке басын
куәландыратын құжатты ұсынған кезде еркін
нысандағы қазақ немесе орыс тіліндегі
өтініштің негізінде отбасы мүшелерінің
біреуінің жазбаша келісімі болған кезде жүзеге
асырылады

Он сегіз жасқа толмаған адамдарды бекіту
бекітілетін адамның және оның заңды өкілінің
жеке басын куәландыратын құжат болған
кезде жүзеге асырылады
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МСАК ұсыну шарттары

АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ, тәулік бойы медициналық бақылау мен емдеуді, оның ішінде тәулік бойы жұмыс
істейтін стационарлардың қабылдау бөлімшелерінде емдеуді көздемейді

СТАЦИОНАРДЫ АЛМАСТЫРАТЫН, тәулік бойы медициналық бақылауды және емдеуді талап етпейтін және

төсек-орын ұсына отырып, медициналық бақылауды және күндізгі уақытта емдеуді көздейтін

ҮЙГЕ ШАҚЫРУ: медицина қызметкерін, бригаданы шақыру, медицина қызметкерлерінің белсенді патронажы, үйде

емдеуді ұйымдастыру (стационар үйге шақыру)кезінде

Санаторлық-курорттық ұйымдарда

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҰЙЫМНАН ТЫС: жедел медициналық жәрдем бригадасын шақыру орны бойынша, тасымалдау

кезінде санитариялық автокөлікпен немесе медициналық авиациямен, медициналық поездарда, жылжымалы
медициналық кешендерде, далалық госпитальдарда, трассалық медициналық-құтқару пункттерінде және қашықтықтан
медициналық қызмет көрсету кезінде
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ЕМХАНАҒА ЖҮГІНУ СБЕПТЕРІ
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• Жедел ауру (жай-күйі)/ созылмалы аурудың өршу
• Әілеуметтік маңызды ауруға күдік
• Ауру бойынша қашықтықтан кеңес беру
• Актив
• Медициналық оңалту (3 кезең)С
• томатологиялық көмек
• Ортодонтиялық көмек

• Профилактика, скрининг, кәсіби тексеру
• Иммунопрофилактика
• Патронаж
• Отбасын жоспарлау, жүктілікті қауіпсіз үзу, ұрпақты болу 

денсаулығын қорғау мәселелері жөніндегі қызметтер
• Антенатальді, постнатальді бақылау кезінде қабылдауБілім

алушылардың денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер (мектеп
медицинасы)

• Салауатты өмір салты бойынша іс-шараларАқылы медициналық
тексерулер

• Стоматологиялық қызметтер

ДИНАМИКАЛЫҚ (ДИСПАНСЕРЛІК) БАҚЫЛАУ

• Созылмалы ауруларды динамикалық бақылау (оның ішінде
ауруларды басқару бағдарламасы бойынша)

• Медициналық-әлеуметтік
қолдауПсихологиялық көмек

ӘКІШІЛІК

• Әкімшілік
• Медициналық-әлеуметтік сараптамаға құжаттарды

ресімдеуРецептер жазу

• Covid-19 коронавирустық инфекциясына күдікЖоспарлы емдеуге
жатқызу кезінде covid-19 коронавирустық инфекциясына тексеру
(ауруханаға дейінгі тексеру)37 апта мерзімде босануға емдеуге
жатқызу үшін жүкті әйелдерді covid-19 коронавирустық
инфекциясына тексеру, пациенттерГемодиализдегі 19 пациентті
covid-1 коронавирустық инфекциясына тексеруЖедел ауру 
(жағдайы)

ПРОФИЛАКТИКА

• Жіті жарақат (жарақат пункті, емхана)
• Жарақат салдары (емхана)

ЖАРАҚАТ

МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК 
ҚЫЗМЕТТЕР

COVID-19 КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯСЫНА ТЕКСЕРУ

АУРУЛАР



МСАК-қа кіретін медициналық көмектің түрлері

МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК. Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік
қызметкер мен психолог ұсынады

ДӘРІГЕРГЕ ДЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК. Орта медициналық қызметкерлермен –
учаскелік медбике/жалпы практика медбикесі, фельдшер, акушер ұсынылады. 
Дәрігерге дейінгі медициналық көмек аурулар кезінде немесе дәрігердің қатысуын
талап етпейтін жағдайларда ұсынылады

БІЛІКТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК. Жалпы практика дәрігері, учаскелік дәрігер-
терапевт немесе педиатр ұсынады

Әрбір түрдегі медициналық көмек №90 бұйрықпен бекітілген МСАК көрсету қағидаларының
қосымшаларына сәйкес қызметтер тізбесі бойынша ұсынылады*

