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Астана қаласы әкімдігінің 

2016 жылғы «29» тамыздағы 

№ 106-1551 қаулысына  

4-қосымша 

 

«АИТВ-инфекциясының болуына ерікті анонимді және міндетті құпия 

медициналық тексеру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 

 

1. Жалпы ережелер  

 

1. «АИТВ-инфекциясының болуына ерікті анонимді және міндетті 

құпия медициналық тексеру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет) регламенті «Денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік 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 «АИТВ-

инфекциясының болуына ерікті анонимді және міндетті құпия медициналық 

тексеру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – 

Стандарт) негізінде медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін 

ұйымдар, Астана қаласы әкімдігінің «ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы 

күрес жөніндегі орталық» мемлекеттік коммуналдық қазыналық 

кәсіпорнымен (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетіледі. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсетуге өтініштерді қабылдау 

және олардың нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге 

асырылады. 

2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны – қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – «АИТВ инфекциясы 

мәселелері бойынша тегін негізде Қазақстан Республикасы азаматтарды және 

оралмандарды ерікті түрде анонимдік және (немесе) құпия медициналық 

зерттеліп-қаралу және консультация алу қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 22 сәуірдегі № 246 бұйрығына (Нормативтік 

құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 11145 болып тіркелген) сәйкес 

адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді зерттеу туралы 

анықтама-сертификат. 

Анықтама оны берген сәтінен бастап 3 (үш) ай бойы жарамды. 

Зерттеп-қарау нәтижесі теріс болған жағдайда мемлекеттік қызметті 

көрсету нәтижесі көрсетілген қызметті алушының қолына беріледі. 

Мемлекеттік қызмет Қазақстан Республикасының азаматтары мен 

оралмандарға тегін көрсетіледі, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға 

ақылы көрсетіледі. 
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Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің құны «Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан 

Республикасы Кодексінің 35-бабына сәйкес көрсетілетін қызметті беруші 

айқындайды және Стандарттың 12-тармақшасындағы көрсетілген қызметті 

берушінің интернет-ресурсына (www.astana-aids.kz) орналастырылады. Ақы 

төлеу көрсетілген қызметті берушінің кассасына қолма-қол есеп айырысумен 

жүргізіледі. 

 

 

2. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)  

іс-қимылы тәртібін сипаттау 

 

1. Көрсетілетін қызметті берушіге тікелей өтініш беріп, көрсетілетін 

қызметті берушімен Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар 

топтамасын көрсетілетін қызметті алушыға ұсыну мемлекеттік қызмет 

көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме болып табылады. 

2. Көрсетілетін қызметті алушы ЖИТС орталығына жүгінген кезде 

мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің           

(іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын қабылдау –            

5 (бес) минут ішінде; 

АИТВ-инфекциясының болуына міндетті құпия медициналық тексерілу 

қызметін алу кезінде – жеке басын куәландыратын құжат;  

АИТВ-инфекциясының болуына ерікті анонимді медициналық тексерілу 

қызметін алу кезінде құжаттар талап етілмейді – жеке код беріледі; 

2) АИТВ-ға психо-әлеуметтік кеңес беруді есепке алу журналына (бұдан 

әрі – ПӘК журналы) тіркеумен АИТВ-инфекциясы мәселелері бойынша 

міндетті тестіге дейінгі кеңес беру – 20 (жиырма) минут ішінде; 

3) зерттеу үшін қан алуды қан алу журналына тіркеумен жүзеге асыру –    

15 (он бес) минут ішінде; 

4) иммундық ферменттік талдау (бұдан әрі – ИФТ) әдісімен зерттеу –              

1 (бір) жұмыс күні ішінде; 

5) ИФТ әдісімен АИТВ-ға антиденелердің болуына тексеруде бастапқы 

теріс нәтиже жағдайында ПӘК журналына тіркеумен міндетті тестіден кейінгі 

кеңес өткізу және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру –                         

20 (жиырма) минут ішінде; 

