
МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

ТЕГІН МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК: ӘРКІМГЕ ҚОЛЖЕТІМДІ

МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕКЕ МЕДИЦИНАЛЫҚҰЙЫМДАРДА
егер оләр Әлеуметтік медицинәлық сәқтәндыру қорының жеткізушілері болғән жәғдәйда

тмккк
ТЕГІН МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ КЕПІЛ- 
ДЕНДІРІЛГЕН КӨЛЕМІНІҢЖАҢАМОДЕЛІН  
ДЕ

БАРЛЫҚ қазақстандықтарға, 
оралмандарға және ел аумағында тұрақты 
тұратын шетелдіктергесақтандыру 
мәртебесіне қарамастан қажет болған 
жағдайда көрсетіледі:

Жедел жәрдем, оның ішінде санитарлық 
авиакөлік.
Бастапқы медициналық-санитарлық көмек. 
Шұғыл стационарлық көмек.
Паллиативтік көмек (ауыр сырқатты

мәмс
МІНДЕТТІӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ ПАКЕТІНДЕ

пациенттерді қолдау).
Әлеуметтік маңызы бар, негізгі созылмалы және 
қоғамға қауіпті аурулар (онкология, туберкулез, 
қант диабеті, артериалдық гипертензия және 
т.б.) кезінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді 
қосқанда медициналық көмектіңтолықспектрі.

Қызмет көрсетушілер туралы ақпаратты 1406 ӘМСҚ 
бірыңғай байланыс орталығынан алуға немесе 
қордың у\гу\гу\гТгп5.к2 сайтындағы тізімнен қарауға 
болады

Әрбір сақтандырылған азамат -  
медициналық сақтандыру қорына үнемі 
жарна төлеп тұратын МӘМС жуйесінің 
дтысушысы мына қызметтерді алуға кұқы
0 р:

Консультациялық-диагностикалық көмек 
(салалық маман және тексеру қызметі). 
Амбулатория деңгейінде дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз ету.

<^Стационарды ауыстыратын көмек ( кұндізгі 
стационар қызметі).

<^Жоспарлы стационарлық көмек (тәулік бойғы 
стационар қызметі).

<^Оңалту және қалпына келтіру емі.



МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК 
М ЕДИЦ ИНАЛЫ Қ САҚТАНДЫРУ
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ЕГЕР САҚГАНДЫРЫЛҒАН БОЛСАҢЫЗ,
СІЗГЕ КЕЛЕСІМЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ҚОЛЖЕТІМДІ:

КОНСУЛЬТАЦИЯЛ ЫҚ- ДИАГНОСТИКАЛ ЫҚ КӨМЕК
Ауруларды диагностикалау, емдеу және бақылау бойынша салалық мамандардың 

кеңестері;
ересектерге профилактикалық тексеру - артериялық гипертонияны, жүректің 

ишемиялық ауруын, қант диабеті, глаукома, онкопатологияны ерте анықтауға арналған 
скринингтер;

балаларға мамандандырылған тексерулер;
с? қымбат диагностикалық қызметтер, оның ішінде зертханалық қызметтер (КТ, МРТ, 

ПТР, ИФА және т.б.)
жоспарлы және шұғыл стоматология - халықтың жеңілдігі бар санаттары үшін 

(балалар, жүкті әйелдер, көп балалы аналар, «Күміс алқа» және «Алтын алқамен» 
марапатталғандар, зейнеткерлер, мүгедектер және т.б.).

СТАЦИОНАРДЫ АЛМАСТЫРАТЫН КӨМЕК
с? Күндізгі стационарда дәрі-дәрмектерді, медициналық қүрылғыларды, медициналық 

процедураларды және кішігірім операцияларды қолдана отырып емдеу.

ЖОСПАРЛЫ СТАЦИОНАРЛЫҚ КӨМЕК
Тәулік бойы стационарда жоғары технологиялық медициналық қызметтер мен 

медициналық бақылауды қолдана отырып емдеу хирургиялық операцияларды жүргізу.

МЕДИЦИНАЛЫҚ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЕМІ
Ол инсульт алғаннан, операциялардан және ауыр аурулардан кейін қолданылады, 
туберкулезбен ауыратын науқастарды оңалтуды қоспағанда (ТМККК пакетінде).

МӘМС пакетіндегі қолжетімді қызметтердің тізімін 
медициналық сақтандыру қорының бірыңғай байланыс 
орталығының 1406 немірінен немесе ^лллллг.Ттз.кг 
сайтынан білуге болады .



МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

СІЗӘЛІМӘМС ЖҮИЕСІНДЕ
САҚГАНДЫРЫЛМАҒАНСЫЗ, БІРАҚ ЕМ АЛУЫҢЫЗ КЕРЕК ПЕ?

Мемлекет тегін медициналық қызмет пакетінде (ТМ ККК) әрбір 
адамға кепілдік бергендіктен Сізге бастапқы және шұғыл 
медициналық көмек міндетті түрде көрсетіледі:

Жалпы тәжірибе 
дәрігерінің (учаскелік 
дәрігер/терапевт) 
қабылдауы және 
кеңесі;

салауатты өмір салты 
және репродуктивті 
денсаулық женінде 
кеңестер:

дені сау ересектерді 
профилактикалық 
тексеру -
онкопатологияны (жатыр 
мойны, сүт бездері және 
тоқ ішек қатерлі ісігі) ерте 
анықтауға арналған 
скрининг;

М ӘМ С пакетіне кіретін медициналық қызметтер 
туралы ақпаратты 1406 нөміріне қоңырау шаль 
ӘМ СҚ бірыңғай байланыс орталығынан немесе 
қордың \ллллл/.^тз.к2 сайтынан білуге болады

негізгі зертханалық және 
диагностикалық 
зерттеулер (қанның, зәрдің 
жалпы анализі, қанның 
биохимиялық анализі, 
ультрадыбыстық зерттеу, 
ЭКГ және Т.6.).

мәмс
«іиАетті м с ум іт тж  

НБАШтАЛМ САКТАНОЫ̂

Р
МЕДИЦИНАЛЫҢ

САҢТАНДЫРУ
ҢОРЫ



МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

МІНДЕТТІӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ ПАКЕТІҮШІН КІМ ҚАНША ТӨЛЕУІТИІС?

Міндетті әлеуметтік медициналық сақгандыру (МӘМС) пакетінде 
медициналық көмек алу үшін сіз Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына салымдар/аударымдар жасауыңыз керек.

Азаматтардың жеңілдігі бар 15 санаты 
үшін Әлеуметтік медициналық 
сақгандыру қорына аударымды 
мемлекет жасайды.

Жүмысшылар үшін жүмыс 
берушілер - 2020 жылы жалақының 
2%, 2022 жылдан кейін 3% (жүмыс 
беруші телейді).

АҚШ келісімдері бойынша жүмыс 
істейтін адамдар 2020 жылы кіріс 
сомасының 1%, 2021 жылы 2% телейді

Жеке кәсіпкерлер өз жүмысшыларына 
жүмыс беруші ретінде төлейді. Өздері 
үшін - ең төменгі жалақының 1,4 
мелшерінің 5% (2020 жылы 1 
минималды жалақы 42 500 теңге) 
немесе 2 975 теңге.

Қызметкерлер өздері үшін 2020 жылы 
жалақының 1%, 2021 жылы 2% 
төлейді (қызметкерден үсталады).

