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Денсаулық сақтау саласы 
КӘСІПТІК СТАНДАРТ 

кәсіптік қызмет саласы: Дәрігерге дейінгі көмек  
кәсіптік қызметтің кіші саласы: 

 «Мейіргерлік іс: мамандандырылған мейіргер, жалпы практика мейіргері, 

саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер, медициналық статистик» 

 

1. Жалпы ережелер 

 

Осы кәсіптік стандартта «денсаулық сақтау жүйесі» саласы, «Медициналық 
қызмет» кіші саласы, «Дәрігерге дейінгі көмек» қызмет саласы, «Арнаулы мейіргерлік 
практика: мамандандырылған мейіргерлер, жалпы практика мейіргерің, саламатты өмір 

салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер,  медициналық статистик» мамандығы бойынша 
қызмет кіші саласындағы қызметтің біліктілік, құзыреттілік  деңгейіне, мазмұнына, 

сапасы мен еңбек жағдайларына қойылатын талаптар айқындалады . 
Кәсіптік стандарт ҚР Ұлттық біліктілік жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады, 

оның негізінде білім беру бағдарламалары, сертификаттау жүйесіндегі стандарттар, 

лауазымдық нұсқаулықтар, қызметтің осы кіші саласының қызметкерлеріне арналған 
көтермелеу және ынталандыру жүйесі әзірленетін және жетілдірілетін болады. 

Кәсіптік стандарт Ұлттық біліктілік шеңберінің (бұдан әрі – ҰБШ), Денсаулық 
сақтау жүйесі біліктілігінің салалық шеңберінің (бұдан әрі – СБШ) талаптардың негізінде 
әзірленген жаңа технологиялардың пайда болуын, медициналық көрсетілетін 

қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасының жетілдірілуін, медициналық көрсетілетін 
қызметтер нарығының «Мамандандырылған мейіргерлер, жалпы практика мейіргерің, 

саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер, медициналық статистик» 
мамандығы шеңберіндегі жаңа құзыреттерге мұқтаждықтарын ескере отырып ұдайы 
жаңартып тұру мүмкіндігі бар. 

Осы кәсіптік стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады: 
Ұлттық біліктілік шеңбері – еңбек нарығында танылатын біліктілік деңгейлерін 

құрылымдық жағынан сипаттау;  
Салалық біліктілік шеңбері – салада танылатын біліктілік деңгейлерін құрылымдық 

жағынан сипаттау; 

Кәсіптік стандарт – кәсіптік қызметтің нақты саласында біліктілік деңгейіне және 
құзыреттілікке, еңбек мазмұнына, сапасына және жағдайларына қойылатын талаптарды 

айқындайтын стандарт; 
Сала – шығарылатын өнімнің, өндіріс технологиясының, негізгі қорлар мен жұмыс 

істейтіндердің кәсіптік дағдысының ортақтығы тән кәсіпорындар мен ұйымдардың 

жиынтығы; 
Кәсіптік қызмет саласы – біріккен ортақ негізі (ұқсас немесе жуық мақсаты, 

объектілері, технологиялары, оның ішінде еңбек құралдары) бар және оларды орындау 
үшін ұқсас құзыреттер жинағы бар сала қызметі түрлерінің жиынтығы негізгі және 
қосалқы функцияларды іске асыруды көздейтін сала қызметінің бір бөлігі;  

Еңбек қызметінің түрі – кәсіптік қызмет саласының еңбек функцияларының тұтас 
жинағымен және оларды орындау үшін қажетті құзыреттіліктермен қалыптастырылған 

құрамдас бөлігі; 
         Еңбек функциясы – еңбек процесінің бір немесе бірнеше міндеттерін шешуге 
бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы; 



         Міндет – нақты бір еңбек мәндері мен құралдарын пайдалана отырып еңбек 
функциясын іске асырумен байланысты іс-қимыл жиынтығы; 
         Еңбек нысанасы – белгілі бір еңбек құралдарының көмегімен өнім жасау мақсатында 

қызметкердің іс-қимылы бағытталатын нысана; 
         Еңбек құралдары – қызметкердің еңбек нысанасын бастапқы күйден өнімге 

айналдыру үшін пайдаланатын құралдары; 
         Құзырет – еңбек қызметінде білімін, дағдысы мен тәжірибесін қолдану қабілеті; 
         Кәсіп – арнайы теориялық білім мен арнайы даярлықтың, жұмыс тәжірибесінің 

нәтижесінде алынған практикалық дағдылар кешенін білуді талап ететін еңбек қызметінің 
түрі; 

         Лауазым – ұйымның ұйымдық-әкімшілік сатысындағы функционалдық орын; 
         Функционалдық карта – кәсіптік қызметтің белгілі бір саласының шеңберінде белгілі 
бір қызмет қызметкері орындайтын еңбек функциялары  мен міндеттердің құрылымданған 

сипаттамасы;  
         Кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің осы түрі үшін тұтас, аяқталған, қатысты 