6) АИТВ-ға антиденелердің болуын тексеруде алғашқы оң нәтиже 

жағдайында басқа өндірістік серияның немесе басқа өндірушінің тестілеу-

жүйесінде қан сарысуына қосымша зерттеу жүргізу – 1 (бір) жұмыс күні 

ішінде; 

7) ИФТ әдісімен АИТВ-ға антиденелердің болуына тексеруде бастапқы 

теріс нәтиже жағдайында ПӘК журналына тіркеумен міндетті тестіден кейінгі 
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кеңес өткізу және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру –                         

20 (жиырма) минут ішінде; 

8) ИФТ-ның оң нәтижесінің қайталануы жағдайында Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1280 қаулысымен 

бекітілген Клиникалық және эпидемиологиялық айғақтар бойынша адамдарды 

АИТВ-инфекциясының болуына медициналық тексеру қағидаларына (бұдан 

әрі – Қағида) сәйкес екінші қан сарысуын зерттеу үшін комиссиялық қан алу –            

15 (он бес) минут ішінде; 

9) басқа өндірістік серияның немесе басқа өндірушінің тестілеу-

жүйесінде қан сарысуын қосымша зерттеу жүргізу – 1 (бір) жұмыс күні 

ішінде; 

10) АИТВ-ға антиденелердің болуына тексеруде теріс нәтиже 

жағдайында ПӘК журналына тіркеумен міндетті тестіден кейінгі кеңес 

жүргізу және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру – 20 (жиырма) 

минут ішінде; 

11) ИФТ-ның оң нәтижесінің қайталануы жағдайында Қағидаға сәйкес 

ИФТ және иммундық блотинг (бұдан әрі – ИБ) әдісімен қайталап бақылау 

үшін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігі «ЖИТС-тың профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі 

Республикалық орталығы» (бұдан әрі – ЖИТС РО) мемлекеттік мекемесінің 

диагностикалық зертханасына қан сарысуын жеткізу – 7 (жеті) жұмыс күнінен 

аспайды; 

12) ИФТ және ИБ әдісімен зерттеу – 2 (екі) жұмыс күні ішінде; 

13) ЖИТС РО-ның диагностикалық зертханасынан нәтижені алу – 2 

(екі) жұмыс күнінен аспайды; 

14) АИТВ-ға антиденелердің болуына тексеруде теріс нәтиже 

жағдайында ПӘК журналына тіркеумен міндетті тестіден кейінгі кеңес 

жүргізу және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру – 20 (жиырма) 

минут ішінде; 

15) ИБ әдісімен АИТВ-ға антиденелерінің болуына тексеруде оң нәтиже 

жағдайында ЖИТС орталығының мамандары психоәлеуметтік кеңес өткізеді, 

сақтану шаралары, медициналық көмек көрсету тәртібі, басқаларға жұқтырған 

жағдайда әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке алынатындығы туралы 

түсіндіріледі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде; 

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

мемлекеттік қызмет көрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттар топтамасын қабылдау; 

2) көрсетілетін қызметті алушыға міндетті тестіге дейінгі кеңес беру 

және ПӘК журналына тіркеу; 

3) көрсетілетін қызметті алушыдан қан алу жүргізу және журналға 

тіркеу; 

4) АИТВ-ға антиденелердің болуына ИФТ әдісімен зерттеу; 

5) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру; 
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6) басқа өндірістік серияның немесе басқа өндірушінің тестілеу-

жүйесінде қан сарысуын қосымша зерттеу; 

7) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру; 

8) қайталап зерттеу үшін комиссиялық қан алу; 

9) басқа өндірістік серияның немесе басқа өндірушінің тестілеу-

жүйесінде қан сарысуын қосымша зерттеу; 

10) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру; 

11) қан сарысуын ЖИТС РО-ның диагностикалық зертханасына жеткізу. 

