
 

«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет 
 

Қызметті мемлекеттік органнан қалай алуға болады (қажетті 

құжаттар):  

Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі - Қазақстан 

Республикасының еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндерінен 

басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда үзіліссіз 8.00-ден бастап 

17.00-ге дейін. 

          Қызметті алушыны қабылдау кезек тәртібінде жүзеге асырылады. 

Алдын ала жазылу мен жеделдетіп қызмет көрсету көзделмеген. 

        Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет 

көрсету үшін қажетті құжаттар - жеке басын куәландыратын құжат. 

Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті құжаттарды: 

 1) жеке басын куәландыратын құжат (он алты жасқа толмаған адамдар 

үшін – туу туралы куәлік); 

  2) соңғы 12 айдың ішінде орындалған рентгенологтың 

қорытындысымен қоса, ал медициналық ұйымдарға, балалар мектепке 

дейінгі және мектеп ұйымдарына жұмысқа орналасатын адамдар үшін – 1 

айдан кешіктірмей рентген немесе флюорографиялық түсірімдер. 

 

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: 

Қағаз түрінде 

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

Фтизиатр дәрігер қол қойған, жеке дәрігерлік мөрмен және көрсетілген 

қызметті берушінің мөрімен осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 2-қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызметті көрсетуді тіркеу 

журналында анықтаманы тіркей отырып, расталған осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз 

түріндегі туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама. 

      Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама «Туберкулезбен ауыратын 

науқастардың ұлттық тіркелімі» деректер базасында тексеруден кейін 

беріледі. 

      Анықтаманың жарамдылық мерзімі – күнтізбелік 10 күн. 

 

Мемлекеттік орган  

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігі 

 

Алушылар 

Жеке және заңды тұлғалар 

 



Қызмет көрсету орны  

Денсаулық сақтау ұйымдары 

 

Қызмет көрсету құны және төлеу тәртібі  

Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға ақылы негізде көрсетіледі. 

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 

Республикасы Кодексінің 35-бабына сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету 

құнын көрсетілетін қызметті беруші айқындайды және осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген көрсетілетін 

қызметті берушінің интернет-ресурсына немесе көрсетілетін қызметті 

берушінің үй-жайларында орналастырылады. Ақы төлеу көрсетілген 

қызметті берушінің кассасына қолма-қол есеп айырысу арқылы жүргізіледі. 

 

Қызмет көрсету мерзімі  

      1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге 

құжаттарды тапсырған сәттен бастап – 60 (алпыс) минуттан аспайды; 

      2) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 

(отыз) минуттан аспайды; 

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең 

ұзақ уақыты – 30 (отыз) минуттан аспайды 

  

Қызметтің толық атауы  

«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама беру» 

 