түрде дербес және маңызды болып табылатын нақты еңбек функциясының толық 
сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі; 
         Біліктілік – қызметкердің белгілі бір қызмет түрі шеңберінде нақты функцияларды 

сапалы орындауға әзірлігі; 
         Біліктілік деңгейі – күрделілігі, еңбек әрекетінің стандарттан тыс болуы, 

жауапкершілігі және дербестігі бойынша сараланатын қызметкерлер құзыреттілігіне 
қатысты талаптар жиынтығы; 
         Дескриптор – СБШ тиісті біліктілік деңгейіндегі қызметкердің құзыретіне, дағдысы 

мен білімінің сипатына қойылатын талаптар жиынтығының қорытылған сипаты; 
Осы кәсіптік стандартты әзірлеу мақсаты еңбек функцияларының, оларды іске 

асыру бойынша міндеттердің, «Мамандандырылған мейіргерлер, жалпы практика 
мейіргерің, саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер, медициналық 
статистик» қызметінің кіші саласы қызметкелерінің біліміне, білгірлігіне, дағдылары мен 

құзыреттеріне қойылатын тиісті талаптардың жүйелі және құрылымдық сипаттамасы 
болып табылады. 

Аталған кәсіптік стандарт өзінің кәсіптік қызметін таңдауды жүзеге асыратын 
талапкерлер үшін, одан әрі кәсіптік даму бағдары ретінде «Мамандандырылған мейіргер, 
жалпы практика мейіргерің, саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер, 

медициналық статистик»  мамандығы бойынша денсаулық сақтау жүйесінің 
қызметкерлері үшін, білім беру бағдарламаларын жетілдіру үшін бағдар ретінде 

медициналық білім беру саласындағы қызметкерлер үшін, денсаулық сақтау 
ұйымдарының кадрлық қызметі үшін, адами ресурстарды басқаруды жетілдіру үшін, 
денсаулық сақтау ұйымдарының және Қазақстан Респубилкасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің басшылары үшін, жеке ұйымдар сияқты жалпы салада да тиімді кадрлық 
саясатты жүзеге асыру және адами ресурстарды дамыту үшін арналған. 

 
 

1.1 Қысқартылған сөздер тізімі 

 
АҚ   артериялық қысым 

АВ0   қан тобының жүйесі 

АІИ   аурухана ішілік инфекция 

АИТВ   адамның иммун тапшылығы вирусы 

ҚР МЖ    Мемлекеттік жіктеуіші 

ҚЖКК    Қауіпсіз жинау мен кәдеге жарату контейнері  

ҚР ДСМ   Қазақстан Респубилкасы Денсаулық сақтау министрлігі 

ЕПҰ   емдеу-профилактикалық ұйым 



НҚА   нормативтік құқықтық актілер 

МРТ   магнитті-резонанасты томография 

ҚЖТ   қанның жалпы талдауы 

СБШ   салалық біліктілік шеңбері 

КТ   компьютерлік томография 

ТҚЖ   жүрек жиырылуының жиілігі 

ЖЖЖ   жүрек жиырылуының жиілігі 

ҚР  Қазақстан Респубилкасы 

Per os   ауыз арқылы 

КазМедИнфо    

СНЭТ   Стационарлық науқастардың электрондық тіркелімі 

ТХТ 

АЕК 
  Тіркелген халық тіркелімі 

Амбулаториялық-емханалық көмек 
 

2. Кәсіптік стандартының паспорты  

 

Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына сәйкес кәсіптік 

стандартта ұсынылған экономикалық қызмет түрлері:  

86.10.1 – Ауқымды бейінді ауруханалардың және мамандандырылған 

ауруханалардың (стационарлық науқастарды емдеу) қызметі; 
Кәсіптік қызметтің негізгі мақсаты: «Мамандандырылған мейіргер, жалпы 

практика мейіргерің, саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер, 

медициналық статистик» мамандығы бойынша медициналық көмекті ұсыну.  
Кәсіптік стандарт кәсіптік қызметтің кіші саласында қызметкерлерді ұстауға, 

сапасына және еңбек жағдайына, біліктілік пен құзыретке қойылатын талаптар. 
Стандарттың талабы қызметтің түрлеріне және аталған саланың мынадай кәсіптеріне 
жатады:  

«Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика мейіргерің, саламатты өмір салтын 
қалыптастыру жөніндегі мейіргер, медициналық статистик»   

 
2.1. Қызметтің, кәсіптің, біліктілік деңгейлердің түрі  

 

Р/с

№  

Қызмет 

түрінің атауы 

 

Еңбек нарығының үрдісін 

ескере отырып кәсіптің атауы  

ҚР МЖ 01-

2005 сәйкес 

кәсіптің атауы  

 

ОРК 

біліктілік 

деңгейі  

1 Арнайы 
мейіргерлік 

практика  

Мамандандырылған мейіргер, 
жалпы практика мейіргері,  

 

3231 
Мейіргер  

4.1 
4.2 

4.3 
4.4 

2 Профилактикал
ық 

Саламатты өмір салтын 
қалыптастыру жөніндегі 

мейіргер,  
 

3200 
Мейіргер 

4.1 
4.2 

4.3 
 4.4. 