Өз бетінше жүмыспен 
айналысатындар 1 АЕК немесе 2 651 
теңге (қаладағылар), 0,5 АЕК немесе 
1 326 теңге (ауылдағылар) БЖТ 
(бірыңғай жиынтық телем) төлейді. 
Бүл сома зейнетақы жинақгарына 
30%, медициналық сақгандыруға 
(ӘМС қорына) 40%, Әлеуметтік 
сақгандыру қорына 20%, табыс 
салығыүшін 10% болып белінеді.

Халықтың қалған барлық санаттары 
тәуелсіз телеушілер ретінде 
жарналар енгізеді -1 ең теменгі 
жалақының 5% немесе 2155 теңге.

Міндетті сақтандыру туралы қосымша ақпаратты 
Медициналық сақтандыру қорының бірыңғай байлан 
орталығының 1406 немірінен, сондай-ақ >ллллл/.Тт8.І< 
сайтынан білуге болады
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МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

ПАЦИЕНТТЕР НАЗАРЫНА: 
ӨЗІҢДІТЫҢДАТТЫРУДЫҢ БЕС ТӘСІЛI

Егер сізбен дерекі сейлессе...

Керсетілген қызметтің сапасы мен 
келемі женінде сізде сурақ 
туындаса...

СІЗ МЫНАЛАРДЫ ЖАСАЙ АЛАСЫЗ:

Егер сізге онсыз да тегін 
медициналық қызметке ақша 
талап етсе...

Егер сіз медициналық қызметтің 
сапасы мен қолжетімділігін 
жақсарту женінде усыныс 
білдіргіңіз келсе...
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ӘРБІР МЕДИЦИНАЛЫҚ ¥ИЫМДА Ж¥МЫС ІСТЕИТІН ПАЦИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ 
ЖӘНЕ ІШКІАУДИТ ҚЫЗМЕТІНЕ КӨМЕК АЛУ ҮШІН ЖҮГІНЕ АЛАСЫЗ.

Кері байланыс үшін хабарласу мәліметтеріңізді керсете отырып бас дәрігердің 
атына шағым жазсаңыз жеткілікті.

МУОТЕР МОБИЛДІК ҚОСЫМШАСЫНДА МЕДИЦИНАЛЫҚ¥ЙЫМНЫҢ 
Ж¥МЫСЫНА БАҒА ҚОЯ АЛАСЫЗ.

Қосымшаңы жүктеп алыңыз, медициңалық меқемеде Медициналық сақгандыру 
қорының тапсырысын орындаушының ОР-кодын тауып алып, оны сканерлеңіз де 
ез бағаңызды қойыңыз.

ҚОР САЙТЫНЫҢ «ХАЛЫҚГЫҚ БАҚЫЛАУ» БӨЛІМІНДЕ ЖАЗБАША ХАТ ҚАЛДЫРЫҢЫЗ
Қор сайтының сілтемесі; һйрз://!т8.к2/ги/Іеаүе-сотрІаіпі

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ МЕССЕҢДЖЕРЛЕРІНДЕ ХАБАРЛАМА ЖІБЕРЕ АЛАСЫЗ.
Ьпсіозтз і^тз.кг с з  Ъ пбозтз

1406 НӨМІРІ БОЙЫНША ҚОРДЫҢ БІРЫҢҒАЙ БАЙЛАНЫС ОРТАЛЫҒЫНА 
ЖҮГІНЕ АЛАСЫЗ.

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ ҮШІН ӘР 
ПАЦИЕНТТІҢ БАҒАСЫ МАҢЫЗДЫ!



БАСТАП ҚЫ
МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК

ЕМХАНАҒА ТІРКЕЛУДІҮМЫТПАҢЫЗ!

ТМ ККК мен МӘМС пакеттеріндегі тегін жоспарлы медициналық 
қызметтерді алу үшін пациентке бастапқы медициналық-санитарлық 
көмек көрсететін медициналықұйымға тіркелу қажет.

ТІРКЕЛУ ҚАЛАЙ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ?

БМСК көрсететін бір медициналық үйымға бір жылда бір рет 
тіркелуге болады:

емханаға;
отбасылық-дәрігерлік амбулаторияға; 
отбасылық денсаулық ортальнына;

түрақгы және уақытша тұратын жеріңіз 
бойынша;
жұмыс немесе оқу орныңыз бойынша.

е«до^

ТІРКЕЛУДІ НЕДЕН БАСТАУ КЕРЕК?

Тікелей емханада бас дәрігердің атына жазбаша өтініш жазу 
керек.

Бұл тәсіл мыналарға қолжетімді:
зейнеткерлер мен мүгедектерге; 
баланың заңцы екілдеріне және бала 
кезінен мүгедектерді к^ушілерге; 
жазасын етеу орындарында отырған 
сотталғандарта;

студенттерге;
әскери қызметшілерге;
сәбилер үйіндегі бүлдіршіндердің,
сондай-ақ жетімдер мен қарттардың
екілдеріне;
ресми қолхат бойынша тіркеуді 
рәсімдеуші тұлғаларға.

\лллллг.еСоу.к2 лорталындағы жеке кабинетінде өтініш беру
Бұл тәсіл электронды цифрлық қолтаңбасы немесе кабинетке кіру үшін бір рет 
қолданылатын ларолі бар барлық азаматтарға қолжетімді.

ТІРКЕЛУДІ ҚАЛАЙ ӨЗГЕРТУГЕ БОЛАДЫ?

Басқа емханаға қайта тіркелу мына жағдайда мүмкін:

• 15 қыркүйек лен 15 қараша аралығында тіркелу науқанының аясында;
• түрғылықгы жерді, жүмыс, оқу орнын өзгерткеңде;
• медициналық ұйымды қайта қүру/жою жағдайында.

Егер сізге тіркелу туралы толық ақларат қажет болса, 
1406 немірі бойынша бірыңғай байланыс орталығына 
немесе ү\лллл/.Ттэ.к2 сайтына жүгініңіз.



БАСТАПҚЫ
МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК

ЕМХАНАДА ҚАНДАИ КӨМЕК АЛУҒА БОЛАДЫ?

Ш¥ҒЫЛ КЕЗЕК КҮТТІРМЕЙТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК
Жеке жүгіну кезінде тіркелген-тіркелмегеніне және міндетті әлеуметтік медициналық сақгандыру (МӘМС) 
жуйесінің мушесі болмағанына қарамастан кез келген емханада керсетіледі.

ҮИГЕ ШАҚЫРУ
Тұрғылықты жер бойынша емхананың байланыс орталығына жедел жағдайларда немесе созылмалы 
аурулардың ершуі кезінде (органдар мен жуйелердің кенеттен және айқын бұзылуынсыз) жүгінген 
жағдайда үйге учаскелік дәрігерді немесе жедел шақырудың 4-санаты бойынша жедел жәрдем (күту 
уақыты 1 сағатқа дейін) шақыруға болады.

ЖОСПАРЛЫ БАСТАПҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК
Тіркелу орны бойынша алдын ала жазылу немесе жүгіну арқылы МӘМС жүйесіндегі сақтандырылу мәртебесіне 
қарамастан емханаларда/отбасылық-дәрігерлік амбулаторияларда/отбасылық денсаулық орталықтарында
керсетіледі.

