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ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ ОРТАЛЫҒЫ 

Амбулаториялық дәрі-дәрмектермен 
қамтамасыз ету 

87-бап. 
Денсаулық сақтау 

саласындағы құқықтарды  

қамтамасыз етудің 

кепілдіктері. Мемлекет 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтарына: 

1) денсаулық сақтау 

құқығына; 

2) тегін медициналық 

көмектің кепілдік 

берілген көлемінің 

көрсетілуіне; 

3) медициналық көмекке 

бірдей қол жеткізуіне; 

4) медициналық көмектің 

сапасына; 

5) дәрілік заттардың қол 

жетімділігіне, сапасына, 

тиімділігі мен 

қауіпсіздігіне; 

6) аурулардың 

профилактикасы, СӨС 

мен дұрыс тамақтануды 

қалыптастыру жөніндегі 

іс-шаралардың 

жүргізілуіне; 

7) жеке өміріне қол 

сұғылмауына кепілдік 

береді. 

«Халық денсаулығы 

және денсаулық 

сақтау жүйесі туралы» 

Қазақстан 

Республикасының 

Кодексі 
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Бұл басылымда: 

Азаматтардың тегін 

дәрілік заттармен 

қамтамасыз етуіне 
құқығы 

1-2 

Шорбуынды 

спондилит 

3 

Паллиативтік көмек 3 

Ювенильді 

идиопатиялық 

артритті 

4 

Жүректің 

ишемиялық ауруы 

4 

Гематологиялық 

аурулар 

5 

В және С вирустық 

гепатиті 

5 

2017 жыл  

19 Басылым 

ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ДӘРІЛІК БЮЛЛЕТЕНЬ 

Қазақстан Республикасында 

дәрілік заттармен тегін және 

жеңілдікпен қамтамасыз ету 

бағдарламасы 2005 жылдан бері 

жүзеге асырылуда. Бұл бағдарлама 

бойынша диспансерлік есепте тұрған 

науқастар тегін дәрілік заттарды ала 

алады. 

Бүгінгі таңда Үкімет және 

Қазақстан Республикасының 

денсаулық сақтау Министрлігі 

амбулаторлық - емханалық деңгейде 

сапалы және уақтылы дәрілік 

заттармен қамтамасыз ету үшін және 

де аурудың өршу жиілігі мен 

ауруханаға жатып емделу жиілігін 

төмендету үшін, бұл бағыттың дамуы 

мен әрі қарай жетілуіне көп көңіл 

бөлуде. 

 Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес, 

тегін медициналық көмектің кепілдік 

берліген көлемі Қазақстан 

Республикасының азаматтары мен 

оралмандарға бюджет қаражаты 

есебінен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2009 жылғы 15 

желтоқсандығы № 2136 Қаулысымен 

бекітілген тізбеге сәйкес беріледі 

және дәлелді тиімділігі жоғары 

профилактикалық, диагностикалық 

және емдік медицина қызметтерін 

қамтиды. 

Тегін медициналық көмектің 

кепілдік берілген көлемінің (бұдан 

әрі - ТМККК) шеңберінде 

амбулаториялық деңгейде 

азаматтарды  дәрілік заттармен тегін 

қамтамасыз ету Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің 2011 жылғы 4 

қарашадағы № 786 бұйрығына 

сәйкес жүзеге асырылады. Тізбеге 

енген дәрілік заттарға қажеттілікті  

диспансерлік есепте  тұрған 

пациенттердің санын және өткен 

жылы нақты тұтынылған дәрілік 

заттардың көлемін ескере отырып, 

медицина ұйымдары белгілейді. 

ТМККК шеңберінде амбулаториялық 

деңгейде азаматтарды дәрілік 

заттармен қамтамасыз ету  тегін 

рецепттер бойынша  дәріхана 

ұйымдары арқылы науқастың жеке 

басын куәландыратын құжатты 

(пациенттің туу туралы куәлігін) 

немесе оның көшірмесін көрсеткен 

кезде жүзеге асырылады.  

Амбулаториялық деңгейде тегін 

рецепттер алу үшін бекітілген халық 

тізбесіне пациенттердің мәліметтері 

тіркеліп, пациент  медициналық-

санитарлық алғашқы көмек көрсету 

(МСАК) ұйымына тіркелген болуы 

және диспансерлік есепте тұруы тиіс. 