3 Ұйымдастыру

шылық-
әдістемелік 

Медициналық статистик 3434 

Медициналық 
статистик 

4.1 

4.2 
4.3 
4.4. 

 

3. «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика мейіргері» мамандығы 

бойынша мейіргердің еңбек қызметі түрлерінің (кәсіптердің) карточкасы  



 

Кәсіптің атауы - мамандандырылған мейіргер, жалпы практика мейіргері  

 

3.1. «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика мейіргері, саламатты 

өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер, медициналық статистик» 

мамандығы бойынша мейіргердің еңбек жағдайларына, білімі мен жұмыс 

тәжірибесіне қойылатын талаптар  
 

Кәсібі бойынша 

жұмыс 

орындары 

болуы мүмкін 

(кәсіпорын, 
ұйым) 

Амбулаториялық-емханалық көмекті, консультациялық-

диагностикалық көмекті, стационарлық көмекті, стационарды 
алмастыратын көмекті, жедел медициналық жәрдемді, санитариялық 

авиацияны, төтенше жағдайлар кезінде медициналық көмекті, 
қалыпан келтіріп емдеуді және медициналық оңалтуды, паллиативтік 
көмекті және мейіргерлік күтімді көрсететін ұйымдар                                  

Еңбектің 

зиянды және 

қауіпті 

жағдайлары 

Науқастармен және биологиялық сұйықтықтармен (қан, ұрық 
айналасындағы су, сілекей, қынап шығындылары, қақырық, зәр, нәжіс 
массалары, ірің және басқа да бөлінділер, экссудат пен транссудаттар) 

жұмыс істеген кезде ауру жұқтыру қаупі. 
Медициналық персоналдың қауіп факторларына ықпал ету 

(ауыртпалықты, оның ішінде пациенттерді ауыстырумен байланысты 
физикалық жүктеме). 
Уытты, оның ішінде дезинфекциялайтын фармакологиялық заттарды, 

инфекцияланған заттарды (биологиялық сұйықтықтар, жаймалар, 
байламдар).  
Кәсіптік аурулар: өкпе туберкулезі, В, С вирустық гепатиті, дәрілік 

заттарға арналған аллергиялық аурулар. 
Стресс және нервның ауруы, эмоциялық күйгектену синдромы.    

Жұмысқа 

жіберудің 

ерекше 

шарттары 

«Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика мейіргері, саламатты 

өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер, медициналық 
статистик» мамандығы бойынша маман сертификатының, жеке 

медициналық кітапшаның  болуы.  

СБШ 

біліктілік 

деңгейі 

Кәсіптік білім мен оқу деңгейі Талап етілетін жұмыс 

өтілі 

4.1.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 

мейіргері» мамандығы бойынша техникалық 
және кәсіптік (арнаулы орта, орта кәсіптік), 

медициналық білімі 

Жұмыс өтілі талап 

етілмейді 

4.2.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 
мейіргері» мамандығы бойынша техникалық 

және кәсіптік (арнаулы орта, орта кәсіптік), 
медициналық білімі, маман сертификатының 
болуы  

 «Мамандандырылған 
мейіргер, жалпы 

практика мейіргері» 
мамандығы бойынша 
4.1.деңгейінде кемінде 

3 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 

4.3.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 

мейіргері» мамандығы бойынша техникалық 
және кәсіптік (арнаулы орта, орта кәсіптік), 
медициналық білімі, маман сертификатының 

болуы, соңғы 5 жылда кемінде 108 сағат 
көлемінде біліктілікті арттыру.  

«Мамандандырылған 

мейіргер, жалпы 
практика мейіргері» 
мамандығы бойынша 

4.2.деңгейінде кемінде 
3 жыл жұмыс өтілінің 

болуы. 



4.4.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 

мейіргері» мамандығы бойынша техникалық 
және кәсіптік (арнаулы орта, орта кәсіптік), 
медициналық білімі, маман сертификатының 

болуы, соңғы 5 жылда кемінде 108 сағат 
көлемінде біліктілікті арттыру. 

«Мамандандырылған 

мейіргер, жалпы 
практика мейіргері» 
мамандығы бойынша 

4.3.деңгейінде кемінде 
3 жыл жұмыс өтілінің 

болуы.  

 

3.2. Саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргердің, медициналық 

статистиктің мамандығы бойынша мейіргердің еңбек жағдайларына, білімі мен 

жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар  

 

Кәсібі бойынша 

жұмыс 

орындары 

болуы мүмкін 

(кәсіпорын, 
ұйым) 

Амбулаториялық-емханалық көмекті, консультациялық-

диагностикалық көмекті, стационарлық көмекті, стационарды 
алмастыратын көмекті көрсететін ұйымдар 

Еңбектің 

зиянды және 

қауіпті 

жағдайлары 

Психоэмоциялық жүктемелер. 