профилактика және сауықгыру (иммунизация, 
профилактикалық тексерулер -  скринингтер, 
патронаж, отбасын жоспарлау, репродуктивтік 
денсаулық, салауатты өмір салты және басқа 
мәселелер женіндегі кеңестер);

1 ^ 1

медициналық
оңалту:

О^ф әлеуметтік маңызы бар ауруларды 
диагностикалау және емдеу, созылмалы 
аурулары, жарақаты бар пациенттерді 
динамикалық бақылау;

уақытша еңбекке қабілетсіздігіне 
парақша немесе анықгама беру мен 
талдау, медициналық-әлеуметтік 
талдауға құжаттарды дайындау, 
дәрі-дәрмекке рецепт жазып беру.

1406 нөмірі бойынша медициналық сақтандыру
қорының бірыңғай байланыс орталығына немесе 
ү\ллл/ү.Тгп8.к2 сайтына жүгініп, МӘМС жүйесіндегі 
медициналық көмек туралы кебірек біле аласыз.



БАСТАПҚЫ
МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК

ДӘРІГЕРДІ ҚАНДАИ
ЖАҒДАЙДАҮЙГЕШАҚЫРУҒА БОЛАДЫ?

Жіті жағдайда немесе созылмалы аурулардың өршуі кезінде, егер органдардың 
кенеттен және айқын бұзылуының белгілері жоқ болса, сіз тіркеу орнына 
қоңырау шалып, үйге учаскелік дәрігерді немесе жедел шақырудың 4-санаты 
бойынша жедел жәрдем (күту уақыты 1 сағатқа дейін) шақыруыңызға болады.

Сізге мына жағдайларда учаскелік 
мейірбике немесе фельдшер келеді:

✓  шақыру сәтінде дене қызуы 38° С болғанда;

>/ артериялық қысым кетерілгенде;

✓  кемек пен кеңесті үйде беруді керек ететін жай-күй, ауру,

/  жарақат жағдайында.
Сізге мына жағдайларда учаскелік 
дәрігер келеді:
✓  жүқпалы аурулар белгілері білінгенде;

>/ вакцинациядан кейін жагдай нашарлаганда;

✓  дәрігер тексеруін үйде керек еткен жагдайда.

1406 нөмірі бойынша бірыңғай байланыс орталығы 
хабарласып, шақыру туралы көбірек біле аласыз

№
мәмс

МЕДИЦИНАЛЫҚ
САҚТАНДЫРУ

ҚОРЫ



БАСТАП ҚЫ
МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК

БАЛАЛАРҒА ТУҒАНЫНАН 18 ЖАСҚА ДЕЙІН 
ЕМХАНАДА ҚАНДАЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТІЛЕДІ?

і Бейінді маманның кеңесі, 
диагностика және емдеу;

қалпына келтіру емі және 
медициналық оңалту;

туа біткен патология, 
психофизикалық дамудың 
бұзылуы, балалардың ерте 
жасында керу мен есту ауруларын 
ерте анықтауға профилактикалық 
тексеру;

созылмалы ауруы бар, 
испансерлік есепте тұратын 
алаларға динамикалық бақылау, 

оларды емдеу мен сауықтыру;

р / Ш

тәулік бойғы немесе күндізгі 
стационарға жіберу, керсетулер 
бар болған жағдайда 
стационарды үйде 
ұйымдастыру;

йз

Қаперіңізде болсын!

шұғыл және жоспарлы 
стоматологиялық көмек;

балаларды бала бақшаға, 
онан кейін мектепке барар 
алдында сауықгыру;

дұрыс тамақгану, балалар ауруының 
профилактикасы және салауатты 
өмір салтын қалыптастыру 
мәселелері бойынша ата-аналармен 
ақпараттық жұмыс;

тегін дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз ету;

учаскеліқ мейірбикенің әмбебап 
міндетті патронаждық 
бақылауы.

1 жасқа дейінгі балалар керсетулер бойынша бейімделген емшек сүтін 
алмастырғыштармен;
фенилкетонуриямен (психикалық дамудың клиникалық синдромының пайда болуына 

әкелетін амин қышқылдарының метаболизмінің бұзылуы) ауыратын балалар құрамында 
темен фенилаланин бар емдік ақуызды өнімдермен қамтамасыз етіледі.

1406 нөмірі бойынша Медициналық сақтандыру қорының
бірыңғай байланыс орталығына немесе \л/У7\лг.{гп8.к2 сайтына 
жүгініп, МӘМС жүйесіндегі жеңілдіктер туралы кебірек біліңіз



БАСТАПҚЫ
МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК

3 ЖАСҚА ДЕИІНГІБАРЛЫҚ БАЛАЛАР 
ҚАЗАҚСТАНДА МЕДИЦИНАЛЫҚ БАҚЫЛАУДА БОЛАДЫ

3 жасқа дейінгі әрбір баланың денсаулығын 
емхана мамандары бақылауы тиіс. 
Учаскелік мейірбике бұл жағдайда бала 
туылғаннан бастап отбасына 
барып, үйдегі әмбебап немесе 
міндетті патронаж үшін жауап 
береді:

36 ай
24 ай

18 ай

/

бай

З ай

1-2 ай

ПАТРОНАЖ НЕ 
ҮШІН КЕРЕК?

> / Сіздің балаңыздың денелік, 
моторикалық және психоэмоцианалдық 
жай-күйін бағалау үшін;

Сіздің балаңызда ауруды, 
бактериалдық инфекцияны, анемияны 
дер кезінде анықтау үшін;

^  Ананы баласына күтім жасауға, оның 
жай-күйін бағалауға және туғаннан 
кейінгі депрессияны дер кезінде 
анықтауға үйрету үшін;

✓  Үй жағдайының қауіпсіздігін бағалау 
және балаларға қатысты 
зорлық-зомбылықты ескерту үшін.

ЕГЕР СІЗДІҢ БАЛАҢЫЗДА МЫНА ЖАҒДАЙЛАР БОЛСА, ТЕЗ АРАДА, 
МЕЙІРБИКЕНІ КҮТПЕСТЕН, БАЛАЛАР ДӘРІГЕРІНЕ ЖҮГІНІҢІЗ:

12 ай

Перзентханадан 
шығарылғаннан 
кейін алғашқы 3 күн

жиі тыныс алу (минутына 
60-тан артық соғу);

тыныс алу қиындығы; 

безгек;

қалтырау; белсенділігінің
төмендеуі;

жөтел;

т  диарея;
тәбеттің
болмауы.

құрысу;
қызуының
көтерілуі;

1406 нөмірі бойынша Медициналық сақтандыру қорының 
бірыңғай байланыс орталығына немесе у\лллл .̂^пі8.к2 сайтына 
жүгініп, тегін медициналық көмек туралы көбірек біліңіз.



БАСТАПҚЫ
МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК

ҚАНДАИ ТЕКСЕРУЛЕРДІЖӘНЕ ҚАИ 
ЖАСЫҢЫЗДА СІЗ ТЕГІН ӨТЕ АЛАСЫЗ

Медициналық сақтандыру жүйесіне қатысу-қатыспауыңызға қарамастан 
тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінде (ТМККК):

Диспансерлік есепте 
тұрмайтын әйелдер 
30-70 жасында жатыр 
мойыны обырын ерте 
анықтауға.

Диспансерлік есепте 
тұрмайтын әйелдер 40-70 
жасында сүт бездерінің 
обырын ерте анықтауға.

Диспансерлік есепте 
тұрмайтын ерлер мен 
әйелдер 50-70 жасында 
полипозды (тоқ ішек 
қатерлі ісігін) ерте 
анықтауға.

