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Медициналық қызметтерді ұсыну шарттары, нысаны және  

оларды төлеу тәртібі туралы мәлімет 

 

                4.1. Ақылы медициналық қызметті алу үшін емхананың анықтама, тіркеу орнының 

тіркеушісі ақылы медициналық қызметтер жөнінде ақпарат алу үшін пациенттерді ақылы 

медициналық тексеру кабинетіне (3 қабат, 311 кабинет) жібереді. 

               4.2. Ақылы қызмет бойынша ақпарат алғаннан кейін емхананың баға прейскурантына 

сәйкес қызметті төлеу үшін кассаға жіберіледі. 

               4.3. Кассирдің қолы қойылған және төлем туралы мөрі бар кассалық кіріс ордерінің  

сол жақ үзік бөлігі бар төлем туралы түбіртекті және фискалды чекті алғаннан кейін (кассир 

қол қойған жолдама парағының оң бөлігі емхананың кассасында қалады, жұмыс күнінің 

соңында бас есепші оны тексереді және оған қол қояды), пациент маршруттық парақты не одан 

әрі маршрутқа арналған нысанды алу үшін ақылы қызметтер кабинетіне жіберіледі; 

        4.4. Медициналық қызметтер пациентке маршруттық парақтың сол жақ үзік бөлігін 

және төлем туралы тиісті құжатты көрсеткен кезде ғана көрсетіледі.  Емхананың медицина 

қызметкерлеріне маршруттық парақсыз және төлемді растайтын құжатсыз пациенттерге ақылы 

медициналық қызметтер көрсетуге тыйым салынады. 

 4.5. Медициналық қызмет көрсетілгеннен кейін тікелей медициналық қызмет 

көрсететін медицина қызметкері нысанға қол қояды. Егер берілген нысанда осы қызметті 

көрсеткен білікті дәрігердің қорытындысы болмаса, медициналық қызметтер көрсетілмеді деп 

есептеледі. 

 4.6.Пациент зертханалық-диагностикалық зерттеу нәтижелерін алғаннан кейін 

кәсіптік патология дәрігерінің кәсіптік жарамдылығы туралы қорытынды қолын алу үшін 

ақылы қызметтер кабинетінің нысанын, жеке санитариялық кітапшаны ұсынады. 

 4.7. Медициналық қызметтер үшін ақы төлеу келесідей жүзеге асырылады: 

1) фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын міндетті түрде қолдана отырып және 

пациентке бақылау чегін беру арқылы касса арқылы қолма-қол есеп айырысу үшін; 

2) ақылы қызмет көрсету шартында көрсетілген емхананың ағымдағы шотына аудару арқылы 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысу бойынша жүргізіледі. 

 4.8.Төленген соманы қайтару мынадай жағдайларда жүзеге асырылады: 

1) медициналық қарап-тексеру мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде; 

2) медициналық қызмет емхананың кінәсінен көрсетілмесе (препараттың болмауы, 

аппаратураның бұзылуы және т. б.).); 

3) пациентке медициналық қызметті одан әрі жүргізуге қарсы көрсетілім болғанда; 

4) егер пациенттің қалауы бойынша медициналық қарап-тексеруді аяқтамаған жағдайда 

жүргізіледі. 

            4.9. Қайтару соманы жазбаша көрсету негізінде сол жақ үзік түбіртектің артқы жағында 

кәсіптік патолог дәрігерінің мөрімен жүзеге асырылады. 
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Ақылы қызметтер көрсету кезінде азаматтардың жекелеген санаттары үшін 

жеңілдіктер туралы мәлімет 

5.1. Азаматтардың жекелеген санаттары үшін жеңілдіктер туралы мәліметтер. 

Ұйым келесі жеңілдіктерді ұсынады: 

- 18 жасқа дейінгі балаларға (жүргізуші куәлігін алу үшін талдаулар тапсырудан басқа); 

- учаскелік дәрігердің жолдамасы бойынша жүкті әйелдерге; 

- Ұлы Отан соғысының қатысушыларына және оларға теңестірілген тұлғаларға; 

- 1 және 2 топ мүгедектеріне; 

- «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен марапатталған көпбалалы аналарға; 

- атаулы әлеуметтік көмек алатындарға; 

- тиісті құжатты көрсеткен жағдайда жасы бойынша зейнеткерлерге (әйелдер – 60 жас, ерлер – 

63 жас); 

- Ауған соғысының интернационалист жауынгерлеріне; 

- Чернобыль АЭС қатысушыларына;  

- Семей ядролық полигонының қатысушыларына; 

– айналасындағыларға қауіп төндіретін инфекциялық, сондай-ақ әлеуметтік мәні бар аурулармен 

ауыратын науқастарға; 

- жұмысқа, оқуға орналасатын, тұруға ықтиярхат ресімдейтін қандастарға тиісті құжатты 

ұсынған кезде; 

- жұмысқа, оқуға орналасатын, тұруға ықтиярхат ресімдейтін қандастарға тиісті құжатты 

ұсынған кезде; 

5.2. Емхана қызметкерлеріне ауыстыру түрінде 2000 (екі мың) теңге сомасында жеңілдік 

беріледі. 

