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ЗВОНОК ПО КАЗАХСТАНУ БЕСПЛАТНЫЙ 

WWW.DRUGINFO.KZ 
МЫ СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ! 

«Повышение лекарственной грамотности 
населения – вот, что является неотъемлемой частью 
солидарного отношения к своему здоровью». 

Н. Назарбаев  
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 
предоставляет достоверную информацию о:  

 правильном применении лекарственных средств; 

 побочных действиях, взаимодействиях 

лекарственных средств; 

 правах граждан на лекарственное обеспечение в 

рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи на амбулаторном уровне. 
 

Высококвалифицированные специалисты 

Лекарственного информационно-аналитического 

центра ответят Вам на такие вопросы, как: 

 Кто имеет право на бесплатное получение 

детского питания? 

 Выдают ли бесплатные препараты беременным?  

 При каких заболеваниях выписываются 

бесплатные лекарственные средства?  

 Какие лекарственные препараты и при каких 

заболеваниях можно получить детям бесплатно?  

ПОМНИТЕ!
Антибиотики и 

обезболивающие 

препараты  необходимо 

принимать только по 

назначению врача!  

Лекарственные средства 

необходимо хранить в 

соответствии с 

инструкцией! 

УЗНАЙТЕ О СВОИХ ПРАВАХ НА 

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

РГП НА ПХВ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 



ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША ҚОҢЫРАУ ШАЛУ ТЕГІН 

WWW.DRUGINFO.KZ 
БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТІМІЗ СІЗДЕРГЕ АРНАЛАДЫ! 

«Халықтың дәрілік сауаттылығын арттыру—өз 
денсаулығына ортақ жауапкершілікті арттырудың 
ажырамас бөлігі болып табылады». 

Н. Назарбаев 
 

ДӘРІ-ДӘРМЕК АҚПАРАТТЫҚ-ТАЛДАУ 
ОРТАЛЫҒЫ  

келесі дәйекті ақпаратты ұсынады: 

 дәрілік заттарды дұрыс қолдану; 

 дәрілік заттардың жанама, өзара әсерлері 

туралы; 

Азаматтардың амбулаториялық деңгейде 

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 

көлемі шеңберінде дәрілік қамтамасыз ету 

құқықтары. 
 

Дәрі-дәрмек ақпараттық-талдау орталығының 

білікті мамандары Сіздерге келесі сауалдарға 

жауап бере алады: 

Бала тағамын тегін алуға кім құқылы?  

Тегін дәрілер жүкті әйелдерге беріледі ме? 

 Қандай ауруларлда тегін дәрілер беріледі? 

 Балаларға қандай дәрілік заттарды, қай 

ауруларда тегін алуға болады? 

ТЕГІН ДӘРІЛЕРГЕ ӨЗ 
ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗДЫ БІЛЕ 

ЖҮРІҢІЗДЕР  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ  

ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ 

 «ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫ ДАМЫТУ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» ШЖҚ РМК 

ДӘРІ-ДӘРМЕК АҚПАРАТТЫҚ-ТАЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ 

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН!  

Антибиотиктер мен 

ауырсынуды басатын 

дәрілік заттарды тек 

дәрігердің нұсқауымен 

қабылдаған жөн! 

Дәрілік заттарды 

сақтау тәртібіне сай 

сақтаған абзал! 
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