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ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖК КМК 
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында 

медициналық кызмет көрсету тізімі

ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖҚ КМК қызмет көрсетеді

Азаматтарга амбулаториялық-емханалық және стационардың 
орнын басатын медициналық көмек түрінде

1. ТМККК амбулаториялық-емханалық көмек түрінде азаматтарға білікті көмек және 
мамандырылған медициналык көмек тәртібінде көрсетіледі.

2. Амбулаториялық-емханалық көмек түріндегі ТМККК тізімі, уәкілетті орган 
бекіткен диагностика мен емдеудің стандарттарына (хаттамаларға) сәйкес 
профилактикалық, диагностикалык және емдік қызметтерді қамтиды.

3. Профилактикалық қызметтер төмендегілерді қамтиды:
1) 50. 52. 54, 56. 58. 60 жастагы әйелдерде сүт безі обырын ерте анықтау бойынша 

профилактикалык қараулар;
2) 18 жаска дейінгі балалар мен түрғындардың жеке тобын уәкілетті орган белгілеген 

срежеге сәйкес профилактикалык қараулар;
3) 18: 25; 30: 35: 40; 45; 50; 55 жастағы адамдардың қан айналымы ауруының ерте 

диагностикалау үшін профилактикалык қараулар;
4) салауатты өмір салтын калыптастырудағы шаралар, соның ішінде негізгі аурулар 

кезіндегі кауіпті ықгіалдардың алдын алу;
4. Диагностикалық кызметтер төмендегілерді камтиды:
1)осы тізімнің 12 тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұрғындарды 

профилактикалық қараулар:
- стоматолог, хирург, офтальмологтың қараулары, АДСК мамандарының 

жолдамасымен тағы да басқа бейінді мамандардың қараулары;
- лабораториялык зерттеулер: қанның жалпы талдауы, зэрдің жалпы талдауы, кан мен 

зәрде глюкозаны анықтау, канда аспарагина жэне аланина аминотрансферазасын анықтау, 
несепнәр. қақырык талдауы, сифилиске микрореакция, вагиналдық жағынды жэне 
уретралдық жагынды;

- қүрал-саймандық зерттеулер: 40 жастан асқан адамдарға электрокардиография, 40 
жасган аскан адамдарға көздің ішкі кысымын өлшеу. 50, 52, 54, 56, 58,60 жастағы 
әйелдерге маммография, флюорография;

1. Амбулаториялық-емханалық көмек 
түрінде көрсетілетін ТМККК тізімі



2) 18. 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55 жастағы адамдар тобының қан айналысы жүйесінің 
ауруын ерте диагностикалау.

3) Бейінді мамандарда ауру бойынша есепте тұратын тұрғындарды диспансерлеу.
4) Төмендегі аурулар бойынша жүгіну кезінде:
- АДСК жэне КДК мамандарының жолдамасы бойынша бейінді мамманның қарауы;
- азаматтардың барлык топтарына АДСК мамандары мен бейінді мамандардың 

жолдамасы бойынша лаборатория;іык жэне кұрал-саймандық зерттеулер.
. . кы.пісі ісрі с жачады:
1) пациенттің ауьтспалы күйден шығуына дейін немесе жедел медициналык көмек 

бригадасының келуіне дейін шұғыл жәрдем көрсету;
2) емдік амалдар: инъекциялар, дәке, қасаңсу таңғыштарды, шиналарды таңу, 

хирургиялык, гинекологиялык, урологиялык, офтальмологиялық, медициналық мекеменің 
шығын материалдарының қолдануымен оториноларингологиялық және басқа да 
амбулаторияльтк тәсілдерді қолдану;

3) медициналык керсеткіштер бойынша 18 жасқа дейінгі балаларға 
физиопротдедуралар;

4) элеуметтік корғалмаған топтарға шұғыл стоматологиялық көмек көрсету, тағы да 
18 жаска дейінгі балаларға жэне жүкті әйелдерге жоспарлы стоматологиялық көмек 
(ортодонтикалык жэне ортопедиялықтан баска), препараттау жэне химиялық композиттік
материалдан пломба салу;