5.3. Ауыстыру түріндегі жеңілдік 2000 (екі мың) ақылы медициналық қызмет сомасында 

пациент ақы төленген күннен бастап күнтізбелік 1 (бір) ай ішінде қайта жүгінген кезде 

жүргізіледі. 

5.4. Ақылы негізде сол диагноз бойынша алдыңғы амбулаториялық консультация күнінен 

бастап 1 (бір) күнтізбелік ай ішінде консультация алуға қайта жүгінген пациенттерге 

қызметтер 2000 (екі мың) сомада көрсетіледі. 
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Ақылы медициналық қызметтер ұсынуға қатысатын медицина қызметкерлері туралы, 

олардың кәсіптік білімі мен біліктілігі туралы мәлімет 

 

№ Аты-жөні Атқаратын 

қызметі 

Білім  ( диплом №, 

оқу орнының атауы 

және аяқтаған жылы) 

Біліктілік санатын бар 

(жоқ) маман 

сертификаты 

(№ және берілген күні) 

Соңғы 5 жыл 

ішіндегі біліктілікті 

арттыру жөніндегі 

құжат (бар болған 

жағдайда) 

1 Туралинова 

Галия 

Ережеповна 

Профпатолог 

Терапевт 

Целиноград 

Мемлекеттік 

Медициналық 

Институты 1984ж. 

КВ№162766 

Сертификат 

KZ70VBM00784575 

23.07.2018 ж. 

 

ПП№53 

« Профпатология» 

13.02.2018-

15.06.2018жж. 

 (864 сағ.) 

2 Каженова 

Эльвира 

Сержановна 

хирург «Астана Медицина 

университеті» АҚ 

2015ж. 

ЖБ№0587845 

Сертификат 

KZ91VBM01134464 

20.07.2020ж.  

ПК№1010 

«Профпатология» 

19.09.2018-

09.10.2018жж. (162 

сағ.) 

3 Тасмаганбетова 

Айтолкын 

Толегеновна 

Хирург 

дәрігердің 

мейірбикесі 

Петропавл  

мед.училищесі, 1988 

КТ№201002 

Сертификат 

KZ66VBM00981460 

20.09.2019ж. 

ПК №902 

«Жалпы мейірбикелік 

технологиялар»,  

10.10.2018-

24.10.2018жж. 

 108сағ. 

4 Курмангалиева 

Зура Тулеуовна 

Отоларинголог Ақтөбе Мемлекеттік 

медициналық 

институты 1994ж. 

ФВ №659624 

Сертификат 

KZ04VBM00475557 

01.07.2016ж. 

ПК№872 

«Профпатология» 

15.01.2018-

03.02.2018жж. 

(162сағ.) 

5 Шалкенов Ерлан 

Хамзаевич 

Невропатолог 

Рентгенолог 

Семей 

Мемлекеттік 

медициналық 

институты 1993ж. 

НВ  №093910 

Сертификат 

KZ19VBM00801886 

28.08.2018ж. 

ПК№1023 

«Профпатология» 

21.01.2019-

09.02.2019жж. 

(162сағ.) 

6 Шаймерденова 

Айнур 

Абдильмановна 

Невропатолог Қазақстан  мемлекеттік 

медициналық 

академиясы 2005ж. 

ЖБ№0608301 

сертификат  

KZ07VBM01176328 

14.08.2020ж. 

 

ПК№726 « 

«Невропатологияның, 

оның ішінде балалық 

шақтың өзекті 

мәселелері» 

07.11.2016-

02.12.2016жж. 

216 сағ. 

7 Сейткамзин 

Сайлаубек 

Габдуллаевич  

Рентгенолог Семей  Мемлекеттік 

медициналық 

институты, 1978ж.  

Б-І№031328 

сертификат  

KZ75VBM01244653 

25.09.2020ж. 

 

 

8 Жакупова Асем 

Ильясовна 

Офтальмолог Қазақстан  мемлекеттік 

медициналық 

академиясы, 2010ж. 

ЖБ№0072066 

сертификат  

KZ78VBM00707316 

03.11.2017ж. 

 

ПК№1022 

«Профпатология» 

21.01.2019-09.02.2019 

(162сағ.) 
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9 Горбунова 

Лариса 

Анатольевна 

Офтальмолог 

дәрігердің 

мейірбикесі 

АГМИ- 

фак.СМР 

1993ж. 

РТ-I  №199313 

Сертификат 

KZ30VBM00471791 

24.06.2016ж. 

ПК№887 

 «Дәрігерге дейінгі 

шұғыл көмек курсы 

бар жалпы 

мейірбикелік 

технологиялар»,  

08.10.2018-30.10.2018 

216сағ. 