Сондай-ақ сақтандырылган жагдайда міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру (МӘМС) пакетінде:

Ерлер мен әйелдер 30-70 жасында артериялық гипертонияны, жүректің 
ишемиялық ауруын, қант диабетін, глаукоманы, онкопатологияны ерте анықтауға,

Медициналық қызметкерлердің кейбір санаттары, сондай-ақ инвазивтік 
медициналық қызмет алатын пациенттер, жүкті әйелдер, ЖИТС-инфекция 
бойынша тұрғындардың негізгі топтары В және С вирустық гепатитін ерте 
анықтауға.

Скринингтік тексеруден өту үшін Сізге учаскелік дәрігерге жүгіну керек.

Егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін 1406 нөмірі бойынша 
медициналық сақтандыру қорының бірыңғай байланыс 
орталығына жүгініңіз мәмс

МЕДИЦИНАЛЫҚ
САҚТАНДЫРУ

ҚОРЫ



БАСТАПҚЫ
МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК

СІЗ ЕМХАНАДА ҚАНДАИ АНАЛИЗДЕР 
МЕН ТЕКСЕРУЛЕРДІТЕГІН ӨТЕ АЛАСЫЗ?

Есту және көру өткірлігін өлшеу -  жүгіну кезінде 
профилактика мақсатында және керсеткіштер 
бойынша.

Кезішілік қысымды елшеу -  жүгіну кезінде 
профилактика мақсатында және керсеткіштер 
бойынша.

Электрокардиограмма -  жүгінген кезде 
профилактика мақсатында жылына 2 рет, қалған 
жағдайларда керсеткіштер бойынша.

Флюрография 15 жастан бастап -  жүгінген кезде 
профилактика мақсатында жылына 1 рет, қалған 
жағдайларда керсеткіштер бойынша.
Лейкоформуласы бар қанның жалпы анализі, 
гемоглобин, эритроциттер, түс керсеткіші, 
лейкоциттер, ЭОЖ, тромбоциттер -  жүгінген 
кезде профилактика мақсатында жылына 1 рет, 
қалған жағдайларда керсеткіштер бойынша.
Ақуыз бен глюкозаны анықтаумен несептің 
жалпы анализі -  жүгінген кезде профилактика 
мақсатында жылына 1 рет, қалған жағдайларда 
көрсеткіштер бойынша.

Қанның ұю уақыты, безгекті плазмоидтерге қан, 
Ничипоренко бойынша несеп, несептегі өт 
пигменттері -  керсеткіштер бойынша.

Микрореакция -  жылына 1 рет жүгінген кезде 
және басқа жағдайларда керсеткіштер бойынша.

Копрограмма -  жүгінген кезде профилактика 
мақсатында жылына 1 рет, қалған жағдайларда 
көрсеткіштер бойынша.

О

Іт І

Туберкулезді анықтауға қақырық алу -  
керсеткіштер бойынша.

Микробиологиялық зерттеулерге материал алу -  
керсеткіштер бойынша.

АИТВ инфекциясына және Вассерман 
реакциясына қан алу -  жүгінген кезде ерікті 
анонимді және (немесе) қүпия медициналық 
тексеру кезінде, қалған жағдайларда керсеткіштер 
бойынша.

Алу және биохимиялық зерттеулер: холистерин, 
триглицеридтер, қан глюкозасы, оның ішінде 
тест-жүйелерді пайдалана отырып 
экспресс-әдістерді жүргізу -  профилактика 
мақсатында және керсеткіштер бойынша.
Алу және биохимиялық зерттеу: АЛАТ, АСАТ, 
жалпы билирубин, несепнәр, креатинин (бауыр 
сынамалары) -  керсеткіштер бойынша.

Басқа зерттеулерге биологиялық материал алу -  
керсеткіштер бойынша.

Қынап жағындысын микроскопия және қынапты 
санациялау -  жүгінген кезде профилактика 
мақсатында жылына 1 рет, қалған жағдайларда 
керсеткіштер бойынша.

Иммунохимиялық зерттеу (гомокульт-тест, немесе 
колоректалды обырды жедел әдіспен ерте 
диагностикалау) -  профилактика мақсатында және 
керсеткіштер бойынша.

Безгекті плазмодийлерге қан анализі -  
керсеткіштер бойынша.

Егжей-тегжейлі ақпаратты ез емханаңыздан немесе 1406 
неміріне қоңырау шалып медициналық сақтандыру қорының 
бірыңғай байланыс орталығынан біле аласыз



КОНСҮЛЬТАТИВТІ -ДИ АГН О С ТИ КАЛЫ Қ 
КӨМ ЕК

Арғериалдық гипертензия: 
емханада қалай тексерілуге болады?

Қан қысымына шалдыққан пациенттер тегін медициналық көмектің 
кепілдендірілген көлемінде (ТМККК) медициналық қызметтіңтолық 
спектрін алады және қаралу/тексеруден өтуге міндетті:

Айына 1 рет егер тәуекелділік деңгейі жоғары немесе өте жоғары болса;

3 айда 1 рөт жоспарлы түрде мейірбикеде;

-  6 айда 1 рөт учаскелік дәрігерде;

жалпы зәр анализі, төмен тығыздықты липопротеидтерді
Ж ылына 1 оет знықтау үшін биохимиялық қан анализі және

”  электрокардиография (көрсетулер бойынша қажет болған 
жағдайда жылына 1 реттен де жиі);

2 жылда 1 рөт қан қысымының тәулік бойғы мониторингі мен
эхокардиография.

Қаралу мен тексеру туралы кебірек білу үшін 1406 
нөміріне қоңырау шалып бірыңғай байланыс 
орталығына, ^лллллғ.і̂ тз.кг сайтына жүгініңіз

мәмс
МЕДИЦИНАЛЫҚ

САҚТАНДЫРУ
ҚОРЫ



КО  Н С ҮЛ ЬТАТ И ВТI 
К Ө М Е К

Д И А Г Н О С Т И К А Л Ы Қ

Жүрек қызметінің созылмалы бұзылуы 
емханада қалай тексерілуге болады?

Жүрек қызметінің бұзылуына шалдыққан пациенттер тегін 
медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінде (ТМККК) 
медициналық қызметтің толық спектрін алады және 
қаралу/тексеруден өтуге міндетті:

3 айда 1 рет Мейірбикеде қаралу.
Қандағы гликатталған гемоглобинді (СН) анықгау.

6  айда 1 рет
Учаскелік дәрігерде қаралу
Темен тығыздықгағы липопротеидтерді және эхокардиографияны (ЭКГ) 
анықтау.

Жылына 1 рет Кардиологта қаралу.
Электрокардиограмманы холтерлік бақылау ЭКГ-да жүрек динамикасын 
үздіксіз тіркеуге, жүрек жүмысындағы елшеулерді және қан қысымын 
бақылауға мүмкіндік береді.

Тредмил тест жүректің жай-күйін, оның ырғағын, сондай-ақ қан 
қысымының керсеткіштерін бағалауға мүмкіндік береді.

Қаралу мен тексеру туралы кебірек білу үшін 1406 неміріне 
қоңырау шалып бірыңғай байланыс орталығына, 
үуүүүү.^тз.кг сайтына жүгініңіз



КО НСҮЛЬТАТИВТІ -Д И А Г Н О С Т И К А Л Ы Қ  
К Ө М Е К

Қант диабетінің 2 түрі: 
емхангща қалай тексерілуге болады?