5) темір жэне йод тапшылығы кан аздығының алдын алу үшін жүкті әйелдерді, бес 
жаска депінгі балаларды. диспансерлік есепте түрған балалар мен жасөспірімдерді, тағы 
да азам an ардьщ жеке санатын уэкілетті орган бекіткен аурулар тізімі бойынша 
ақысыз/жеңілдікті дәрілермен камтамасыз ету;

2. Стационарды алмастыратын көмек түрінде көрсетілетін ТМККК тізімі

6. Стационарды алмастыратын көмек түрінде көрсетілетін ТМККК күндізгі 
стационарларда көрсетіліп, төмендегілерді камтиды:

1) мамандардың караулары, кеңестері;
2) лабораториялык және кұрал-саймандық зерттеулер, полимераздық тізбекті реакция 

негізіндегі диагностика, иммунофенотипирования, компьютерлік және 
магниторезонанстық томография, антиография, медициналық-генетикалық зерттеулерді 
коспағанда. медициналық көрсеткіштер мен АДСК мамандарының немесе бейінді 
мамандардың жолдамаларымен: 18 жаска дейінгі балаларға; жүкті әйелдерге; ¥лы Отан 
согысы катысушыларына; мүгедекгерге; «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен 
марапатгалган коп балалы аналарга; атаулы элеуметтік көмек алатындарға; жасьт бойынша 
зейнсткерлерге; айналадағыларга қауіп төндіретін инфекциялық, әлеуметтік маңызы бар 
сырқаттармен ауьтратындарға (ары карай -  әлеуметтік қорғалмаған топтар).

3) медициналык кызметтер (инъекциялар, дэке, қасаңсу таңғыштарды, шиналарды 
таңу. хирургиялык, гинекологиялык, урологиялық, офтальмологиялық, медициналык 
мексменіц шығын материалдарының колдануымен оториноларингологиялық жэне басқа 
да амбулаториялык тэсілдерді қолдану (ары карай - медициналык қызметтер) ;

4) медициналык көрсеткіштер бойынша 18 жасқа дейінгі балаларға 
физиопроцедуралар;

5) әлеуметтік корғалмаған топтарга шұғыл стоматологиялық көмек көрсету, тағы да 
18 жаска дейінгі балаларға жэне жүкті әйелдерге жоспарлы стоматологиялық көмек 
(ортодонтикалык жэне ортопедиялыктан басқа), препараттау және химиялык композиттік 
материалдан пломба салу;

6) садауатты омір сатгын қалыптастырудағы шаралар;



7) белгілі аурулары бар азаматтардың жеке топтарын уәкілетті орган бекіікен дәрі- 
дэрмектер мен мамандырылған емдік өнімдер тізіміне сәйкес емдік дэрі-дэрмектермен 
қамтамасыз ету;

8) уәкілетті орган бекіткен тэртіпке сэйкес тұрғындардың профилактикалық 
медициналык караулар;

9) Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тізімге сәйкес, инфекциялық жэне 
паразитарлық ауруларға қарсы профилактикалық екпеледі өткізу;

10) инфекциялык аурулар ошағында санитарлық эпидемияға қарсы
(11 ро ф и j і а к I' I i к a: i ык) ш а рал a p.

7 . Сгационарды алмастыратын көмек түрінде көрсетілетін ТМККК төмендегілерді
қамтиды:

1) мамандардың қараулары, кеңестері;
2) медициналык кызметтер (ақылыларды коспағанда), күндіз бойы 4 сағаттан 8 

сағатқа дейін медициналык көрсеткіштер бойынша дэрілік формулярға сәйкес дэрілермен 
камтамасыз ету.