12) ИФТ және ИБ әдісімен зерттеу; 

13) ЖИТС РО-дан диагностикалық зертханасынан нәтижені алу; 

14) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру; 

15) ЖИТС орталығының мамандарымен психо-әлеуметтік кеңес 

өткізіледі, медициналық көмек көрсету, әкімшілік және басқаларға жұқтырған 

жағдайда қылмыстық жауапкершілікке алынатындығы жайлы, сақтану 

шаралары түсіндіріледі. 

Көрсетілетін қызметті алушы МСАК жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 

көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, 

оны орындаудың ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын қабылдау –       

5 (бес) минут ішінде; 

АИТВ-инфекциясының болуына міндетті құпия медициналық тексерілу 

қызметін алу кезінде – жеке басын куәландыратын құжат;  

АИТВ-инфекциясының болуына ерікті анонимді медициналық тексерілу 

қызметін алу кезінде құжаттар талап етілмейді – жеке код беріледі; 

2) ПӘК журналына тіркеумен АИТВ-инфекциясы мәселелері бойынша 

міндетті тестіге дейінгі кеңес беру – 20 (жиырма) минут ішінде; 

3) қан алуды зерттеу үшін қан алу журналына тіркеумен жүзеге асыру – 

15 (он бес) минут ішінде; 

4) ЖИТС орталығының диагностикалық зертханасына қан үлгілерін 

зерттеу үшін жеткізу – 2 (екі) сағат ішінде; 

5) ИФТ әдісімен зерттеу – 1 (бір) жұмыс күні ішінде; 

6) ИФТ әдісімен АИТВ-ға антиденелердің болуына зерттеуде бастапқы 

теріс нәтиже жағдайында МСАК ЖИТС орталығының диагностикалық 

зертханасынан зерттеу нәтижелерін алады – 2 (екі) сағат ішінде; 

7) ПӘК журналына тіркеумен міндетті тестіден кейінгі кеңес жүргізу 

және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру – 20 (жиырма) минут 

ішінде; 

8) АИТВ-ға антиденелердің болуына зерттеуде бастапқы оң нәтиже 

жағдайында басқа өндірістік серияның немесе басқа өндірушінің тестілеу-

жүйесінде қан сарысуын қосымша зерттеу жүргізу – 1 (бір) жұмыс күні 

ішінде; 
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9) ИФТ әдісімен АИТВ-ға антиденелердің болуына зерттеуде теріс 

нәтиже жағдайында МСАК ЖИТС орталығының диагностикалық 

зертханасынан зерттеу нәтижелерін алады – 2 (екі) сағат ішінде; 

10) ПӘК журналына тіркеумен міндетті тестіден кейінгі кеңес жүргізу 

және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру – 20 (жиырма) минут 

ішінде; 

11) ИФТ-ның оң нәтижесінің қайталануы жағдайында Қағидаға сәйкес 

екінші қан сарысуын зерттеу үшін комиссиялық қан алу – 15 (он бес) минут 

ішінде; 

12) ЖИТС орталығының диагностикалық зертханасына қан үлгілерін 

зерттеу үшін жеткізу – 2 (екі) сағат ішінде; 

13) басқа өндірістік серияның немесе басқа өндірушінің тестілеу-

жүйесінде қан сарысуын қосымша зерттеу жүргізу – 1 (бір) жұмыс күні 

ішінде; 

14) АИТВ-ға антиденелердің болуына зерттеуде теріс нәтиже 

жағдайында МСАК ЖИТС орталығынан зерттеу нәтижелерін алады – 2 (екі) 

сағат ішінде; 

15) ПӘК журналына тіркеумен міндетті тестіден кейінгі кеңес жүргізу 

және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру – 20 (жиырма) минут 

ішінде; 

16) ИФТ-ның оң нәтижесінің қайталануы жағдайында Қағидаға сәйкес 

ИФТ және ИБ әдісімен қайталап бақылау үшін ЖИТС РО диагностикалық 

зертханасына қан сарысуын жеткізу – 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайды; 

17) ИФТ және ИБ әдісімен зерттеу – 2 (екі) жұмыс күні ішінде; 