Бұл ауруға шалдыққан лациенттер тегін медициналық көмектің 
кепілдендірілген көлемінде (ТМККК) медициналық қызметтің толық 
спектрін алады және қаралу/тексеруден өтуге міндетті:

3 айда

✓  Мейірбикеде қаралу

✓  гликатталған гемоглобинді және 
креатининді, липидтердің спектрін 
анықтау үшін қанның биохимиялық 
анализі тапсырылады

рөт

Жылына

рет

✓  Эндокринолог дәрігерде қаралу

>/ Кең офтальмоскопия және 
электромиография

6 айда

рет

✓  Учаскелік дәрігерде 
қаралу

Қаралу мен тексеру туралы кебірек білу үшін 1406 
неміріне қоңырау шалып бірыңғай байланыс 
орталығына, үүүүүүТтз.кг сайтына жүгініңіз



МІНДЕТТІ ӘДЕУМЕТТІК 
М ЕДИЦ ИНАЛЫ Қ САҚТАНДЫРУ

АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕҢІЛДІГІБАР САНАТЫНА КІМДЕР ЖАТАДЫ ЖӘНЕ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНА ЖАРНА ТӨЛЕУДЕН БОСАТЫЛҒАНДАР:

^  балалар;

^  жумыс істемейтін жүкті әйелдер;

^  баланы (балаларды) үш жасқа толғанға дейін
тәрбиелеп отырған жүмыс істемейтін түлға (баланың 
заңды өкілдерінің бірі).

^  жүктілікке және босануға, жаңа туған баланы (-ларды) 
асырап алуға, баланы (балаларды) үш жасқа толғанға 
дейін күтуге байланысты демалыста жүрген адамдар;

^  «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен
марапатталған немесе бүрын «Батыр Ана» атағын 
алған, сондай-ақ I және II дәрежелі «Ана даңқы» 
ордендерімен марапатталған көп балалы аналар;

^  мүгедек балаға күтім жасап отырған жүмыс істемейтін 
адамдар;

у /  бала кезінен мүгедекке күтім жасайтын жүмыссыздар;

ч /  мүгедектер;

у /  зейнеткерлер мен ¥ОС ардагерлері;

^  орта, техникалықжәне кәсіптік, орта білімнен кейінгі, 
жоғары және жоғары оку орнынан кейінгі білім беру 
үйымдарында күндізгі бөлімде оқитын адамдар;

^ж үм ы ссы з ретінде тіркелген адамдар;

>/жүмы с істемейтін, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
алушылар;

у /  жүмыс істемейтін оралмандар;

^  қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің 
мекемелерінде (еңтөменгі қауіпсіздік мекемелерін 
қоспағанда) сот үкімімен жазасын өтеп жатқан адамдар;

^ т е р ге у  изоляторларында отырған адамдар.

СІЗ ҚОРҒА ЖАРНАНЫ МЕМЛЕКЕТ ТӨЛЕИТІН АЗАМАТТАРДЫҢ 
ЖЕҢІЛДІП БАР САНАТЫНАЖАТАТЫНЫҢЫЗДЫ ТЕКСЕРІҢІЗ:

хқко
водоу

едоү.кг порталындағы 
жеке каоинетіңізде

Тіркелу орны 
бойынша 
емханада

Халыққа 
қызмет 
керсету 

орталығында
1406 нөмірі бойынша медициналық сақтандыру қорының бірыңғай 
байланыс орталығына немесе сайтына жүгініп, тегін
медициналық көмектуралы көбірек біле аласыз

«За^іапсіугу»
Воі

телеграмында

сІ|Ь
Медициналық 

сақтандыру қорының 
шт.^твкг. сайтында



М ІНДЕТТІ Ә ЛЕ УМ Е ТТІК  
М Е Д И Ц И Н А Л Ы Қ  С А ҚТА Н Д Ы Р У

ТЕГІН СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ 
ЖӘНЕ ОРТОДОНТАЛДЫҚ 

КӨМЕК КІМГЕ КӨРСЕТІЛЕТІН БОЛАДЫ?

2020 ЖЫЛДАН БАСТАП БАРЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕК АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ 
МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ (МӘМС) ПАКЕТІНДЕ ТЕГІН КӨРСЕТІЛЕДІ.

ШҮҒЫЛ ЖАҒДАЙДА:
18 жасқа дейінгі балаларға; «Алтын алқа» және «Күміс алқамен» 

марапатталған көп балалы аналарға;

жүкті әиелдерге; атаулы әлеуметтік 
көмек алатындарға;

Ғ7

¥лы Отан соғысының 
қатысушыларына;

жасына байланысты зейнетке шыққандарға;

1, 2 және 3 топтағы мүгедектерге;

әлеуметтік маңызы бар аурулармен 
немесе айналадағылар үшін қауіп 
төндіретін аурулармен ауырған 
пациенттерге.

АНЕСТЕЗИЯ, ХИМИЯЛЫҚ ЕМДЕУДІҢ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРЫНАН 
ТОЛТЫРМАЛАРДЫ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ;
АНЕСТЕЗИЯМЕНТІСЖҰЛУ;
ПЕРИОСТОТОМИЯ,АБСЦЕССТЕРДІ АШУ.

1 НАУРЫЗДАН ХАЛЫҚТЫҢ ҚОСЫМША ЕКІ САНАТЫНА

мүгедек балаға күтім жасап отырған жүмыс істемейтін адамдарға;

ИіИ л

I I
жастайынан бірінші топтағы мүгедекке күтім 
жасап отырған жүмыс істемейтін адамдарға.

ЖОСПАРЛЫ ТҮРДЕ:

18 жасқа дейінгі балаларға; жүкті әиелдерге;

АНЕСТЕЗИЯНЫ ҚОЛДАНЫП ТІСЖҰЛУ;
ХИМИЯЛЫҚ ЕМДЕУДІҢ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРЫНАН ТОЛТЫРМАЛАРДЫ 

ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ;

Орта жалпы білім беретін ұйымдарда оқушылар үшін

фиссур жабу;
ауыс қуысын профилактикалықтексеру.

ОРТОДОНТАЛДЫҚ КӨМЕК

СдСк Туа біткен жақ-бет патологиясы бар балаларға

Ж ҰҚА ТАҢДАЙҒА АРНАЛҒАН ТҮЗЕТУ (ОРТОДОНТАЛДЫҚ ПЛАСТИК) 

1 НАУРЫЗДАН ХАЛЫҚТЫҢ ҚОСЫМША САНАТЫНА

ҚР «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Заңына сәйкес 6 мен 12 жас 
аралығындағы тіс-жақ аномалия түрлерімен ауыратын аз қамтылған отбасылар 
балаларына.

ТІС-ЖАҚ АНОМАЛИЯ ТҮРЛЕРІН (ТІСТЕУ ДЕФЕКТІЛЕРІ, ЖАҚ 
СҮЙЕГІНІҢ МИКРОГНОТИЯСЫ) ТҮЗЕТУ

1406 нөмірі бойынша медициналық сақтандыру қорының 
бірыңғай байланыс орталығына немесе уулллл^.^тз.кг сайтына 
жүгініп, МӘМС жүйесіндегі жеңілдіктер туралы кебірек біліңіз

мәмс
мтйетті Фмуівттк 

«6М|І«АМ( САтМвЫРУ

іь
МЕДИЦИНАЛЫҢ

САҢТАНДЫРУ
ҢОРЫ



БАСТАПҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ 
КӨМЕК

ЖҮКТІӘЙЕЛДЕРГЕ ЕМХАНАДА 
ҚАНДАЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТІЛЕДІ?