Жұмысқа 

жіберудің 

ерекше 

шарттары 

«Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика мейіргері, саламатты 
өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер, медициналық 
статистик» мамандығы бойынша маман сертификатының, жеке 

медициналық кітапшаның  болуы. 

СБШ 

біліктілік 

деңгейі 

Кәсіптік білім мен оқу деңгейі Талап етілетін жұмыс 

өтілі 

4.1.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 
мейіргері, саламатты өмір салтын қалыптастыру 

жөніндегі мейіргер, медициналық статистик» 

мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік 
(арнаулы орта, орта кәсіптік), медициналық 

білімі, маман сертификатының болуы  

Жұмыс өтілі талап 
етілмейді 

4.2.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 
мейіргері, саламатты өмір салтын қалыптастыру 

жөніндегі мейіргер, медициналық статистик» 

мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік 
(арнаулы орта, орта кәсіптік), медициналық 

білімі, маман сертификатының болуы 

«Мамандандырылған 
мейіргер, жалпы 

практика мейіргері, 
саламатты өмір салтын 
қалыптастыру 

жөніндегі мейіргер, 
медициналық 

статистик» мамандығы 
бойынша 
4.1.деңгейінде кемінде 

3 жыл жұмыс өтілінің 
болуы.  

4.3.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 

мейіргері, саламатты өмір салтын қалыптастыру 
жөніндегі мейіргер, медициналық статистик» 

мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік 
(арнаулы орта, орта кәсіптік), медициналық 

«Мамандандырылған 

мейіргер, жалпы 
практика мейіргері, 

саламатты өмір салтын 
қалыптастыру 



білімі, маман сертификатының болуы, соңғы 5 

жылда кемінде 108 сағат көлемінде біліктілікті 
арттыру. 

жөніндегі мейіргер, 

медициналық 
статистик» мамандығы 
бойынша 

4.2.деңгейінде кемінде 
3 жыл жұмыс өтілінің 

болуы. 

4.4.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 
мейіргері, саламатты өмір салтын қалыптастыру 

жөніндегі мейіргер, медициналық статистик» 

мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік 
(арнаулы орта, орта кәсіптік), медициналық 

білімі, маман сертификатының болуы, соңғы 5 
жылда кемінде 108 сағат көлемінде біліктілікті 

арттыру. 

«Мамандандырылған 
мейіргер, жалпы 

практика мейіргері, 
саламатты өмір салтын 
қалыптастыру 

жөніндегі мейіргер, 
медициналық 

статистик» мамандығы 
бойынша 
4.3.деңгейінде кемінде 

3 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 

 

3.3. Медициналық статистиктің еңбек жағдайларына, білімі мен жұмыс тәжірибесіне 

қойылатын талаптар  

 

Кәсібі бойынша 

жұмыс 

орындары 

болуы мүмкін 

(кәсіпорын, 
ұйым) 

Амбулаториялық-емханалық көмекті, консультациялық-

диагностикалық көмекті, стационарлық көмекті, стационарды 
алмастыратын көмекті, жедел медициналық жәрдемді, санитариялық 

авиацияны, төтенше жағдайлар кезінде медициналық көмекті, 
қалыпан келтіріп емдеуді және медициналық оңалтуды, паллиативтік 
көмекті және мейіргерлік күтімді көрсететін ұйымдар 

Еңбектің 

зиянды және 

қауіпті 

жағдайлары 

Психоэмоциялық жүктемелер. 

Жұмысқа 

жіберудің 

ерекше 

шарттары 

«Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика мейіргері, саламатты 
өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер, медициналық 

статистик» мамандығы бойынша маман сертификатының, жеке 
медициналық кітапшаның  болуы. 

СБШ 

біліктілік 

деңгейі 

Кәсіптік білім мен оқу деңгейі Талап етілетін жұмыс 

өтілі 

4.1.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 
мейіргері, саламатты өмір салтын қалыптастыру 

жөніндегі мейіргер, медициналық статистик» 

мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік 
(арнаулы орта, орта кәсіптік), медициналық 

білімі, маман сертификатының болуы 

Жұмыс өтілі талап 
етілмейді 



4.2.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 

мейіргері, саламатты өмір салтын қалыптастыру 
жөніндегі мейіргер, медициналық статистик» 

мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік 

(арнаулы орта, орта кәсіптік), медициналық 
білімі, маман сертификатының болуы 

«Мамандандырылған 

мейіргер, жалпы 
практика мейіргері, 
саламатты өмір салтын 

қалыптастыру 
жөніндегі мейіргер, 

медициналық 
статистик» мамандығы 
бойынша 

4.1.деңгейінде кемінде 
3 жыл жұмыс өтілінің 

болуы. 

4.3.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 
мейіргері, саламатты өмір салтын қалыптастыру 

жөніндегі мейіргер, медициналық статистик» 

мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік 
(арнаулы орта, орта кәсіптік), медициналық 

білімі, маман сертификатының болуы, соңғы 5 
жылда кемінде 108 сағат көлемінде біліктілікті 

арттыру. 

