
 

Ақылы қызмет көрсету қағидасы  

 

1.1. Жалпы бөлім№ 1 ОПО-да ақылы қызметтер көрсету қағидалары мен 

шарттары "Денсаулық сақтау субъектілерінің ақылы қызметтер көрсету 

қағидаларын және ақылы медициналық қызметтер (көмек)ұсыну жөніндегі 

шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2020 жылғы 29 

қазандағы № ҚР ДСМ -170/2020 бұйрығына, Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы №ҚР ДСМ -

213/2020 "Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу 

құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы 

төлеудің үлгілік жүйесін бекіту туралы"бұйрығына сәйкес әзірленді. 

1.2. Ақылы қызметтер көрсетуден алынған кірістер даму жоспарына сәйкес 

жұмсалады1.2 ақылы қызмет көрсетуден алынған кірістер ШЖҚ "№1 ОПЦ" 

МКК-ның даму жоспарына сәйкес жұмсалады және келесі мақсаттарға 

жұмсалады: 

- ЕТҚ және жұмыс берушілердің жарналары; 

- ДЗ және ММБ сатып алу; 

- өзге де тауарларды сатып алу; 

- коммуналдық қызметтерді төлеуге; 

- өзге де қызметтерге; 

- №1 ОПО материалдық-техникалық базасын нығайтуға. 

 

2. Ақылы қызметтер көрсету тәртібі 

2.1 Ақылы негізде көрсетілетін медициналық көмек (ақылы медициналық 

қызметтер) келісім негізінде көрсетіледі. 

2.2 Ақылы диагностикалық және емдеу қызметтері ұсынылады: 

- пациенттердің бастамасы бойынша, оның ішінде бастапқы және қайталама 

деңгейдегі мамандардың жолдамасынсыз; 

- ТМККК тыс және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсету; 

- ұйымның дәрілік формулярына енгізілмеген дәрілік заттармен емдеу; 



- ТМККК тізбесіне және (немесе) МӘМС тізбесіне кірмейтін медициналық 

зерттеулер жүргізу; 

- медициналық көрсетілімдерсіз медициналық-генетикалық зерттеулер; 

- Ұйыммен келісімшартқа отыру бойынша медициналық көмек көрсету 

кезінде (сақтандыру компаниялары); 

- қосымша сервистік қызметтер көрсету кезінде; 

- Кодекстің 83-бабының 1, 2-тармақтарында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға медициналық көмек 

көрсету. 

2.3 Егер ақылы медициналық қызмет көрсету кезінде ақылы негізде 

келісімшартта көзделмеген қосымша медициналық қызмет көрсету талап 

етілген жағдайда, ұйым бұл өзгерістер туралы пациентке ескертеді. 

2.4 Ақылы медициналық қызметтер көрсету кезінде денсаулыққа елеулі 

зиянды болдырмау үшін кезек күттірмейтін медициналық араласуды талап 

ететін кенеттен болған жіті аурулар, жай-күйі, созылмалы аурулардың 

асқынуы кезінде шұғыл медициналық көмек көрсету талап етілетін жағдайда, 

мұндай медициналық көмек ақы алынбай ұсынылады. 

2.5 Медициналық ақпараттық жүйелерде есепке алу және есеп беру 

құжаттамасын жүргізу уәкілетті орган белгілеген нысандар бойынша жүзеге 

асырылады. 

2.6 Ақылы негізде медициналық көмек алған пациенттерге ұйым: 

медициналық қорытындыны (консультациялық-диагностикалық көмек), ауру 

тарихынан шығу эпикризін (стационарлық көмек), шығыстар туралы 

ақпаратты ұсынады. 

 

3. Өзара есеп айырысу рәсімі 

3.1 Пациент ұсынылған шотқа сәйкес көрсетілген қызметтер үшін төлемді 

жүзеге асырады. 

3.2 Пациентке келісімшарт жасалған сәтте келісімшарттың жалпы 

сомасының 80% – ынан аспайтын мөлшерде, қалған соманы-келісімшартқа 

қосымшаның негізінде стационардан шығару кезінде аванс беруге жол 

беріледі. 

3.3 Ақылы қызметтер бойынша кассир пациентке құжатты (фискалды чек, 

қолма-қол ақшаның қабылданғанын растайтын кіріс-кассалық ордер) береді. 

 



 

4. Тараптардың міндеттері 

4.1 Жеткізуші: 

- Тапсырыс берушіге құнын көрсете отырып, ақылы қызметтер тізбесі туралы 

ақпаратты, оларды төлеудің шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді 

ұсынады; 

-  ТМККК және МӘМС тізбесі; 

- диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес медициналық 

қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді; 

- Тапсырыс берушіге барлық медициналық және қаржылық ақпаратты 

ұсынады. 

4.2. Тапсырыс беруші: 

- №1 ОПО ішкі тәртіп ережелерін сақтайды; 

- көрсетілген ақылы, қосымша және сервистік қызметтер үшін төлемді 

уақтылы жүргізеді. 

5. Еңбекақы төлеу. 

5.1.Ақылы қызметтер үшін еңбекақы төлеу көрсетілген қызметтердің нақты 

көлемі үшін жүргізіледі: 

Көрсетілген ақылы қызметтерден алынған қаражат мынадай түрде бөлінеді: 

Еңбекке ақы төлеуге-50% - ға дейін (бюджетке аударымдарды ескере 

отырып): 

Бюджетке аударымдар-ҚР заңнамасына сәйкес; 

5.2 Бөлімшенің жалақы қоры орындалған көлемге сәйкес айқындалады. 

Бөлімше ішінде тапқан қаражат сомасын бөлу қор бөлімшесі тапқан шекте 

ұжымның жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес өзінің жұмыс уақыты 

шегінде (негізгі жұмыспен қатар % (пайызбен) немесе жұмыс уақытынан тыс 

нақты жұмыс істеген уақыт үшін) жүргізіледі. 

5.3 Қосымша төлемдер жұмыс берушінің актісі және (немесе) хаттама 

бойынша жүргізіледі.  

6. Азаматтардың жекелеген санаттары үшін жеңілдіктер туралы 

мәліметтер. 

6.1 Маман дәрігердің жолдамасы болмаған жағдайда №1 ОПО қызметкерлері 

үшін медициналық қызметтерге 50% жеңілдік (жеңілдік) ұсынылады. 

 