Өмірге сәбидің келуін күтіп жүрген әрбір әйелге міндетті әлеуметтік медициналық 
.; сақтандыру (МӘМС) жүйесіне қатысу-қатыспауына қарамастан тегін медициналық

көмекті толық көлемде көрсету кепілдендірілген.

Емханада көрсетіледі:

гинеколог-дәрігердің босануға дейінгі бақылауы; 
боса нуға д а й ы н д ау;
денсаулықтың кез келген нашарлауы кезінде үйге келіп қызмет көрсету;

<^ әмбебап міндетті патронаж.

Кепілдендірілген тегін медициналық көмекті алу үшін жүктіліктің 12 аптасына дейін әйелдер 
консультациясына есепке түрсаңыз жеткілікті.

П А ТР О Н А Ж  Қ А Л А Й  Ж ҮР ГІЗ ІЛ Е Д І:

8-10
күн

алғашқы 8-10 күн

Әйелдер консультациясына 
есепкетұрғаннан кейін 
мыналар жүргізіледі: жүкті 
әйелдіңденсаулығын бағалау, 
туберкулез профилактикасы, 
дүрыс тамақтану және т.б. 
мәселелер бойынша кеңес 
беру.

30-32
апта

жүктіліктің 30-32 аптасына дейін

Дәрігер кеңесініңорындалуын 
бақылау, емізуге дайындау, жас 
нәресте бүрышын дайындау, отбасы 
мүшелері мен жақын көршілер 
арасында жүқпалы немесе 
созылмалы ауруларды анықтау.

2
күн / 1

прогрессивті патронаж

Дәрігер-маманның 2 реттен астам 
үйге келіп қарауы. Жүкті әйелдің 
өміріне, денсаулығы мен 
қауіпсіздігіне қатер төндіретін 
медициналық немесе әлеуметтік 
мәндегі тәуекелдер анықталған 
жағдайда ескерту.

Ж Ү К Т ІЛ ІК  БАҚЫТТЫ Д А  БАЗАРЛЫ БОЛУЫ КЕРЕКТІГІН ЕСТЕ САҚТА!

1406 нөмірі бойынша медициналық сақтандыру қорының 
бірыңғай байланыс орталығына немесе сайтына
жүгініп, тегін медициналық көмек туралы көбірек біліңіз ^ мәмс

МЕДИЦИНАЛЫҚ
САҚТАНДЫРУ

ҚОРЫ



ТЕГІН МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ 
КЕПІЛДЕНДІРІЛГЕН КӨЛЕМІ

ҚАНДАИ АУРУЛАРДА СІЗ Ш К К К  
ПАКЕЛ НДЕ АҚЫСЫЗ ЕІУЩЕЛЕ АЛАСЫЗ?

ТМККК кеңейтілген пакетіндегі медициналық қызметтердіңтолық 
спектрі келесі аурулар бойынша көрсетіледі:
Негізгі созылмалы (25 ауру):

Ік

і/

ЖҮҚПАЛЫ ЖӘНЕ ПАРАЗИТТІК:
созылмалы вирустық В, С және □ 
гепатиті, бауыр циррозынсыз.

ҚАН АЙНАЛЫМЫ ЖҮЙЕСІНІҢ АУРУЛАРЫ:
артериалдық гипертензия, жүректің 
ишимиялық ауруы, брахноцефальдық 
артерияның экстракраниалдық ауруы,жүрек 
қалқаншасының бүзылуы, аритмия.

ТЫНЫС ОРГАНДАРЫНЫҢ АУРУЛАРЫ:
теменгі тыныс жолдарының созылмалы 
аурулары.

АС ҚОРЫТУ ОРГАНДАРЫҢЫҢ АУРУЛАРЫ:
асқазан-ішек тінінің жоғарғы жағының 
аурулары, жүқпалы емес энтерит және 
колит, бауыр циррозы.

СҮИЕК-БҮЛШЫҚ ЕТ ЖҮИЕСІ МЕН ДӘНЕКЕР 
ТІНІНІҢАУРУЛАРЫ:
артропатия, дорсопатия, дәнекер тінінің 
жүйелік зақымдануы.

ЭНДОКРИНДІК ЖҮЙЕ АУРУЛАРЫ, 
ТАМАҚТАНУДЫҢ БҮЗЫЛУЫ

«•

Ү

АЛМАСУДЫҢ БҮЗЫЛУЫ:
қант диабеті, қалқанша 
безінің ауруы.

ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІҢІҢ АУРУЛАРЫ:
психоз және деменциясыз эпилепсия, 
балалардың церебралды сал ауруы.

НЕСЕП-ЖЫНЫС ЖОЛДАРЫ ЖҮЙЕСІНІҢ АУРУЛАРЫ:
гломерулярлы аурулар; созылмалы 
интерстициалды нефрит; простатикалық 
гиперплазия; кеуде қуысының дисплазиясы; 
әйел жыныс мүшелерінің қабынбайтын 
аурулары, аналық бездің қатерсіз ісігі.

0

ПЕРИҢАТАЛДЫ КЕЗЕҢДЕГІ ЖЕКЕ 
^ Ж А Ғ Д А Й Л А Р :

перинатальды кезеңде пайда болған 
бронхопульмоналды дисплазия.

іі
БАЛАЛАРДАҒЫ ТУА БІТКЕН АҚАУЛАР (АҚАУЛАР), 
ДЕФОРМАЦИЯЛАР ЖӘНЕ БАЛАЛАРДАҒЫ 
ХРОМОСОМАЛЫҚ АУЫТҚУЛАР:
операциядан кейінгі кезеңде туа біткен жүрек 
ақауы, туа біткен ақаулар.

Әлеуметтік мәні бар (13 ауру):
•  туберкулез,
•  ЖИТС,
•  вирусты гепатит және бауыр циррозы,
•  онкология,
•  қантдиабеті,
•  психикалық бұзылулар,
•  балалардың церебралды сал ауруы,

•  жедел миокард инфарктісі (алғашқы 6 ай),
•  ревматизм,
•  дәнекер тінінің жүйелік зақымдануы,
•  жүйке жүйесінің дегенеративті аурулары,
•  орталық жүйке жүйесінің демиелинизация 

аурулары,
•  сирек генетикалық (орфандық) аурулар.

Қоғам үшін қауіпті (16 ауру)
• житс, •
•  геморрагиялық •  

безгек,
•  дифтерия,
•  менингит.

•  лепра,
•  малярия,
•  сібір жарасы,
•  туляремия,
•  туберкулез.

полиомиелит. •  тырысқақ.

•  оба,
•  іш сүзегі,
•  жіті вирустық гепатит,
•  психикалық бүзылулар және 

мінез-қүлықгың бүзылуы.

1406 нөмірі бойынша медициналық сақтандыру қорының 
бірыңғай байланыс орталығына хабарласып, ТМККК туралы 
көбірек біле аласыз



С ТА Ц И О Н А Р Д Ы  А Л М А С ТЫ Р А ТЫ Н  
К Ө М Е К

КҮНДІЗГІСТАЦИОНАРДАҒЫ ЕМДЕУ: КІМГЕ ЖӘНЕ ҚАЛАЙ КӨРСЕТІЛЕДІ?

2020 жылдан бастап стационарды алмастыратын көмек мына 
жерлерде көрсетіледі:

ЕМХАНА

ч
амбулаториялық-емханалық 

ұйымдар базасында;

<УРУУ̂ і

Ч
>

тәулік бойғы
стационарлар базасында;

үйде

Күндізгі стационарда ем алу үшін:
стационарда емделуге керсеткіштер болуы тиіс;
керсеткіштер бойынша берілетін учаскелік дәрігердің жолдамасы болуы керек;
әлеуметтік мәні бар, созылмалы және қауіпті ауруы бар пациенттерден басқалары міндетті түрде МӘМС  
жүйесінде сақгандырылған болуы шарт.