10 Курмангалиева 

Зура Тулеуовна 

ЛОР 

 

 

 

Ақтөбе Мемлекеттік 

медициналық 

институты, 1994 

ФВ№659624 

Сертификат 

KZ04VBM00475557 

01.06.2016ж. 

ПК№872 

«Профпатология» 

13.01.2018-03.02.2018 

(162 сағ.) 

11 Акпанбек 

Карлыгаш 

Алпысқызы 

 

ЛОР 

дәрігердің 

мейірбикесі 

Целиноград мед. 

училищесі 

1983ж. 

ДТ №190637 

Сертификат 

KZ54VBM01226698 

10.09.2020ж. 

ПК№1472 

 «Дәрігерге дейінгі 

шұғыл көмек курсы 

бар жалпы 

мейірбикелік 

технологиялар», 

03.02.2020- 

14.02.2020 

108 сағ. 

12 Астрелина Елена 

Михайловна 

гастроэнтеро

лог 

Целиноград мед. 

институты, 1988 

ЛВ№095142 

Сертификат 

KZ81VBM01002918 

13.11.2019ж. 

ПК №1553 

«Гастроэнтерологиян

ың өзекті 

мәселелері», 

07.10.2019-

18.10.2019ж. 108 сағ. 

13 Хасенова 

Нурсауле 

Алипкалиевна 

Инфекционис

т 

Ақтөбе Мемлекеттік 

медициналық 

институты, 1985 

МВ№106945 

Сертификат 

KZ70VBM01152884 

03.08.2020ж.  

ПК №1553 

«Жұқпалы аурулар 

жөніндегі өзекті 

мәселелер», 

01.06.2020-

12.06.2020ж. 108         

сағ. 

14 Бакатова Алия 

Идришпаевна 

Дерматолог Семей мемлекеттік 

медициналық 

институты, 1994 

ТВ№727723 

Сертификат 

KZ28VBM00697546 

09.10.2017ж. 

ПК №1547 

«Дерматовенерология

ның өзекті 

мәселелері», 

30.09.2019-

11.10.2019ж. 108сағ. 

15 Полевщиков 

Олег 

Николаевич  

Уролог АГМИ, 1993 

ТВ№683407 
Сертификат 

KZ68VBM00698669 

11.10.2017ж. 

ПК №6804 

«Андрология және 

сексопатология.Ер 

адамдардағы 

эриктальды 

бұзылыстар. 

Сперматология», 

15.02.2016-

11.03.2016жж.  

216 сағ. 
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16 Сатмагамбетов 

Джаули 

Бишенович  

ЭКГ дәрігері КГМИ, 1979,  

Т-I№258916   
Сертификат 

KZ43VBM00493867 

01.08.2016ж. 

ПК №1196 

«Функционалдық 

диагностикадағы 

инновациялық 

технологиялар», 

28.06.2016-

26.07.2016жж. 

 216 сағ. 

17 Канапина Сауле 

Аскербековна 

ЭКГ 

мейірбикесі 

Ақмола қалалық 

медициналық 

училищесі, 2003ж. 

ОАБ№0262764 

Сертификат 

KZ25VBM00926908 

16.07.2019ж. 

ПК №2011 

«Ауруханаішілік 

инфекцияның алдын 

алу», 15.04.2019-

26.04.2019жж.  

108 сағ. 

18 Сейткулова 

Айнур 

Сейткуловна 

УДЗ  Ақтөбе Мемлекеттік 

медициналық 

институты, 1998 

ЖБ№0025280 

Сертификат 

KZ10VBM01068022 

15.05.2020ж. 

ПК №7316 

«Акушерлік және 

генекологиядағы УДЗ 

заманауи 

жетістіктері», 

16.05.2016-27.06.2016 

жж. 

108 сағ. 

19 Салова Татьяна 

Викторовна 

КДЗ  

зертханашы 

Целиноград мед. 

училищесі 

1991ж. 

НТ-I   №435999 

Сертификат 

KZ01VBM00678341 

21.08.2017ж. 

ПК№715 

 «Зертханалық 

диагностиканың 

заманауи әдістері»,  

13.02.2017– 

10.03.2017жж. 

216 сағ. 

20 Амандыкова 

Разия Эргеновна  

Ақылы 

қызмет 

бөлімшесінің 

мейірбикесі 

Дустлик мед.училищесі 

1988ж. 

МТ№927970 

Сертификат 

KZ69VBM00407651 

13.11.2015ж. 
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Уәкілетті органның мекенжайы мен байланыс телефоны: 

 

«Нұр-Сұлтан қаласының Қоғамдық денсаулық  сақтау басқармасы» ММ  

Мекенжайы Нұр-Cұлтан қ., Бейбітшілік көш., 11, 4 қабат 

Басқарманың қабылдау бөлмесі + 7 (7172) 55-68-23 

Кеңсе +7 (7172) 55-68-43, a.kairbekova@astana.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