«Мамандандырылған 
мейіргер, жалпы 

практика мейіргері, 
саламатты өмір салтын 
қалыптастыру 

жөніндегі мейіргер, 
медициналық 

статистик» мамандығы 
бойынша 
4.2.деңгейінде кемінде 

3 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 

4.4.  «Мамандандырылған мейіргер, жалпы практика 

мейіргері, саламатты өмір салтын қалыптастыру 
жөніндегі мейіргер, медициналық статистик» 

мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік 

(арнаулы орта, орта кәсіптік), медициналық 
білімі, маман сертификатының болуы, соңғы 5 

жылда кемінде 108 сағат көлемінде біліктілікті 
арттыру. 

«Мамандандырылған 

мейіргер, жалпы 
практика мейіргері, 
саламатты өмір салтын 

қалыптастыру 
жөніндегі мейіргер, 

медициналық 
статистик» мамандығы 
бойынша 

4.3.деңгейінде кемінде 
3 жыл жұмыс өтілінің 

болуы. 

 

3.4. Мамандандырылған мейіргердің, жалпы практика мейіргерінің, саламатты 

өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргердің, медициналық статистиктің 

еңбек функцияларының тізбесі  
 

Еңбек 

функция

сының  

№  

Еңбек функциясының атауы 

Ф 1 Құқықтық және регламенттейтін құжаттар нормаларын сақтау 

Ф2 Этика, дентология және субординация қағидаларын сақтау 

Ф 3 Денсаулық сақтау ұйымдарындағы еңбек қауіпсіздігі нормаларын сақтау 

Ф 4 Өз қызметін ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау және үздіксіз жетілдіру 

Ф 5 Пациент құқығын қамтамасыз ету 

Ф 6 Тәлімгерлік және пациенттер мен әріптестерді консультациялық – 

ақпараттық қолдау  



Ф 7 Медициналық қызмет көрсету (оның ішінде электрондық) процестерін 

құжаттауды қамтамасыз ету  

Ф 8 Дәрігерге дейінгі көмек көрсету 

Ф 9 Профилактикалық іс-шаралар жүргізу 

Ф 10 Медициналық-әлеуметтік патронаж 

Ф 11 Қауіпсіз ауруханалық ортаны қолдау, дезинфекция, зарарсыздандыру 

Ф12 Пациентті зерттеудің зертханалық әдістеріне дайындау 

Ф13 Пациентті зерттеудің аспаптық әдістеріне дайындау 

Ф14 Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұймыдарды қолдану 

Ф 15.  Тамырдан қан алу 

Ф16 Оксигенотерапия 

Ф 17 Зондтық  манипуляциялар 

Ф 18 Арнайы және жалпы зерттеу әдістерін жүргізу 

Ф 19 Жалпы мейіргерлік күтім көрсету 

Ф20 Псхиатриядағы, онкологиядағы мамандандырылған мейіргерлік көмек 

Оның ішінде саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер 

Ф 21  Саламатты өмір салтын қалыптастыру 

Оның ішінде медициналық статистик  

Ф 22 Медицинская статистика 

 

3.4.1. Мамандандырылған мейіргердің, жалпы практика мейіргерінің, саламатты 

өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргердің, медициналық статистиктің  

функционалдық картасы  

 

Міндетте

р №  
Міндеттер 

Ф 1 Құқықтық және регламенттейтін құжаттар нормаларын сақтау 

3.1.1 ҚР денсаулық сақтау саласындағы заңнамаларды сақтау  

3.1.2 Жеке тұлғалар (пациенттер) туралы ақпараттың құпиялығын қамтамасыз ету  

3.1.3 Денсаулық сақтау ұйымдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

нормаларды сақтау  

3.1.4. Қоғамдық денсаулықты сақтауды жүзеге асыратын нормаларды сақтау  

3.1.5. ҚР еңбек заңнамасының нормаларын сақтау  

3.1.6 ҚР медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерінің Ар-намыс кодексін 
сақтау 

Ф2 Этика, дентология және субординация қағидаларын сақтау 

3.2.1. Ішкі мінез-құлық мәдениетінің қағидаттарын сақтау  

3.2.2 Сыртқы мінез-құлық мәдениетінің қағидаттарын сақтау  

3.2.3. Субординацияны сақтау  

3.2.4. Медциналық этика және дентология қағидаларын сақтау  

3.2.5 Денсаулық сақтау мәртебесінің сақталуын қамтамасыз ету  

Ф 3 Денсаулық сақтау ұйымдарындағы еңбек қауіпсіздігі нормаларын 

қамтамасыз ету   

З 3.1 Денсаулық үшін әлеуетті қауіпті жабдықтармен және заттармен жұмыс істеген 
кезде қауіпсіздік нормаларын сақатау  

З 3.2 Өртке қарсы қауіпсіздік нормаларын сақтау  

Ф 4 Өз қызметін ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау және үздіксіз жетілдіру  

