
Для получения справки о состоянии/несостоянии на учете, можно 

воспользоваться:  
• мобильным приложением eGOV mobile,  

• НАО «правительство для граждан» (ЦОН),  

• на сайте www.egov.kz, 

• Telegram Бот EgovKzBot2, 

• VK – eGov.kz. 

Справки выдаются бесплатно! 

АЛГОРИТМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ У ВРАЧА-ПСИХИАТРА 
(Как сняться с учета у врача-психиатра) 

1 Пациент обращается к участковому врачу-психиатру по месту прикрепления 

 

Проходит осмотр, необходимые обследования и консультации специалистов 

(назначает врач-психиатр)  

 

По результатам обследования врач-психиатр назначает дату посещения 

врачебно-консультативной комиссии (ВКК) согласно графика заседаний ВКК 

 

Пациент присутствует на заседании ВКК, на котором узнает решение ВКК:  

1) прекращение динамического наблюдения; 

2) перевод в другую группу; 

3) продолжение динамического наблюдения 

 

Если ВКК принимает решение: 

1) о прекращении динамического наблюдения - врач-психиатр передает 

данные пациента в Информационную систему для снятия с учета; 

2) о переводе в другую группу или продолжении динамического 

наблюдения – пациент продолжает наблюдение у врача-психиатра 
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Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.11.2020 г. № ҚР ДСМ-203/2020  
«О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья» 



Есепте тұрғаны/тұрмағаны туралы анықтаманы алу үшін пайдалануға болады: 

• eGOV mobile ұялы қосымшасын,  

• «Азаматтарға арналған үкімет» КеАҚ (ХҚКО),  

• www.egov.kz сайтында, 

• EgovKzBot2 Telegram Ботын, 

• VK – eGov.kz. 

Анықтамалар тегін беріледі! 

 

ПСИХИАТР ДӘРІГЕРДІҢ  ДИНАМИКАЛЫҚ 

БАҚЫЛАУЫН ТОҚТАТУ АЛГОРИТМІ  
(Психиатр дәрігердің есебінен қалай шығуға болады) 

1 Пациент тіркелген жері бойынша емхананың учаскелік психиатр дәрігеріне жүгінеді 

 

Қарап-тексеруден, қажетті тексерулерден өтеді және мамандардың 

консультацияларын алады (психиатр дәрігері тағайындайды) 

 

Тексеру нәтижелері бойынша психиатр дәрігері дәрігерлік-консультациялық 

комиссия (ДКК) отырысының кестесіне сәйкес ДКК күнін тағайындайды 

 

Пациент ДКК отырысына қатысып, онда ДКК шешімін біледі: 

1) динамикалық бақылауды тоқтату; 

2) басқа топқа ауыстыру; 

3) динамикалық бақылауды жалғастыру. 

 

Егер ДКК шешім қабылдаса: 

1) динамикалық бақылауды тоқтату туралы – психиатр дәрігері есептен шығару 

үшін пациенттің деректерін Ақпараттық жүйеге өткізеді; 

2) басқа топқа ауыстыру немесе динамикалық бақылауды жалғастыру туралы 

– пациент психиатр дәрігерінің бақылауында болуын жалғастырады. 
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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 25.11.2020-ғы № ҚР ДСМ-203/2020 
«Психикалық денсаулық саласында медициналық-әлеуметтік көмек көрсетудің кейбір мәселелері туралы» бұйрығы 