18) ЖИТС РО диагностикалық зертханасынан нәтижені алу – 2 (екі) 

жұмыс күнінен аспайды; 

19) АИТВ-ға антиденелердің болуына зерттеуде теріс нәтиже 

жағдайында МСАК медициналық ұйымы ЖИТС орталығынан зерттеу 

нәтижелерін алады – 2 (екі) сағат ішінде; 

20) ПӘК журналына тіркеумен міндетті тестіден кейінгі кеңес жүргізу 

және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру – 20 (жиырма) минут 

ішінде; 

21) ИБ әдісімен АИТВ-ға антиденелерінің болуына зерттеуде оң нәтиже 

жағдайында ЖИТС орталығының мамандары психоәлеуметтік кеңес өткізеді, 

сақтану шаралары, медициналық көмек көрсету тәртібі, басқаларға жұқтырған 

жағдайда әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке алынатындығы туралы 

түсіндіріледі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде. 

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын 

мемлекеттік қызмет көрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттар топтамасын қабылдау; 

2) міндетті тестіге дейінгі кеңес беру және журналға тіркеу; 

3) қызметті алушыдан қан алу жүргізу және журналға тіркеу; 
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4) ЖИТС орталығының диагностикалық зертханасына зерттеу үшін қан 

үлгілерін жеткізу; 

5) АИТВ-ға антиденелердің болуына ИФТ әдісімен зерттеу; 

6) МСАК медициналық ұйымының ЖИТС орталығының 

диагностикалық зертханасынан зерттеу нәтижесін алуы; 

7) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру; 

8) басқа өндірістік серияның немесе басқа өндірушінің тестілеу-

жүйесінде қан сарысуын қосымша зерттеу; 

9) МСАК медициналық ұйымының ЖИТС орталығының 

диагностикалық зертханасынан зерттеу нәтижесін алуы; 

10) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру; 

11) қайталап зерттеу үшін комиссиялық қан алу; 

12) нәтижесi ЖИТС орталығының диагностикалық зертханасына 

зерттеу үшін қан үлгілерін жеткізу; 

13) басқа өндірістік серияның немесе басқа өндірушінің тестілеу-

жүйесінде қан сарысуын қосымша зерттеу; 

14) МСАК медициналық ұйымының ЖИТС орталығының 

диагностикалық зертханасынан зерттеу нәтижесін алуы; 

15) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру; 

16) қан сарысуын ЖИТС РО диагностикалық зертханасына жеткізу; 

17) ИФТ және ИБ әдісімен зерттеу; 

18) ЖИТС РО диагностикалық зертханасынан нәтижені алу; 

19) МСАК медициналық ұйымының ЖИТС орталығының 

диагностикалық зертханасынан зерттеу нәтижесін алуы; 

20) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру; 

21) ЖИТС орталығының мамандарымен психоәлеуметтік кеңес 

өткізіледі, медициналық көмек көрсету, әкімшілік және басқаларға жұқтырған 

жағдайда қылмыстық жауапкершілікке алынатындығы жайлы, сақтану 

шаралары түсіндіріледі. 

 

 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде құрылымдық бөлімшелер 

(қызметкерлер) мен көрсетілетін қызметті берушінің өзара  

іс-қимыл тәртібін сипаттау 

 

1. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 

1) тестіге дейінгі/кейінгі кеңес беру кабинетінің маманы – көрсетілетін 

қызметті берушінің психологы; 

2) қан алу кабинетінің маманы – көрсетілетін қызметті берушінің 

мейіргері; 

3) диагностикалық зертхананың маманы – көрсетілетін қызметті 

берушінің дәрігер-зертханашысы, фельдшер-зертханашысы; 
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4) көрсетілетін қызметті берушінің эпидемиологиялық бөлімінің 

маманы; 

5) ЖИТС РО-ның диагностикалық зертханасының маманы; 

6) көрсетілетін қызметті берушінің дәрігер-инфекционисті; 

7) көрсетілетін қызметті берушінің дәрігер-эпидемиологы. 

Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) 

ретін, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының толық сипаттамасы осы 

Регламентке 1,2-қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-

процестерінің анықтамалығында көрсетіледі.  

 

______________________________ 
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«АИТВ-инфекциясының болуына ерікті анонимді 

және міндетті құпия медициналық тексеру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  

1-қосымша 
 

ЖИТС орталығына жүгіну кезіндегі  

мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Көрсетілетін қызметті 

алушы 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің психологы 

ПӘК журналына 

тіркеумен АИТВ-

инфекциясы мәселелері 

бойынша міндетті 

тестіге дейінгі кеңес 

беру жүргізуі –  

20 (жиырма) минут 

ішінде 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің мейіргері 

АИТВ зерттеу үшін 

журналға тіркей 

отырып қан алу – 

15 (он бес) минут 

ішінде 

Көрсетілетін қызметті берушінің 

дәрігер-зертханашысы, фельдшер-

зертханасышы 

 

ИФТ әдісімен АИТВ-ға 

антиденелердің 

болуына зерттеу – 

1 (бір) жұмыс күні 

ішінде 

Жоқ  

Басқа тестілеу – 

жүйесінде қосымша 

зерттеу жүргізу – 1 (бір) 

жұмыс күні ішінде 

 

Иә 

Көрсетілетін 

қызметті алушы 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің 

эпидемиологиялық 

бөлімінің маманы 

 

Көрсетілетін қызметті 

берушінінің дәрігер-

эпидемиологы, дәрігер-

инфекционисты 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің психологы 

 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің 

құжаттарын қабылдау 

– 5 (бес) минут ішінде 

Қан сарысуын 

зерттеу үшін 

комиссиялық қан 

алады – 15 (он бес) 

минут ішінде 

Міндетті тестіден кейінгі 

кеңес жүргізу, журналға 

тіркеп жазу және 

мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет нәтижесін беру – 

20 (жиырма) минут ішінде 

Міндетті тестіден кейінгі 

кеңес жүргізу, журналға 

тіркеп жазу және 

мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет нәтижесін беру – 

20 (жиырма) минут ішінде 

 
Жоқ 

Иә  

ЖИТС РО диагностикалық 

зертханасының маманы 
Көрсетілетін қызметті 

берушінің психологы 

 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің дәрігер-

зертханашысы, фельдшер-

зертханашысы 
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Шартты белгілер: 

 
 

– Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің басталуы немесе аяқталуы 

 

 
– көрсетілетін қызметті алушы рәсімдерінің (әрекеттерінің) атауы 

 – келесірәсімге (әрекетке) өту 
 

 – Таңдау нұсқасы 
_______________________________________ 

 

АИТВ-инфекциясына оң 

нәтижесі туралы 

жазбаша хабарламаны 

көрсетілетін қызметті 

алушының жеке қолына 

беру –  

1 (бір) жұмыс күні 

ішінде 

 

  ЖИТС РО 

диагностикалық 

зертханасынан зерттеу 

нәтижесін алу– 2 (екі) 

жұмыс күнінен аспайды 

да 

ИФТ, ИБ әдісімен 

зерттеу жүргізу – 2 (екі) 

жұмыс күні ішінде 

Басқа өндірістік 

серияның немесе 

басқа өндірушінің 

тестілеу – жүйесінде 

қансарысуын 

қосымша зерттеу 

жүргізу – 1 (бір) 

жұмыс күні ішінде 

ИФТ және ИБ 

әдісімен қайталап 

бақылау үшін ЖИТС 

РО диагностикалық 

зертханасына 

жеткізеді – 7 (жеті) 

жұмыс күнінен 

аспайды 

Міндетті тестіден 

кейінгі кеңес жүргізу, 

журналға тіркеп жазу 

және мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет 

нәтижесін беру –       

20 (жиырма) минут 

ішінде 

 

нет 

жоқ иә 



10 

«АИТВ-инфекциясының болуына ерікті анонимді 

және міндетті құпия медициналық тексеру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  