З 4.1. Қызметті жоспарлау 

З 4.2. Кәсіптік қызмет процесінде жеке әлеуетті жоғарылату  



З 4.3. Жұмыстарды жүзеге асырған кезде стандарттарды, нұсқаулықтарды, 

алгоритмдер мен хаттамаларды сақтау 

З 4.4. Жұмыс нәтижелерін талдау 

З 4.5. Қызмет нәтижелерін жетілдіретін іс-шараларды әзірлеу  

З 4.6. Төменгі сатыдағы медицина персоналының жұмысын ұйымдастыруға қатысу  

З 4.7. Медициналық қызмет нәтижелерінің түйінді көрсеткіштеріне мониторинг 
жүргізу 

З 4.8. Жаңа әдістемелерді практикаға енгізу 

Ф 5 Қызмет нәтижелерін жетілдіретін іс-шараларды әзірлеу  

З 5.1. Төменгі сатыдағы медицина персоналының жұмысын ұйымдастыруға қатысу  

З 5.2. Медициналық қызмет нәтижелерінің түйінді көрсеткіштеріне мониторинг 
жүргізу 

З 5.3. Жаңа әдістемелерді практикаға енгізу 

Ф 6 Пациенттер мен әріптестеріне тәлімгерлік ету және оларды 

консультативтік-ақпараттық қолдау 

З 6.1. Пациенттерге консультация беру 

З 6.2. Медициналық көмек көрсетудің барлық сатыларында сабақтастықты сақтауды 
қамтамасыз ету 

З 6.3. Тәжірибесі аздау әріптестеріне қатысты тәлімгерлік ету  

З 6.4. Орта медицина персоналына қатысты тәлімгерлік ету  

Ф 7 Медициналық қызметтер көрсету процестерін құжаттандыруды (оның 

ішінде электрондық) қамтамасыз ету 

З 7.1. Медициналық құжаттаманың стандартты нысандарын жүргізу  

З 7.2. Электронды медициналық құжаттаманы жүргізу  

Ф 8 Дәрігерге дейінгі көмек көрсету 

З 8.1. Жүрек-өкпе реанимациясы кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

З 8.2. Миокард инфаркты кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

З 8.3. Анафилактикалық шок кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

З 8.4. Гипертониялық криз кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

З 8.5. Борнх демікпесі кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

З 8.6. Гипертермин кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

З 8.7. Гипертермин кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

З 8.8. Диарея кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек 

З 8.9. Қалшылдау синдромы кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек 

З 8.10. Маникалды-депрессивті синдром кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек 

З 8.11 Алкогольді делирия кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек 

З 8.12 Қанды қақырық кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек 

Ф 9 Профилактикалық іс-шаралар жүргізу 

З 9.1. Диспансерлеуді жүргізу 

З 9.2. Ұлттық екпе күнтізбесі шеңберінде иммундау  

З 9.3. Халықтың нысаналы тобына скринингтік зерттеулер, мониторинг жүргізу 

Ф 10 Медициналық-әлеуметтік патронаж 

З. 10.1.  Емшек сүтімен қоректендіру бойынша консультация беру 

З. 10.2.  Бір жасқа дейінгі балалардың патронажы 

Ф 11 Қауіпсіз ауруханалық ортаны қолдау, дезинфекция, зарарсыздандыру 

3.11.1 Пациентті тасымалдау, алып жүру. 

3.11.2 Пациентті керуетке жатқызу 

3.11.3 Қолдың гигиеналық деңгейдегі деконтаминациясы 

3.11.4 Қолды өңдеу: хирургиялық деңгей 

3.11.5 Дезинфекциялайтын заттармен жұмыс істеу 

З 11.6 Медициналық мақсаттағы бұйымдар мен науқастарды күтіп-қарауға арналған 



заттардың дезинфекциясы 

3.11.7 Зарарсыздандыру алды тазалау, медициналық мақсаттағы бұйымдарды 

зарарсыздандыру 

Ф12 Пациентті зерттеудің зертханалық әдістеріне дайындау 

3.12.1 Аңқа мен мұрыннан сүртінді алу   

3.12.2 Несепті жинау 

3.12.3 Қақырық жинау 

3.12.4 Нәжіс жинау 

3.12.5 Несептегі глюкозаны тест-жолақпен айқындау 

3.12.6 Несептегі билирубинді тест-жолақпен айқындау 

Ф13 Пациентті зерттеудің аспаптық әдістеріне дайындау 

3.13.1 Науқасты АІЖ ағзаларын аспаптық зерттеуге дайындау 

3.13.2 Пациентті ЭКГ, РТ, КТ, МРТ, УЗД, венаішілік урографияға, бронхографияға 

дайындау 

3.13.3 Науқасты плервальді пункцияға, жұлын ми пункциясына дайындау 

Ф14 Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұймыдарды қолдану  

3.14.1 Рeros, парентералды дәрілік заттарын қолдану  

3.14.2 Көзге, құлаққа тамшы тамызу. Төменгі қабаққа көз жақпамайын салу. 