ЕМХАНА Амбулаториялық-өмханалық ұйымдар базасында мына жағдайларда көмөк көрсетіледі
тәулік бойы бақылауды қажет етпейтін созылмалы аурулардың ершуі; 
созылмалы ауруы бар пациенттерді белсенді жоспарлы сауыкп-ыру; 
емдік бейіндегі пациентті стационарлық емнен кейін, келесі күні толық емдеу;
3-ші кешенді кезеңдегі оңалту шараларының курстарын еткізу; 
паллиативті көмек.

АУРУХАНА
Тәулік бойғы стационарлар базасында мына жағдайларда көмек көрсетіледі:

арнайы отаалды дайындық және реанимациялық қолдаумен ота жасау; 
амбулаториялық емдеу жағдайында қолжетімсіз, арнайы алдын ала дайындықты қажет 
ететін күрделі диагностикалық зерттеу жүргізу;
пациентті тәулік бойғы стационарлық емнен кейін, келесі күні толық емдеу; 
қан препараттарын, қанның орнын алмастыратын сұйыкп-ықты кектамырға құю, әсері 
күшті препараттар инъекциясы, буынға дәрілік заттар салуға байланысты бақылау және 
емдеу;
химиотерапия, сәулеліктерапия, мамандандырылған емнен кейін онкологиялық 
пациентгердің патологиялық жағдайын түзету; 
паллиативті кемек.

Үйде қандай жағдайларда көмек көрсетіледі?
егер адам өздігінен емханаға бара алмайтын болса;
тұракты алмастыру ферментативті және бактерияға қарсы терапия алу үшін жұқпалы 
асқынулардың жоғары тәуекелімен ұштасқан және маусымдық вирустық аурулар кезеңінде 
оқшаулауды талап ететін балаларда орфандық (сирек) аурулардың болуы.

1406 нөмірі бойынша медициналық сақтандыру қорының 
бірыңғай байланыс орталығына хабарласып, күндізгі стационар 
туралы көбірек біле аласыз
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С Т А Ц И О Н А Р Л Ы Қ
К Ө М Е К

ШҮҒЫЛ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛЫ СТАЦИОНАРҒА ҒОСПИТАЛИЗАЦИЯЛАУ:
СТАЦИОНАРЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Тәулік бойғы стационарға госпитализациялау медициналық 
көмектіңекі пакеті бойынша көрсетіледі:

Шұғыл түрде
-  тегін медициналық кемектің кепілдендірілген келемінде МӘМС жүйесіне 
қатысу-қатыспауына қарамастан әрбір азаматқа тәулік бойы керсетіледі.
Дәрігер жолдамасы талап етілмейді.

Жоспарлы түрде
-  міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетінде әрбір 
сақгандырылған азаматқа тәулік бойғы стационарға госпитализациялауға 
керсеткіші болғанда, сондай-ақ әлеуметтік мәні және созылмалы ауруы бар 
пациенттерге көрсетіледі.

Жоспарлы көмек көрсетіледі:
✓  жұмыс уақытында, жүгінген уақыттан бастап 60 минут ішінде;
>/ учаскелік дәрігер жолдамасы бойынша және госпитализация бюросының порталы 

арқылы кезек тәртібімен;
>/ пациент медициналық ұйымға ездігінен ^гін ген  кезде қабылдау белімшесі маманының 

жолдамасы және бірінші басшының шешіміне байланысты.

СТАЦИОНАРҒА РӘСІМДЕУ ҮЗАҚТЫҒЫ ПАЦИЕНТТІҢ ЖАЙ-КҮИІНІҢ 
САНАТЫНА БАЙЛАНЫСТЫ

Бірінші
(қызыл аймақ) -  пациенттің жай-күйі еміріне тікелей қауіп тендірген және кезек 
күттірмейтін емдеу-диагностикалық шараларды жүргізу талап ететін жағдайда.

Шұғыл медициналық кемек қарқынды терапия палатасында немесе операция 
белмесінде керсетіледі. Жағдайы тұрақталған кезде пациент реанимация және 
қарқынды терапия белімшесіне (РжТБ) немесе денсаулық сақгау ұйымының 
бейінді беліміне кешіріледі.

►

Екінші
(сары аймақ) -  пациенттің жай-кұйі денсаулығына әлеуетті қауіп тендірген, бірақ 
кезек кұттірмейтін шұғыл араласуды жүргізу талап етпейтін жағдайда.

Медициналық қызметкердің алып жүруімен диагностикалық палатаға 
жатқызылады. Динамикалық бақылау қажет болса, науқас 24 сағатқа дейін сонда 
болады. Осы аралықга толық кезек күттірмейтін емдік- диагностикалық шаралар 
жүргізіледі.

Үшінші
(жасыл аймақ) -  жүгіну сәтінде немесе жедел жәрдем алып келген кезде 
пациенттің жай-күйі емірі мен денсаулығына тікелей қауіп тендірмеген 
жағдайда.

Пациент қабылдау белімшесіндегі тексеру кабинетіне жіберіледі, ол жерде 
диагноз қойылғанға дейін одан әрі емдеу тактикасын анықтау мақсатында емдік 
және диагностикалық шаралардың қажетті толық келемі керсетіледі.

Егер госпитализациялау үшін көрсеткіш болмаса, қабылдау бөлімшесінің дәрігері 
пациентке медициналық қорытынды немесе №071/у формасындағы бас тартудың 
жазбаша негіздемесін береді. Ал қабылдау бөлімшесінің мейірбикесі пациенттің тіркелген 
орны бойынша БМСК ұйымына актив немесе хабарлама жолдайды.

1406 нөмірі бойынша медициналық сақтандыру қорының 
бірыңғай байланыс орталығына хабарласып, жедел жәрдем 
туралы көбірек біле аласыз
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ТЕГІН М ЕДИЦ ИНАЛЫ Қ
КӨМ ЕКТІҢ КЕПІЛДЕНДІРІЛГЕН КӨЛЕМІ

Жедел көмектің келу 
ұақыты туралы не білу керек?

ө 10 минутқа дейін -  шұғылдықтың 1 санаты
(өмірге тікелей қауіп төндіретін жағдайда)

15 минутқа дейін -  шұғылдықтың 2 санаты
(өмірге әлеуетті қауіп төндіретін жағдайда)

© 30 минутқа дейін -  шұғылдықтың 3  санаты
(денсаулық үшін медициналық кемек керсетілмесе әлеуетті қауіп тендіретін жағдайда)

1 сағатқа дейін -  шұғылдықтың 4  санаты
(органдар мен жүйелердің кенеттен және айқын 

бұзылуынсыз жіті ауру немесе созылмалы ауру ершіген 
жағдаида)



МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

Ж ҮКПЛІКТУРАЛЫ  НЕНІБІЛУІМІЗ КЕРЕК?

Жүкті әйелдер МӘМС жүйесінде сақтандырылады, дегенмен ТМККК және 
МӘМС -  екі пакет аясында медициналық көмек ала алады.

/
Ол үшін сізге жүктілігіңіз бойынша гинекологыңызға есепке тұру керек:

» тіркөлгөн орныңыз бойынша мөмлөкөттік өмханада;
» жүктілікті жүргізу бойынша лицөнзиясы бар жөкө клиникада.

