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«Медициналық-санитариялық алғашқы кӛмек кӛрсететін  

медициналық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет 

регламенті 

 

1. «Медициналық-санитариялық алғашқы кӛмек кӛрсететін медициналық 

ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік кӛрсетілетін қызметті (бұдан әрі – 

мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет) регламенті «Денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің                  

2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11304 болып тіркелген) бекітілген 

«Медициналық-санитариялық алғашқы кӛмек кӛрсететін медициналық 

ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет стандартының 

(бұдан әрі – Стандарт) негізінде медициналық-санитариялық алғашқы кӛмек 

кӛрсететін медициналық ұйымдар (бұдан әрі – кӛрсетілетін қызметті беруші) 

кӛрсетіледі. 

Ӛтініштерді қабылдау және мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің 

нәтижелерін беру кӛрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады. 

2. Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің нысаны – қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік қызметті кӛрсету нәтижесі – учаскелік дәрігер немесе 

жалпы практика дәрігері (бұдан әрі – ЖПД) қол қойған, жеке дәрігердің 

мӛрімен және кӛрсетілген қызметті берушінің мӛрімен расталған Стандартқа 

қосымшаға сәйкес нысан бойынша және «Денсаулық сақтау ұйымдарының 

бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 

жылғы                           23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 

бекітілген № 035-2/е және № 079/е нысандары бойынша берілген медициналық-

санитариялық алғашқы кӛмек кӛрсететін медициналық ұйымнан анықтама. 

 

 

2. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде кӛрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бӛлімшелерінің (қызметкерлерінің)  

іс-қимыл тәртібін сипаттау 

 

1. Кӛрсетілетін қызметті алушының кӛрсетілетін қызметті берушіге 

Стандарттың 9-тармағында кӛрсетілген құжаттарды тапсырып, жүгінуі 



мемлекеттік қызмет кӛрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме 

болып табылады. 

2. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінің құрамына кіретін әрбір 

рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы: 

1) кӛрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды қабылдау және 

амбулаториялық картаны беру – 5 (бес) минут ішінде; 

2) анықтама беру үшін кӛрсетілетін қызметті беруші дәрігерінің 

(учаскелік дәрігер/жалпы практика дәрігері) аурудың болуына объективті 

медициналық тексеру жүргізуі – 20 (жиырма) минуттан аспайды. 

3) кӛрсетілетін қызметті алушының амбулаториялық картасын алғаннан 

кейін «Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру» журналында тіркеп жазу 

– 5 (бес) минут ішінде; 

3. Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын 

мемлекеттік қызмет кӛрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі: 

1) кӛрсетілетін қызметті алушының амбулаториялық картасын беру. 

2) аурудың болуына медициналық тексеру жүргізу. 

3) медициналық ұйымнан анықтама беру. 

 

 

3. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде құрылымдық бӛлімшелер 

(қызметкерлер) мен кӛрсетілетін қызметті берушінің ӛзара  

іс-қимыл тәртібін сипаттау 

 

1. Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесіне қатысатын кӛрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бӛлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 

1) кӛрсетілетін қызметті берушінің тіркеу орнының жауапты қызметкері; 

2) кӛрсетілетін қызметті берушінің дәрігері (учаскелік дәрігер/жалпы 

практика дәрігері); 

3) кӛрсетілетін қызметті берушінің уақытша жарамсыздық парағын беру 

кабинетінің жауапты қызметкері. 

2. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын кӛрсете отырып, 

құрылымдық бӛлімшелердің (қызметкерлердің) арасындағы рәсімдердің       

(іс-қимылдың) бірізділігін сипаттау: 

1) кӛрсетілетін қызметті берушінің тіркеу орнының жауапты қызметкері 

кӛрсетілетін қызметті алушы тікелей жүгінген кезде және Стандарттың             

9-тармағында кӛрсетілген құжаттары болған жағдайда кӛрсетілетін қызметті 

алушының амбулаториялық картасын береді және қабылдау кестесіне сәйкес 

дәрігерге (учаскелік дәрігерге/жалпы практика дәрігеріне) жолдайды – 5 (бес) 

минут ішінде; 

2) дәрігер (учаскелік дәрігер/жалпы практика дәрігері) анықтаманы беру 

үшін аурудың болуына объективті медициналық тексеру жүргізеді, кейін 

кӛрсетілетін қызметті алушының амбулаториялық картасында жазба жазып, 

кӛрсетілетін қызметті алушыны кӛрсетілетін қызметті берушінің уақытша 



жарамсыздық парағын беру кабинетіне жолдайды – 20 (жиырма) минуттан 

аспайды; 

3) кӛрсетілетін қызметті берушінің уақытша жарамсыздық парағын беру 

кабинетінің жауапты қызметкері кӛрсетілетін қызметті алушының 

амбулаториялық картасы мен жеке басын куәландыратын құжатын алғаннан 

кейін анықтаманы береді – 5 (бес) минут ішінде; 

Мемлекеттік қызмет кӛрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) 

ретін, кӛрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бӛлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) ӛзара іс-қимылдарының толық сипаттамасы осы 

Регламентке қосымшаға бизнес-процестерінің анықтамалығында кӛрсетілген. 

 

______________________________ 
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«Медициналық-санитариялық алғашқы 

кӛмек кӛрсететін медициналық 

ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 

кӛрсетілетін қызмет регламентіне 

қосымша 

 

 

Мемлекеттік қызмет кӛрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шартты белгілер: 

 

 
– Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтің басталуы немесе аяқталуы 

 

 
– Кӛрсетілетін қызметті алушы рәсімдерінің (әрекеттерінің) атауы 

 – келесі рәсімге (әрекетке) ӛту 

 

________________________________ 

Кӛрсетілетін қызметті берушінің 

уақытша жарамсыздық парағын беру 

кабинетінің жауапты қызметкері 

Кӛрсетілетін қызметті 

алушы 
Кӛрсетілетін қызметті берушінің 

тіркеу орнының жауапты 

қызметкері 

Кӛрсетілетін қызметті берушінің дәрігері 

(учаскелік дәрігер/жалпы практика дәрігері) 

Кӛрсетілетін қызметті алушының 

амбулаториялық картасын алғаннан 

кейін «Еңбекке уақытша 

жарамсыздық парағын беру» 

журналында тіркеп жазу – 5 (бес) 

минут ішінде 

Анықтама беру үшін кӛрсетілетін қызметті 

беруші дәрігерінің (учаскелік 

дәрігер/жалпы практика дәрігері) аурудың 

болуына объективті медициналық тексеру 

жүргізуі – 20 (жиырма) минуттан аспайды 

Кӛрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын қабылдау және 

амбулаториялық картаны беру  – 

5 (бес) минут ішінде 
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