3.14.3 Басқа дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды пайдалану 

З. 14.4. Дәрілік препараттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың дұрыс 

сақталуын, есепке алынуын және есептен шығарылуын қамтамасыз ету 

Ф 15.  Тамырдан қан алу 

З.15.1.  Вакуумдық жүйенің көмегімен тамырдан қан алу 

3.15.2 Перефириялық тамырлық және бұғаналық катетерлерді дұрыстап қарау 

Ф16 Оксигенотерапия 

3.16.1. Оттегі жастықшасынан балғын оттегіні беру 

3.16.2 Мұрын катетрлері арқылы оттегі беру 

Ф 17 Зондтық  манипуляциялар 

3.17.1  Асқазанды тазалау  

3.17.2 Пациентті доуденалды зондтауға дайындау   

Ф 18 Арнайы және жалпы зерттеу әдістерін жүргізу  

3.18.1 Несеп жолын пикфлоуметриялау, экспресс-глюкометриялау, спирометрлеу, 

катетрлеу, көз іші қысымын өлшеу  

3.18.2 Антропометрия 

З. 18.3. Пациенттің функционалдық жағдайын бағалау 

Ф 19.  Жалпы мейіргерлік күтім көрсету 

З.19.1 Жауыржараларды профилактикалау және емдеу  

З.19.2 Ауырсынуды басу, лоқсу мен құсу кезіндегі көмек  

З.19.3 Колостоманы, илеостоманы, цистостоманы, гастростоманы, назогастралды 
зондты күтіп-қарау, постуралды дренаж жүргізу  

З.19.4 Клизма және газшығару түтікшесін қою  

З.19.5 
Қарпайым физио емшараларды жасау  

З.19.6 Өз-өзіне қызмет көрсету тапшылығы бар пациенттің жеке гигиенасы 

З. 19.7 Пациеттің тамақтануы және тамақтандыру 

Ф20 Псхиатриядағы, онкологиядағы мамандандырылған мейіргерлік көмек  

3.20.1  Психикалық дәрежесін зерттеудің экспресс-әдісі  

3.20.2 Пациенттің психикалық жағдайын айқындау   

3.20.3 Психомоторлық қозу жағдайындағы пациентті тіркеу 

З.20.4 Онкологиялық науқасты күтіп-қарау 

Оның ішінде саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер  



Ф. 21.  Саламатты өмір салтын қалыптастыру 

З.21.1 Дұрыс тамақтануды насихаттау 

З.21.2 Инфециялық емес ауруларды, оның ішінде кәсіптік және жарақаттануды 

профилактикалау 

З.21.3 Психобелсенді заттарға тәуелділікті профилактикалау 

З.21.4 Темекі шгушілікті, алкоголизмді профилактикалау және шектеу  

З.21.5 Темір тапшылығы, йод тапшылығы жағдайларын профилактикалау  

З.21.6 Отбасын; дені сау отбасын; жыныстық тәрбиені жоспарлау.  

З.21.7 Инфекциялық ауруларды профилактикалау. Туберкулезді профилактикалау. 

АИТВ/ЖИТС-ты профилактикалау  

З.21.8 Гиподинамияны профилактикалау. Спорт, дене шынықтыру. 

З.21.9 Дені сау баланың дамуы проблемалары бойынша консультация беру  

З.21.10 Темекі шгушілікті, алкоголизмді профилактикалау және шектеу  

Оның ішінде медициналық статистик  

Ф.22 Медициналық  статистик 

З.22.1 Мейіргерлердің статистикалық есепке алу – есеп беру құжаттамасын өз 
бетінше жүргізуі және дұрыс жүргізуін бақылау  

З.22.2 Қант диабеті, гепатит, бүйрек ААЖ- тіркелімін енгізу  

З.22.3 Емхана-ААЖ-не скринингілер бойынша деректерді енгізу  

З.22.4 СНЭТ деректерін енгізу, ТХТ және АЕК порталдарын игеру  

 

3.4.2. СБШ 4 деңгейінде мамандандырылған мейіргердің, жалпы практика 

мейіргердің, саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргердің кәсібінің 

құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндет 

№ 

Жеке және 

кәсіптік 

құзыреттері 

Дағдысы мен машығы Білімі 

1. Құқықтық және регламенттеуші құжаттардың нормаларын сақтау 

1.1. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасын сақтау 

1.1. Өз қызметін 

Қазақстан 
Республикасының 
денсаулық сақтау 

саласындағы 
заңнамасы 

шеңберінде жүзеге 
асыруға қабілеті  
Дербестігі: Қазақстан 

Республикасының 
денсаулық сақтау 

саласындағы 
заңнамасының 
шеңберін жүйелі 

бақыланып отыратын  
сапалы сақтауы. 