Медициналық орталықты таңдау кезінде жүктілікті жургізуге 
лицензиясы мен мамандар біліктілігіне назар аударган жөн.I

Тіркеуге қай уақытта тұрады?
6 аптадан 
12 аптаға 
дөйін;

Анамнөзіндө өкі нөмөсө одан да көп түсіктастаған, күрдөлі 
созылмалы ауруы бар нөмөсө жасы 35 жоғары болса, 5 аптадан 
тіркөугөтұрады. Бұл пөринатальды скринингжүргізіп, сондай-ақ 
босану мөн босанудан көйінгі қалыпқа көлуді қиындататын 
жағдайды алдын алу үшін қажөт.

Қандай құжаттар қажет?
•  Жөкө куәлік (түпнұсқасы мөн өкі көшірмөсі).
•  Флюрография (өгөр әйөл одан жүктіліккө дөйін өтпөсө, күйөуінің флюорографиясын әкөлугө 

болады).
•  Микрорөакцияға анализ тапсыру.
•  Мөкөнжай анықтамасы (түпнұсқасы жәнө көшірмөсі). Егөр отбасы пәтөр жалдаса, жалға алу 

көлісімшарты. Бұл құжаттардың болмауы тіркөугө тұруға көдөргі болмайды, дөгөнмөн мөкөнжай 
бойынша тұруын дәрігөр нөмөсө мөйірбикө төксөрөді. Егөр жүктілік көзіндө тұрғылықты жөріңізді 
ауыстырсаңыз, үйіңізгө жақын жөрдөгі әйөлдөр консультациясына баруыңызға болады. Құжаттар 
автоматты түрдө бөрілөді.

•  Күйөуіңіздің жөкө куәлігі (1 көшірмө).
•  Нөкө туралы куәлік (1 көшірмө).

Соңғы екі қужат перзентханадан тезірек шьигу үшін керек. Сәтті босану мен өзін 
жақсы сезінген жағдайда әйел үйіне 3-4 күнде шығарылады.
Егер әйел күйеусіз босанса, соңғы екіқужат қажет емес, өйткені бала анасының 
атына жазылады.
Баланың қужаты дайын болған соң ғана перзентханадан шығу туралы қағаз 
дайындалады.

Дәрігерге алғашқы рет барған кезде
•  Дәрігөр пациөнтті толықтай қарап шығып, ауырған аурулары мөн опөрациялар 

туралы, созылмалы дөрті мөн аллөргиясының бар-жоғын жәнө басқа жүктілік 
көзіндөгі жағдайы туралы анамнөз жинайды.

•  Әйөлдің салмағы мөн бойы өлшөнөді. Бұл 9 айға дөйін қанша салмақ 
қосатынын анықтау үшін қажөт.

•  Гинөкологиялық төксөру жүргізілөді. Дәрігөр жатыр көлөмі мөн жүктілік мөрзімін, 
гинөкологиялық ауруларды анықтап, микрофлораға қынап жағындысын алады.

•  Жиналған мәлімөттөргө сүйөнө отырып жүкті әйөл тәуөкөлдөр тобына 
жатқызылады (патология болған жағдайда); жүктілікті жүргізу жоспары 
жасалады.

•  Жүкті әйөл картасы толтырылған соң салалық мамандар мөн анализ тапсыруға 
жолдама бөрілөді; көлөсі көлудің мөрзімі бөлгілөнөді.

© _  
©© =

Тіркеуге тұрған жүкті әйелге қандай құжаттар беріледі?
•  Амбулаторлық карта (025/ө формасы)
•  Жүкті әйөлдің алмасу картасы (113/ө формасы), оны әйөл әрқашан өзімөн алып жүруі көрөк.
•  Жүкті әйөлдіңжөкө картасы (111/ө формасы).

МӘМС жүйөсіндө жүкті әйөлдөрді өмдөу туралы толығырақ білгіңіз 
көлсө, Сакп^андыру қорының 1406 нөмірі бойынша хабарласыңыз



МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

Ж ҮК Л Л ІК  КЕЗІНДЕ ҚАНДАИ  
АНАЛИЗДЕРДІҚАЙ УАҚЫТТАТАПСЫРУ КЕРЕК?

12 аптаға дейін дәрігерге алғашқы рет бару:
қан мен зәрдіңжалпы анализі;
дене салмағының индексі 25,0-ден жоғары болғандағы қан 
құрамындағы қант мелшерін анықтауға арналған анализ; 
қан тобы мен резус-факторды анықтауға арналған анализ; 
зәрді бактериологиялық тексеруден өткізу.

Клиникалық симптомдар белгілі болған жағдайда жыныстық 
инфекцияларды анықгау бойынша зерттеулер >і^ргізіледі:

'онкоцитологияны анықгау үшін қынап 
жағындысы;
'ЖИТС-ті анықтау үшін анализ;
' мерезді (Р\Л/) анықтау үшін анализ;

гепатитті (НВзАд) анықгау үшін 
анализ;
биохимиялық генетикалық 
маркерлер.

Анализдер нәтижесі бойынша жүкті әйел терапевт немесе жалпы 
практика дәрігерінің консультациясын алады. 35 жастан асқан, 
анамнезінде 2 түсігі бар, ұрықтың дамуында туа біткен ауытқу бар 
немесе қандас туысымен некелескендер генетиктің 
консультациясын алады.

16-20 аптада дәрігерге екінші рет бару:
' зәрдің қүрамындағы ақуызды анықтауға арналған анализ; 
дәрігерге алғашқы қаралу кезінде тапсырылмаған болса, биохимиялық 
генетикалық маркерді анықтау;

' 18 аптадан бастап ультрадыбыстық зерттеу скринингі.

24-25 аптада дәрігерге үшінші рет бару:
зәр қүрамындағы ақуызды анықгауға арналған анализ; 
резус-теріс фактор кезінде антиденелерді анықтауға анализ тапсыру.

28-ші аптадан бастап резус-теріс қан факторы бар жүкті әйелдерге 
титрсіз антиденелер адамның анти-0 иммуноглобулині енгізіледі.
Егер баланың биологиялық әкесінің резус-теріс қаны болса, зерттеу 
және иммуноглобулинді енгізу жүргізілмейді.

30-32 аптада дәрігерге төртінші рет бару:
Р\Л/ анализге; •  зәрдің қүрамындағы ақуызды анықгауға арналған анализ;

•  ЖИТС-ті анықтау үшін анализ; •  Қанның жалпы анализі.

у  \ Дәрігерге бесінші (36 апта), алтыншы (38-40 апта),
'   ̂ жетінші (41 апта) рет бару:

зәрдің қүрамындағы ақуызды анықтауға арналған анализ ғана тапсырылады.
Патология анықталған жағдайда жүкті әйел бейінді мамандардан қосымша 
тексе^уден етеді. Жүрек-қантамыр жүйесінің патологиясы болған 
жағдаида - кардиологта, эндокринді - эндокринологта, 
бүйректі-нефрологта тексеріледі.

Егер жүктілік салдарынан ана немесе балаға зиян келетін болса, 
сондай-ақ нәрестенің дамуында оның тірі қалуына мүмкіндік бермейтін 
туа біткен кемтарлық анықталса, жүктілікті тоқтату туралы шешім 
қабылданады.

МӘМС жүйесіндө жүкті әйөлдерді емдөу туралы толығырақ 
білгіңіз келсе, Сақтандыру қорының 1406 немірі бойынша 
хабарласыңыз