Орындаушы:

ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 у
емханасы» ШЖҚ КМК 
бас дэрігерінің орынбасары



Келісілді:
ШҚО ДСБ «Семей қаласының 
№2 емханасы»
ШЖҚ КМК-ның 
бақылау кеңесімен 
2021 жыл м

^^^^^*.Г.Мухаметчанов

Й Щ  БЕКІТІЛДІ:
§ |^ \ Ш Қ О  ДСБ «Семей 
|гайьгі|мң №2 емханасы»

МК бас дәрігері

2021 жыл

ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 емханасы» ШЖК КМК 
ақылы негізде ТМККК тыс емделушінің бастамасы (еркі) бойынша 

көрсетілетін қызметтер тізімі

1. Жұмыска орналасу жэне окуға түсу кезіндегі алдын ала медициналық қараулар: 
дэрігер терапевттің карауы
дәрігер хирургтың қарауы 
дәрігер невропатологтың қарауы 
дэрігер отоларингологтың карауы 
дорігер окулисттің карауы 
микрореакция
флюорографиялық түсірулер
2. Жүмыс берушілермен келісім-шарт бойынша тұрғындардың декреттелген 

топтарына профилактикалық медициналық караулар:
дэрігер терапевттіц карауы 
дарігер хирургтың карауы 
дәрігер невропатологтың карауы 
дарігер отоларингологтың карауы 
дэрігер окулисттің карауы 
дәрігер эндокринологтың карауы 
дэрігер стоматологтың карауы 
микрореакция
рентген бөлмесінің қызметтері 
физио бөлмесінің кызметтері
қан мен зэрдің, ішек кұртына дәреттің лабораториялық жэне биохимияльщ талдауы, 

ЭКГ
3. Келісім негізінде бейінді маманның кеңесі.
4. Емделушінің бастамасы бойынша ТМККК тыс ақылы негізде емдік- 

диагностикалық қызметтер.
5. Медицинальтқ емес ақылы кьтзметтер (анықтамалар жэне зарарсыздандыру).

Орындаушы:

ШҚО ДСБ «Семей каласының №2 
емханасы» ШЖҚ КМК 
бас дэрігсрінің орынбасары



Келісілді:
ШҚО ДСБ «Семей қаласының 
№2 емханасы»
ШЖҚ КМК-ның 
бақылау кеңесімен 
2021 жыл" "

БЕКІТІЛДІ: 
ҚО ДСБ «Семей 
ң №2 емханасы» 
МК бас дәрігері 

.Г.Мухаметчанов 
2021 жыл

Ақылы медициналык қызмет көрсететін медициналык 
қызметксрлердіц біліктілігі туралы мәлімет

Рет-
тік
j4«

Лауазымның.
болімнің

атауы А.Ж.Ә.

Санаты,
ғылыми дэрежесі, 

гылыми атағы, 
сертификаты, 

т.б. *

т м к к к
аясында

медициналык
кызмет
корсету
уақыты

Акылы
негізде

медициналык
кызмет
корсету
уақыты

. Жумысқа орналасу және оқуға түсу кезіндегі алдын ала медициналық караулар

1 Г астроэнтеролог Бижанова Зухра 
Махмудовна

Маман сертификаты 
18.05.2018ж 08.00 - 13.00 13.00 - 14.00

7 Дэрігер хирург
Карибаев
Куаныш

Турсунбекулы

Маман сертификаты 
17.07.2017ж 8.30 - 16.30 16.30- 17.20

/) Дпрігер
невропатолог

Кусаинова Дина 
Кайноллаевна

1 санатты 19.02.2018 ж. 
тұрақты мерзімге 8.30 - 14.00 14.00 - 15.00

4 Дэрігер
офтальмолог

Сюмбаев
Мырзабек

Тауырбекович

1 санатты 19.03.2020ж 
тұракты мерзімге 8.00 - 12.45 12.45 - 13.25

5 Дәрігер
отоларинголог

Аскаров Берик 
Мельсович

Отоларинголог маман 
сертификаты 25.08.2017ж 08.00 - 12.00 12.00 - 13.00

6 Дэрігер
рентгенолог

Ташенова Райфа 
Ахметбековна

Маман сертификаты 
23.10.2020ж 8.00 - 13.05 13.05 - 16.00

7 Дэрігер
стоматолог

Ахметова
Аксункар

Мукатаевна

Жоғарғы 
15.11.2016ж 8.30 - 15.20 15.20 - 16.05

8 Рентген
лаборант

Киркимбаева
Гульнар

Зекеновна

Маман сертификаты 
08.07.2020ж 8.00 - 13.05 13.05 - 16.00

.4. /Кумыс берушілермен келісім-шарт жэне қорғаныс істер бөлімімен келісім-шарт 
бойыпша I уріыпдардыц декреттелген топтарына профилактикалық медициналык