ҚР ДСМ 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 "жеке тұлғаларды медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін
денсаулық сақтау ұйымдарына бекіту қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы



ДӘРІГЕРГЕ ДЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК

ҚР ДСМ 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 "жеке тұлғаларды медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін
денсаулық сақтау ұйымдарына бекіту қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы

дәрігердің қатысуын талап етпейтін
жағдайларда

Жоғары немесе орта білімі бар Фельдшер/ 
медбике немесе медбрат
Қабылдау
Аурулардың алдын алу мәселелері бойынша
оқыту
Тексеру кабинетіндегі дәрігерге дейінгі тексеру
Ауыз қуысын профилактикалық тексеру
Балаларды тістерді және ауыз қуысының
сілемейлі қабығын күту бойынша
санитариялық-гигиеналық дағдыларға оқыту
Медициналық оңалту қызметтерінің кешені
Шұғыл медициналық көмек көрсету (тек 
фельдшер)

Зертханалық диагностика (дәрігерге дейінгі көмек)
Зәр көрсеткіштерін анықтау (РН, лейкоциттер, 
эритроциттер, уробилиноген, нитриттер, ақуыз)
Қан сарысуындағы жалпы холестеринді анықтау
Қан сарысуындағы глюкозаны анықтауҚан
сарысуындағы триглицеридтерді анықтау
Экспресс әдіспен зәрдегі адамның хорионикалық
гонадотропинін (HCG) анықтау (жүктілік сынағы)АИТВ-1,2 
антиденелерін және р24 антигенін анықтауҚан
сарысуындағы Treponema Pallidum антиденелерін
экспресс әдіспен анықтау (мерезге экспресс тест)Қан
сарысуындағы СВГ-ға жалпы антиденелерді анықтау
Экспресс әдіспен қан сарысуындағы HBsAg анықтау
Амниотикалық сұйықтықтың болуына жағындыны
зерттеу

Процедуралар мен манипуляциялар
Тамырдан қан алуСаусақтан қан алуОнкоцитологияға
сүртінді алу
Қынаптың тазалық дәрежесін білу
Микробиологиялық зерттеулерге материал алу
Манту сынамасын жүргізу
Диаскинтест
Өткізу
Асқазанды шаю
Клизма

Мейірбикелік күтімнің рәсімдері мен манипуляцияларыПациенттің отбасы
мүшелерін күтім және гигиена элементтеріне, төсек орын ауыстыру
және/немесе орналастыру техникасына, өзіне-өзі көмек көрсетуге, 
пациентті балдақпен жүруге, қосымша тірек арқылы өзіне-өзі көмек
көрсетуге үйретуПрофилактикалық кабинеттерде, сауықтыру
мектептерінде оқыту"Жедел желі"телефоны бойынша кеңес беруЕгде
жастағы пациентке мейірбикелік күтім жасау рәсімдеріАуыз қуысына, 
көзге, шашқа, тырнаққа, қасаға мен сыртқы жыныс мүшелеріне күтім
жасау, ауыр науқас пациентті қырынуАуыр науқасты Гастростома, 
интестинальды зонд арқылы тамақтандыру
Ауыр науқас пациентті ауыстыру және тасымалдау (орналастыру)Ауыр
науқасқа төсек жабдықтарын дайындау және ауыстыруАуыр науқасқа
ішкиім мен киімін ауыстыру бойынша жәрдемақыАуыр науқасты
дефекация және зәр шығару үшін жәрдемақыАуыр науқасты ауыз немесе
назогастральды зонд арқылы тамақтандыруҚысымның жарасының алдын
алу және емдеуҚысымның жарасының даму қаупінің дәрежесін, 
қысымның жарасының ауырлық дәрежесін бағалауАуырсыну
қарқындылығын бағалау
Оростома, эзофагостома, трахеостома, фарингостома, Гастростома, 
Илеостома үшін жәрдемақыЦистостома мен уростомаға күтім
жасауИнтестинальді, назогастральді зондқа, мұрын канюляларына және
катетерге күтім жасауКүту мочевым катетером үшін дренажомСыртқы есту
жолына күтім жасауОрофаринстен, жоғарғы тыныс жолдарынан, мұрыннан
шырышты соруДәрілік препараттарды интраназальді енгізуИлеостоманы, 
колостоманы күту бойынша оқытуТоқ ішек стомаларына арналған
жәрдемақыГаз шығару түтігін, сифон клизмасын орнатуКопролитті
жоюНәжісті ұстамау, зәр шығаруды ұстамау үшін жәрдемақыҚынаптық
демеуші сақинаны (пессария)енгізу, шығаруКонъюнктивалық қуысқа
дәрілік заттарды инстилляциялауДәрілік препараттарды парентеральді
енгізу кезіндегі жәрдемақыБайлау, тігістерді алу, лигатураларды алып
тастау