Рецепттерді учаскелік дәрігерлер мен 

медицина ұйымының бейінді 

мамандары жазып береді.  
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ТМККК шеңберінде амбулаториялық 

деңгейде емделу үшін дәрілік заттарды 

ұтымды пайдалану мақсатында  келесі 

қағидаттар қолданылады: 

» Диагноз расталуы және 

верификациялануы тиіс; 

» Дәрілік заттар пациенттерге аурудың 

түріне, халықтың санатына, айғақтарға, 

диспансерлік топтарға сәйкес 

тағайындалады; 

» Терапияның қайталануын және 

жағымсыз жайттарды болдырмау 

мақсатында, дәрілік заттар сауда атаулары 

көрсетіліп, халықаралық патенттелмеген 

атаулары (белсенді әсер ететін зат немесе 

құрам) бойынша жазып беріледі; 

» Тізбенің шеңберінде Қазақстан 

Республикасы Үкіметі белгіленген тәртіпте 

полипрагмазияның алдын алу мақсатында 

бір пациентке жазылып берілетін дәрілік 

заттың жалпы саны бес препараттан аспауы 

тиіс. 

» Бекітілген Тізбеге сәйкес 

тағайындалатын дәрілік заттарды бір 

пациентке жазып беру айына 1 реттен 

аспауы тиіс. 

2018 жылдың 1 қаңтардан бастап 

Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің «Тегін медициналық 

көмектің кепілдік берілген көлемі 

шеңберінде және міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесінде 

азаматтарды, оның ішінде белгілі бір 

аурулары (жай-күйлері) бар 

азаматтардың жекелеген санаттарын 

амбулаториялық деңгейде тегін және 

жеңілдікпен берілетін дәрілік заттармен, 

медиицналық мақсаттағы бұйымдармен 

және мамандандырылған емдік 

өнімдермен қамтамасыз етуге арналған 

дәрілік заттардың және медициналық 

мақсаттағы бұйымдардың тізбесін бекіту 

туралы»  2017 жылғы 29 тамыздағы №666 

бұйрығы күшіне енеді. 

Аталған бұйрықпен Сіз Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің сайтында www.mz.gov.kz 

таныса аласыз. 

Денсаулық сақтау министрлігінің жаңа 

бұйрығында ХПА бойынша 274 дәрі-

дәрмекпен (8 атауға артық), сырқаттың 48 

тобы үшін медициналық бұйымдардың 8 

түрімен тегін қамтамасыз етілмек. 

2018 жылға арналған тегін дәрі-

дәрмектер тізбесі тиімділіктері дәлелденген 

жаңа препараттармен толыққан; 

халықаралық ұсынымдарға сәйкес, 

тиімділіктері дәлелденбеген және 

клиникалық практикада пайдаланылмайтын 

дәрілік заттар алынып тасталған. 

Денсаулық сақтау министрлігі бірте-

бірте стационарда негізсіз емдеуді азайтып, 

сырқаттарды амбулаториялық деңгейде 

емдеу-басқару тәсілдеріне көшуді 

ынталандыра отырып, тегін АДҚ тізбесін 

кеңейту мақсатын алға қояды. 

АДҚ жөніндегі бұйрықта бұрынғы 

жергілікті бюджет есебінен және 

республикалық бюджет есебінен деген 

бөліктер алынып тасталған, аурулар бір 

орталықтан республикалық деңгейде 

қаржыландырылады. Ақпараттандыру 

ыңғайлы болу үшін тізбе қосымша 

деректермен толықтырылған: дәрілік заттар 

үшін МКБ-10 сырқат коды және АТХ коды. 
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Өзгерістерді жете қарастырайық: 
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МАТЕРИАЛДЫ ДАЙЫНДАҒАНДАР:  

Г.К. Жусупова, Дәрілік заттарды ұтымды пайдалану орталығының басшысы, клиникалық фармаколог, 

жоғары санаттағы дәрігер, MD 

Л.М. Есбатырова, ДЗҰПО ұтымды фармакотерапия бөлімінің басшысы, клиникалық фармаколог, MD 

А.Р. Басибекова, ДЗҰПО ұтымды фармакотерапия бөлімінің бас маманы 

Д.Е. Бегешева, ДЗҰПО ұтымды фармакотерапия бөлімінің бас маманы 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  

Дәрілік заттарды ұтымды пайдалану  орталығы дәрілік заттарды өндірушілермен және 

жарнама берушілермен бірге қызмет атқармайды . Дәрілік бюллетеннің таратылуын 

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі қаржыландырады. 

Біздің мекен - жайымыз: Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрлігінің  

«Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы» ШЖҚ РМҚ-ның Дәрілік заттарды 

ұтымды пайдалану орталығы  

Астана қ., Мәңгілік ел көшесі 8, 18B кіреберіс,  108 кабинет. 

Тегін телефон желісі - 8 800 080 88 87. 

ТЕГІН ТАРАТЫЛАДЫ 


