
Образец заголовка

ТМККК және 
МӘМС 
деңгейінде
дәрі-дәрмекпен
қамтамасыз ету



Образец заголовка
ДӘРІ-ДӘРМЕКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

мамандандырылған көмек амбулаториялық, стационарлық, 

стационарды алмастыратын жағдайларда және үйдегі стационарда

диспансерлік есепте тұрған
пациенттерге (балалар және ересектер)

жедел медициналық көмек

ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАР

амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету кезінде

алғашқы медициналық-санитарлық
көмек (профилактикалық екпелерді қоса алғанда)

жеке белгіленген диагноздары, жай-күйлері
немесе медициналық айғақтары бар 
пациенттерге (балалар және ересектер)

МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДАР

ИММУНОБИОЛОГИЯЛЫҚ 
ПРЕПАРАТТАР (вакцина)

МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ЕМДІК 
ӨНІМДЕР

медициналық көмек көрсету кезінде



ДӘРІ-ДӘРМЕКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК 
КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ

Медициналық ұйым көмек көрсету
кезінде қолданатын дәрілік заттар мен 
бұйымдардың тізбесі
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҰЛТТЫҚ ДӘРІЛІК 
ФОРМУЛЯР (ҚҰДФ)

Әрбір клиника ҚҰДФ-ның негізінде дәрілік
формулярды дербес қалыптастырады және оны 
өңіріндегі денсаулық сақтау басқармасында
бекітеді

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
міндетін атқарушының "Қазақстандық ұлттық дәрілік
формулярды қалыптастыру қағидаларын, сондай-ақ
денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік
формулярларын әзірлеу қағидаларын бекіту туралы" 
2020 жылғы 24 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-326/2020 
бұйрығына сәйкес клиникалардың дәрілік
формулярлары қалыптастырылады

ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 8 желтоқсандағы № 931 бұйрығы Дәрілік формулярға Қазақстанда тіркелген және
пациенттер үшін клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігі
дәлелденген препараттар ғана енгізіледі

Әрбір дәрілік формуляр ТМККК шеңберінде және
МӘМС жүйесінде пациенттерді емдеуде
қолданылатын дәрілік заттардың тізбесін қамтиды



Образец заголовка

Дәрілік заттар, медициналық бұйымдар және 
мамандандырылған емдік өнімдер ҚР Денсаулық сақтау
министрінің 2017 жылғы 29 тамыздағы № 666 бұйрығымен
бекітілген тізбеге сәйкес тағайындалады

ДӘРІ-ДӘРМЕКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ ДӘРІ-ДӘРМЕКПЕН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КЕЗІНДЕ

Науқас дертінің дертіне сәйкес
медициналық көрсеткіштер бойынша ғана
тағайындалады

ҚРДС 666 бұйрығында нақтыланған халық санаттарына
тағайындалады

Пациенттің жеке басын куәландыратын құжаты болса
дәріханадан рецепт бойынша беріледі

Диспансерлік есепте тұрған санаттар үшін пациент 
деректерін «Диспансерлік науқастардың электрондық
тіркелімі» ақпараттық жүйесіне енгізу міндетті

Дәрілік препараттарды алу үшін тіркелген жері бойынша 
емхананың учаскелік дәрігері беретін рецепт қажет

Рецепт мөрі бар рецепт бланкісінде болуы керек



Образец заголовка
ТМККК және МӘМС дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді
алу үшін пациенттің бағыты

ПАЦИЕНТ 
ЖАҒДАЙЫНЫҢ 
АУЫРЛЫҒЫНА 
БАЙЛАНЫСТЫ 
ЖҮГІНЕДІ

дәрігерге дейінгі
кабинетке

фильтр-кабинет

жалпы практика 
дәрігеріне, учаскелік
терапевтке / педиатрға

дәрігерді үйге
шақырады

жедел медициналық
жәрдем бригадасын
шақырады

2

5

Кезек күттірмейтін көмек

шұғыл көмек

Жоспарлы
көмек

АУРУДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ, ЕМДЕУ ЖӘНЕ 
ДИНАМИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

1

АУРУХАНАҒА ЖАТҚЫЗУ

Амбулаториялық емдеу

Динамикалық бақылау

Қабылдау бөлмесінде
медициналық көмек алу

Стационарға емдеуге
жатқызу
(тәулік бойы немесе күндізгі)

Үйдегі стационар

Амбулаториялық
дәрі-дәрмекпен
қамтамасыз ету

Дәрі-дәрмекпен
қамтамасыз ету
мамандандырылған
медициналық көмек
алу кезінде

3

4



Образец заголовка
Амбулаториялық деңгейде дәрі-дәрмекті алатын
ПАЦИЕНТТІҢ  БАҒЫТЫ

АУРУДЫ АНЫҚТАУ 
ҮШІН диагностика 
және емдеу жүргізу, 
қажет болған
жағдайда ауруханаға
жатқызу
(жедел жағдайларда)

Амбулаториялық емдеу

Динамикалық бақылау

ЖТД, орта және бейінді
дәрігерлердің мерзімді қабылдауы
және консультациясы

Мерзімді диагностикалық және
зертханалық зерттеулер

амбулаториялық
дәрі-дәрмекпен
қамтамасыз ету

амбулаториялық
дәрі-дәрмекпен
қамтамасыз ету

АУРУДЫҢ ӨРШУІМЕН

күндізгі немесе тәуліктік
стационарға емдеуге жатқызу

амбулаториялық емдеу
Амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз
ету/ дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету
мамандандырылған медициналық көмек алу кезінде

Рецепт «Дәрі-дәрмекпен
қамтамасыз ету» (ДДҚЕ) 
ақпараттық жүйесі
арқылы беріледі