ЖАН БАСЫНА 
ШАҚҚАНДАҒЫ КЕШЕНДІ 
НОРМАТИВ

Орта медицина 
қызметкерлерімен
ұсынылады-учаскелік
медбике, фельдшер, акушер

Дәрілік заттардың құнын есепке алмағанда, 
емшара кабинетінің қызметтері
Вакцинация, бұлшықет ішіне, көктамыр ішіне
және тері астына инъекция жасау



БІЛІКТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК

Жалпы практика дәрігері, учаскелік дәрігер-
терапевт немесе педиатр ұсынады

ҚР ДСМ 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 "жеке тұлғаларды медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін
денсаулық сақтау ұйымдарына бекіту қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы

ЖАН 
БАСЫНА 
ШАҚҚАНДАҒ
Ы КЕШЕНДІ 
НОРМАТИВ

Зертханалық диагностика (білікті көмек)Қандағы

эритроциттердің шөгу жылдамдығын қолмен

өлшеуЭкспресс әдісімен қандағы гемоглобинді

анықтауЭкспресс әдісімен қандағы лейкоциттерді

анықтауТропонинді экспресс әдіспен анықтауЭкспресс

әдісімен гликозилденген гемоглобинді анықтау

Жедел әдіспен портативті анализаторда протромбин 

уақытын, ХҚҚ анықтау

Стандартты сарысулармен Abo жүйесі бойынша қан тобын

анықтау

Моноклоналды реагенттермен (цоликлондармен)

Abo жүйесі бойынша қан тобын анықтау

Қанның резус-факторын анықтау

Функционалды және аспаптық диагностика

Электрокардиографиялық зерттеу (12 бұрылыста)

Автоматтандырылған аппараттарға жазу кезіндегі

Спирография

Динамометрия

Пульсоксиметрия

Учаскелік терапевт / педиатр / ЖТДПациентті сауықтыру

жоспарын жасауОтбасын жоспарлау және жүктілікті қауіпсіз

үзу мәселелері бойынша кеңес беру (педиатрдан басқа)Оқыту

пациенттің самоменеджментуНауқас отбасының әлеуметтік

мәртебесін бағалау



МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК

ҚР ДСМ 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 "жеке тұлғаларды медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін
денсаулық сақтау ұйымдарына бекіту қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы

ЖАН БАСЫНА 
ШАҚҚАНДАҒЫ 
КЕШЕНДІ НОРМАТИВ

Психолог

Қабылдау

Балалар суицидінің алдын алу бойынша сабақтар өткізу

Мінез-құлық және психоактивті бұзылуларға күдік болған
кезде қабылдау

Әлеуметтік мәселелер бойынша, оның ішінде жасқа
байланысты бейімделу мәселелері бойынша консультация 
беру

Науқасты созылмалы аурулары бар өзін-өзі басқаруға үйрету

Әлеуметтік қызметкер

ҚабылдауМедициналық-әлеуметтік тексеруді
ұйымдастыру және жүргізу

Пациенттің отбасы мүшелерін үй жағдайында жүргізілетін
медициналық күтім негіздеріне оқыту

Әлеуметтік мәселелер бойынша, оның ішінде жасқа
байланысты бейімделу мәселелері бойынша
консультация беру

Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік
қызметкер мен психолог ұсынады



Үйге бару арқылы көрсетілетін медициналық қызметтер

ҚР ДСМ 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 "жеке тұлғаларды медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына бекіту қағидаларын бекіту туралы" 
бұйрығы

• Патронаж, актив

• Медициналық қызметкерді үйге шақыру(орта медициналық қызметкер немесе дәрігер)

• Үйдегі cтационар кезеңдегі медициналық оңалту

• Отбасын жоспарлау, жүктілікті қауіпсіз үзу, ұрпақты болу денсаулығын қорғау мәселелері

• Салауатты өмір салты бойынша іс-шаралар

• Медициналық-әлеуметтік қолдау, психологиялық көмек

• Рецептер жазуСозылмалы және әлеуметтік мәні бар аурулары бар адамдарды
динамикалық бақылау

• Паллиативтік мобильді бригаданың шығуы

• Мобильді бригаданың коронавирустық инфекцияға күдікті пациенттерге және
коронавирустық инфекциясы бар пациенттерге кетуі