караулар:

1 Дәрігер
терапевт

Кусаинова Дина 
Тойшыбаевна

Маман сертификаты 
06.03,2020ж 08.00 - 14.00

2 Дәрігер хирург
Карибаев
Куаныш

Турсунбекулы

Маман сертификаты 
17.07.2017ж 08.00 - 14.00

Д Дорігср
невропатолог

Кусаинова Дина 
Кайноллаевна

1 санатты 19.02.2018 ж. 
туракты мерзімге 08.00 - 14.00



4 Дәрігер
офтальмолог

Сюмбаев 
Мырзабек 

Т ауырбекович
1 санатты 19.03.2020ж 

тұракты мерзімге 08.00 - 14.00

5
Дәрігер

отоларинголог

Акчабарова
Карлыгаш

Касымхановна

Маман сертификаты 
21.09.2018ж 08.00 - 14.00

6 Дәрігер
рентгенолог

Ташенова Райфа 
Ахметбековна

Маман сертификаты 
23.10.2020Ж 08.00 - 14.00

7 Дәрігер ЭКГ
Бекентурова

Жадыра
Гапбасовна

Сертификат кардиология 
23.03.2020ж 08.00 - 14.00

8 Pcil'ITCH
лаборант

______________

Киркимбаева
Гульнар

Зекеновна

Маман сертификаты 
08.07.2020ж 08.00 - 14.00

Орындаушы:

ШҚО ДСБ «Семей қаласының №2 
емханасы» ШЖҚ КМК 
бас дәрігерінің орынбасары Нұржанова Ш.М.



Келісілді:
ШҚО ДСБ «Семей қаласының 
№2 емханасы»
ШЖҚ КМК-ның
бақылау кеңесімен 
2021 жыл "

БЕКІТІЛДІ: 
ҚО ДСБ «Семей 
ң №2 емханасы» 
МК бас дәрігері 

.Г.Мухаметчанов 
2021 жыл

Медициналық қүрылғыларды пайдалану кестесі

Ьо. ііміііц/Uu. і 11еIііц 
атауы

—

Курыліынын
атауы

Қызметтің
атауы

ТМККК аясында 
көрсетілетін 

медициналық 
қызметтердің 

уақыты

Ақылы негізде 
медициналық 

қызмет көрсету 
уақыты

Диагностикалық
Рентген бөлмесі Рентгенаппарат рентген 8.00-14.00 14.00-16.00
ЭКГ Аппарат ЭКГ электрокардиог

рафия 8.00-14.20 14.20-15.20

Флюоро болмесі флюороаппарат флюорография 8.00-11.00 12.00-16.00

Лаборатория Монокулярлык
микроскоп

Лабораториялы 
қ қыметтер 8.00-9.30 9.30-10.30

Лаборатория
Портативтік

фотометрлік
гемоглабинометр

Лабораториялы 
к кыметтер 8.10-9.30 9.30-10.30

Физиотерапевттік
кабинет

УВЧ терапия 
аппараты

Физиотерапевті
. JL _

8.00-14.20 14.00-17.10

Физиотерапевтпк
кабинет

Жергілікті
дарсонвализация үшін 

аппарат

Физиотерагіевті
к 8.00-14.20 14.20-17.10

Гастроскопия
кабинеті

Фиброгастродуодено 
скоп аппараты

Фиброэзофагогас
тродуоденоскопи

ялық 8.00-11.00 11.00-13.00

Орындаушы:

ІІІҚО ДСБ «Семей қаласының №2 
емханасы» ШЖҚ КМК 
бас дәрігерінің орынбасары Нұржанова Ш.М.


