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ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР 

2 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ 

МИНИСТРІНІҢ 2015 ЖЫЛЫ 28 СӘУІРДЕГІ №281 БҰЙРЫҒЫМЕН БЕКІТІЛГЕН ЕРЕЖЕГЕ 

СӘЙКЕС, АЗАМАТТАРДЫ БАСТАПҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК 

ҰЙЫМДАРЫНА ТІРКЕУ ҮШІН БҰДАН БАСҚА ҚҰЖАТ ТАЛАП ЕТІЛМЕЙДІ 

• Жеке куәлік 
 
• Бас дәрігердің атына еркін формада жазылған өтініш 
 (өтінішті емханада жазуға болады) 



ЕРКІН ТАҢДАУ ҚҰҚЫҒЫ 
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Пациент тұрғылықты жерінен қашық (жаяу жүргенде 15-

20 минуттан асатын қашықтықта) орналасқан емхананы 

таңдаған жағдайда, емдеуші дәрігерді үйге шақыру 

мүмкіндігі болмайтынын ескерту маңызды. 
 

Әр азамат өзі тұратын әкімшілік аумақ 
шегінде яғни, қалада, ауданда немесе 
ауылда орналасқан БМСК ұйымын таңдау 
құқығына ие.   



ТІРКЕЛУ ТӘСІЛДЕРІ 
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egov.kz порталы арқылы тіркелген 

жағдайда емхана тіркеу туралы 

шешім қабылдап, 1 күн ішінде жауап 

беруі тиіс  

Пациент емханаға тікелей барып 

тіркелген жағдайда тіркеу туралы 

талон бірден беріледі 



ТІРКЕУДЕН БАС ТАРТУ 
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Егер БМСК ұйымы азаматты тіркеуден бас тартқан 

жағдайда оның нақты себебін түсіндіруге міндетті 

Бірінші жағдай 

 

Емханаға тіркелгендер саны 

тиісті деңгейден асып кеткен 

жағдайда (бір дәрігерге 2 мың 

адамнан келсе) және тіркелгісі 

келетін азамат аталған 

мекеменің қызмет көрсететін 

аймағынан тыс жерде тұратын 

болса. 

Екінші жағдай 

 

Егер өтініш білдірген азамат 

емхана қызмет көрсететін 

аумақтан тыс жерде тұратын 

болса және дәрігерді үйге 

шақырту қызметінен бас  

тартуға келісім бермеген 

жағдайда 



НЕГЕ НАЗАР АУДАРУ ҚАЖЕТ 

Егер азамат сол емхана 

аумағында тұратын болса және 

ол ауданда дерекқорға енген 

басқа бастапқы санитарлық-

медициналық көмек ұйымы 

болмаса, тіркелгендер саны 

нормадан асып кетсе де, 

емхананың тіркеуден бас 

тартуға хақысы жоқ. 

  

 Қазақстанда тұрақты 

тұратын шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ тұлғалар 

ешбір кедергісіз 

тіркеледі 

 Қызмет көрсету –  

2018 жылдың 1 қаңтары 

(басқа жаққа қоныс 

аударғаннан басқа 

жағдайда) 



ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ОҚЫТУ 
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Өз мекемелеріңіздегі тіркеу бөлімі 

қызметкерлеріне тіркеу тәртібін үйретіңіздер. 

 

Тіркеу бөлімі қызметкері: 

• азаматтарды БМСК ұйымына тіркеу тәртібін 

жақсы білуі тиіс; 

• сыпайы, клиентпен сөйлесе білуі керек; 

• келушілердің тіркеу туралы сұрақтарына 

нақты жауап бере білуі шарт. 