2-қосымша 
 

 

МСАК-қа жүгіну кезіндегі  

мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрсетілетін қызметті 

алушы 

 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің маманы 

ПӘК журналына 

тіркеумен АИТВ-

инфекциясы мәселелері 

бойынша міндетті 

тестіге дейінгі кеңес 

беру жүргізуі –  

20 (жиырма) минут 

ішінде 
 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің мейіргері 

АИТВ-ны зерттеу 

үшін қан алу – 15 (он 

бес) минут ішінде 

ЖИТС орталығының дәрігер-

зертханашысы, фельдшер-

зертханашысы 

 
ИФТ әдісімен зерттеу –  

1 (бір) жұмыс күні зерттеу 

Нет 

Басқа тестілеу – 

жүйесінде қосымша 

зерттеу жүргізу– 1 (бір) 

жұмыс күні ішінде 
 

Да 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің маманы 

 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің 

құжаттарын қабылдау 

– 5 (бес) минут ішінде 
 

Қансарысуын зерттеу 

үшін комиссиялық 

қаналады – 15 (он бес) 

минут ішінде 

Міндетті тестіден кейінгі 

кеңес жүргізу, журналға 

тіркеп жазу және мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет 

нәтижесін беру – 20 (жиырма) 

минут ішінде 

Міндетті тестіден кейінгі 

кеңес жүргізу, журналға 

тіркеп жазу және мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет 

нәтижесін беру – 20 (жиырма) 

минут ішінде 

жоқ иә 

Қан үлгілерін зерттеу 

үшін ЖИТС орталығына 

жеткізу – 2 (екі) сағат 

ішінде 

Қан үлгілерін зерттеу 

үшін ЖИТС 

орталығына жеткізу –

2 (екі) сағат ішінде 

Басқа өндірістік серияның 

немесе басқа өндірушінің 

тестілеу – жүйесінде 

қансарысуын қосымша 

зерттеу жүргізу – 1 (бір) 

жұмыс күні ішінде 

МСАК ЖИТС орталығынан 

зерттеу нәтижелерін алады – 

2 (екі) сағат ішінде 
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Шартты белгілер: 

 
 

– Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің басталуы немесе аяқталуы 

 

 
– көрсетілетін қызметті алушы рәсімдерінің (әрекеттерінің) атауы 

 – келесірәсімге (әрекетке) өту 
 

 – Таңдау нұсқасы 
_______________________________________

Көрсетілетін 

қызметті алушы 

 

ЖИТС орталығының 
эпидемиологиялық 

бөлімінің маманы 

 

ЖИТС орталығының 

дәрігер-инфекционисті 

 

 

АИТВ-инфекциясына оң 

нәтижесі туралы 

жазбаша хабарламаны 

көрсетілетін қызметті 

алушының жеке қолына 

беру –  

1 (бір) жұмыс күні 

ішінде 

ЖИТС РО 

диагностикалықзертханас

ыныңмаманы 

Көрсетілетін қызметті 

берушінің маманы 

  

ЖИТС РО 

диагностикалық 

зертханасынан зерттеу 

нәтижесін алу – 2 (екі) 

жұмыс күнінен аспайды 

 

ЖИТС орталығының 

дәрігер-зертханашысы, 

фельдшер-зертханашысы 

иә 

ИФТ, ИБ әдісімен 

зерттеу жүргізу – 2 (екі) 

жұмыс күні ішінде 
 

ИФТ және ИБ әдісімен 

қайталап бақылау үшін 

ЖИТС РО 

диагностикалық 

зертханасына жеткізеді – 

7 (жеті) жұмыс күнінен 

аспайды 

Міндетті тестіден кейінгі 

кеңес жүргізу, журналға 

тіркеп жазу және 

мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет нәтижесін беру – 

20 (жиырма) минут 

ішінде 

жоқ 

жоқ 

иә 

МСАК ЖИТС 

орталығынан зерттеу 

нәтижелерін алады –     

2 (екі) сағат ішінде 
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