Үйге бару арқылы медициналық қызметтер

ҚР ДСМ 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 "жеке тұлғаларды медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына бекіту қағидаларын бекіту туралы" 
бұйрығы

ПАТРОНАЖ
Өткізіледі
1) 5 жасқа дейінгі балаларға, оның ішінде жаңа туған нәрестелерге
2) жүкті әйелдер мен босанған әйелдерге
3) 5 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға, жүкті әйелдерге

немесе босанған әйелдерге олардың өміріне, денсаулығына
және қауіпсіздігіне қатер төндіретін медициналық немесе
әлеуметтік сипаттағы тәуекелдер анықталған жерлерде

4) 4) жүріп-тұруы шектелген кезде асқынудан тыс созылмалы
аурулары бар пациенттерге

5) паллиативтік көмекке мұқтаж пациенттерге

Бейінді бағыттар бойынша медициналық көмек көрсету
стандарттарына сәйкес жүргізіледі

Баланың өмірі, денсаулығы немесе дамуы үшін тәуекелдер
анықталған жағдайда жүкті әйелдерге, жаңа туған нәрестелерге
және ерекше қолдауды қажет ететін балаларға арналған жеке
жоспар бойынша активті өткізу үшін мәліметтер беріледі

Жүкті әйелдер мен 5 жасқа дейінгі балаларға жүргізіледі және жүкті
әйелге (жүктіліктің 12 және 32 аптасына дейін) 2 босанғанға дейінгі
патронаждан және осы санаттағы балаларға 9 келуден тұрады, 
дәрігердің, фельдшердің немесе орта медицина қызметкерінің үйде
және емханада қабылдауындаМедициналық немесе әлеуметтік
сипаттағы тәуекелдер анықталған кезде патронаж әмбебап-
прогрессивтік тәсіл схемасы бойынша жүргізіледі

АКТИВ

Үйде, оның ішінде аулаларды (пәтерлерді) аралау арқылы
жүргізіледі.:

1) жүріп-тұруы шектелген кезде ауыр халдегі пациенттерде
стационардан шығару немесе жедел медициналық көмек
станциясынан ақпарат (активтер) беру

2) жүкті әйелдер мен босанған әйелдер белгіленген күннен
кейін 3 күн ішінде қабылдауға келмеген жағдайда3) 
босанатын әйелдің бекітілуіне қарамастан босандыру
медициналық ұйымдарынан келіп түскен мәліметтер
бойынша қызмет көрсетілетін аумаққа келуі

4) инфекциялық ауру эпидемиясының туындау қатері
төнген, оның ішінде вакцинациялаудан бас тартқан немесе
инфекциялық аурумен ауыратын науқастар анықталған
адамдар, олармен байланыста болған адамдар және
инфекциялық ауруға күдікті адамдар аулаларды аралау
арқылы болған жағдайларда тоқтатылады

Пациенттің үйге белсенді баруын көбінесе учаскелік
медбике немесе фельдшер жүргізеді



Үйге шақыру қызмет көрсеткіштері

ҚР ДСМ 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 "жеке тұлғаларды медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына бекіту қағидаларын бекіту туралы" 
бұйрығы

Орта медициналық қызметкерді үйге шақыру-учаскелік медбике немесе фельдшер:

1. Егер дене қызуы 38 гр болса

2. 2. қан қысымының жоғарылауы

3. 3. үйде көрсетілетін медициналық көмек пен консультацияны талап ететін жай-күйлер, 
аурулар, жарақаттар (есін жоғалтпай, қан кету белгілерінсіз, жай-күйінің күрт кенеттен
нашарлауы болмаса)

4. Учаскелік дәрігерді үйге шақыру:

1. шақыртуды қабылдау кезінде МСАК тіркеу бөлімі, учаскелік мейіргер немесе шақыртуға
қызмет көрсеткен фельдшер үйде дәрігерлік қарап-тексеруді талап ететін жай-күй

2. Екпеден кейін денсаулығы нашарласа

5 жасқа дейінгі балаларға, жүкті және босанған әйелдерге денсаулық
жағдайының кез келген нашарлауы кезінде үйде қызмет көрсетіледі

65 жастан асқан адамдарға үйде жүріп-тұруы шектелген кезде қызмет
көрсетіледі



ДИНАМИКАЛЫҚ СОЗЫЛМАЛЫ АУРУДЫ БАҚЫЛАУ

Созылмалы аурулары бар пациенттерге медициналық көмекті тіркелген жері бойынша
емхананың және консультациялық-диагностикалық орталықтардың мамандары
көрсетеді (ауруға байланысты)

көрсетілімдер болған кезде денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік
қызметкерлер, психологтар және салауатты өмір салты кабинеттерінің
мамандары жұмылдырады

МСАК дәрігерлері (жалпы практика дәрігері, учаскелік терапевт дәрігер/ учаскелік
педиатр) орта медицина қызметкерлері (учаскелік мейірбике немесе фельдшер) 
медициналық көрсеткіштерге сәйкес бейінді мамандар

Пациенттің денсаулық жағдайы туралы және жүргізілген емдеу және диагностикалық іс-шаралар
туралы барлық ақпарат медициналық ақпараттық жүйелерге енгізілуі тиіс

Есепке алу құжаттамасын жүргізуді және деректерді ақпараттық жүйеге енгізуді қоса алғанда, 
созылмалы аурулары бар пациенттерді динамикалық бақылау жөніндегі жұмысты ұйымдастыруды
бақылауды учаскелік дәрігер, бөлімше меңгерушісі және медициналық ұйымның басшысы жүзеге
асырады



Еңбекке уақытша жарамсыздық парағы / анықтамасы

ҚР ДСМ 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 "жеке тұлғаларды медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына бекіту қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы

Уақытша еңбекке жарамсыздық ПАРАҒЫ
:1. жедел немесе созылмалы аурулардың өршуі
2. уақытша еңбекке қабілеттілігінен айырылуына байланысты
жарақаттар мен уланулар
3. жүктілікті жасанды тоқтату
4. уход за больным ребенком
5. жүктілік және босану
6. жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға
7. санаторий-курорттық ұйымдарда емделу
8. Карантин
9. ортопедиялық

1. білім беру ұйымдарында оқитын адамдарға жіті немесе созылмалы
аурулардың асқынуы, жарақаттар мен уланулар

2. 2. алкогольдік немесе есірткілік масаң күйде және жіті алкогольдік
немесе есірткілік уыттану кезінде алынған жарақаттар

3. 3. басқа да бұзылулармен және аурулармен асқынбаған созылмалы
алкоголизмді, нашақорлықты емдеу

4. Ауру баланы күту
5. 5. инвазивтік тексеру әдістерін жүргізу кезеңінде консультациялық-

диагностикалық ұйымдарда зерттеп-қараудан өту
6. 6. жүктілікті жасанды тоқтату
7. 7. білім беру ұйымдарында оқитын адамдардың жүктілігі мен 

босануы
8. 8. жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға
9. 9. санаторий-курорттық ұйымдарда емделу
10. 10. карантин
11. 11. ортопедиялық протездеу
12. 12. еңбекке жарамсыздық белгілері болған жағдайда ауысымның

соңына дейін (кәсіпорындар мен ұйымдардың медициналық
пункттерінің медицина қызметкерлері береді)

Еңбекке уақытша жарамсыздық парағы берілмейді:
1. медициналық куәландырудан, медициналық тексеруден

немесе әскери басқару органдарының жолдамасы
бойынша емделуден өтетін

2. 2. қамауда немесе әкімшілік қамауға алынғандарға
3. 3. асқынудан (нашарлаудан) тыс созылмалы аурулары бар, 

тексеруден өтіп жатқан, амбулаториялық-емханалық
жағдайларда әртүрлі рәсімдер мен манипуляциялар
қабылдайтын адамдарға

4. 4. медициналық ұйымға медициналық көмекке жүгінген
адамдарға, егер оларда еңбекке уақытша жарамсыздық
белгілері анықталмаса

Медициналық қызметкер еңбекке уақытша жарамсыздық парағын
немесе анықтамасын пациентті қарап шыққаннан және оны 
жұмыстан уақытша босату қажеттілігін негіздейтін
амбулаториялық/стационарлық науқастың медициналық картасына
оның денсаулық жағдайы туралы деректер жазылғаннан кейін береді

Мұндай жағдайларда пациентке амбулаториялық
(стационарлық) науқастың медициналық
картасынан үзінді көшірме беріледі

Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама:



КАНАЛЫ СВЯЗИ ФСМС

Консультанты 
ГОБМП и ОСМС

Health Education

QoldauINFO

MedInform

https://fms.kz

YouTube «ОСМС в Казахстане»

https://t.me/health_eduC
https://t.me/QoldauInfo
https://t.me/medinform_fms
https://fms.kz/
https://www.youtube.com/c/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%9E%D0%A1%D0%9C%D0%A1%D0%A0%D0%9A/videos