Жауапкершілігі: 
Қазақстан 
Республикасының 

денсаулық сақтау 
саласындағы 

Негізгі функцияларды 

орындау практикасында 
қажетті нормативтік-
құқықтық құжаттарды 

іздестіру. 
Қазақстан 

Республикасының 
денсаулық сақтау 
саласындағы 

заңнамасының 
нормативтік-құқықтық 

актілерін дұрыс 
түсіндіру. 
Қызметті Қазақстан 

Республикасының 
денсаулық сақтау 

саласындағы 
заңнамасының 
регламенттеуші 

нормативтік-құқықтық 
актілеріне сәйкес жүзеге 

Қазақстан 

Республикасының 
Конституциясы. 
«Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» Қазақстан 

Республикасының 
Кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес туралы» 
Қазақстан 

Республикасының Заңы. 
«Қазақстан 
Республикасындағы тіл 

туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы.  

Денсаулық сақтау 
саласындағы нормативтік 
құқықтық актілер. 

Еңбекке уақытша 
жарамсыздықты сараптау 



заңнамасын сақтау 

сапасы үшін. 
Күрделілігі: міндеттің 
нақты 

регламенттелгенін 
және саланың 

нормативтік-
құқықтық 
құжаттарының жиі 

жетілдірілетінін 
ескергенде, орташа  

асыру. 

Қызметті Қазақстан 
Республикасының 
денсаулық сақтау 

саласындағы 
заңнамасының 

регламенттеуші 
нормативтік-құқықтық 
актілеріне сәйкес жүзеге 

асыру процесінде 
шешім қабылдауды 

негіздеу  

және медициналық-

әлеуметтік сараптама 
негіздері. 
Бейін бойынша 

қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 

мәселелері. 
Еңбек кодексі 
Еңбекті қорғау 

қағидалары мен 
нормалары 

1.2. Жеке тұлғалар (пациенттер) туралы ақпараттық құпиялылығын қамтамасыз ету   

1.2. Құзыретіне дәрігерлік 
құпияны сақтау 

кірмейтін 
адамдардың 
пациенттер туралы 

ақпаратқа қол 
жеткізуін шектеу 

қабілеті. 
Дербестігі:  
пациенттер туралы 

құпия ақпаратқа қол 
жеткізуді жүйелі 

бақыланып отыратын 
сапалы шектеуі. 
Жауапкершілігі: 

пациенттер туралы 
құпия ақпаратқа қол 

жеткізуді шектеу 
сапасы үшін. 
Күрделілігі: 

пациенттер туралы 
құпия ақпаратқа қол 

жеткізуді шектеудің 
заманауи 
жүйелерінің, сала 

құжаттарының даму 
деңгейін ескергенде, 

жоғары  

Пациенттер туралы 
құпия ақпаратты алу, 

өңдеу және пайдалану 
процестерінің 
мақсаттарымен 

шектелу. 
Электрондық 

ақпараттық ресурстарды 
қалыптастыру үшін 
денсаулық жағдайы 

туралы мәліметтерді 
беруге жеке тұлғаның 

(пациенттің) келісімін 
алу. 
Пациенттер туралы 

құпия ақпаратты жария 
болудан қорғау жөнінде 

шаралар қабылдау. 
Жеке тұлғалар 
(пациенттер) туралы 

дербес медициналық 
деректерді қамтитын 

электрондық 
ақпараттық ресурстарды 
ұйымның басқа 

адамдарының мүліктік 
және (немесе) 

моральдық зиян келтіру. 
Қазақстан 
Республикасының 

заңдарымен кепілдік 
берілген құқықтар мен 

бостандықтарды іске 
асыруды шектеу 
мақсатында 

пайдалануына тыйым 
салу және оны толық 

шектеу  

Қазақстан 
Республикасының 

Конституциясы. 
«Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі 

туралы» Қазақстан 
Республикасының 

Кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» 

Қазақстан 
Республикасының Заңы. 

Медициналық 
құжаттаманың 
ақпараттық қауіпсіздігі 

қағидалары. 
Электрондық базалардың 

ақпараттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету 
қағидалары  

1.3. Денсаулық сақтау ұйымдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 



талаптардың нормаларын сақтау 

1.3. Денсаулық сақтау 

ұйымдарына 
қойылатын 

санитариялық-
эпидемиологиялық 
талаптардың 

нормаларын сақтау 
қабілеті. 

Дербестігі: денсаулық 
сақтау ұйымдарына 
қойылатын 

санитариялық-
эпидемиологиялық 

талаптардың 
нормаларын жүйелі 
бақыланатын сақтау. 

Жауапкершілігі: 
денсаулық сақтау 

ұйымдарына 
қойылатын 
санитариялық-

эпидемиологиялық 
талаптарды сақтау 
сапасы үшін. 

Күрделілігі: 
денсаулық сақтау 

ұйымдарына 
қойылатын 
санитариялық-

эпидемиологиялық 
талаптарды сақтау 

үшін жауапкершілік 
деңгейін ескергенде, 
жоғары  

Әлеуметтік, емдеу-

профилактикалық, 
балалар, емдәм және 

қоғамдық 
тамақтандыруды 
ұйымдастыруға 

қойылатын 
санитариялық-

эпидемиологиялық 
талаптарды сақтау. 
Биологиялық және 

химиялық заттармен, 
улармен, биологиялық 

және 
микробиологиялық 
организмамдермен және 

олардың токсиндерімен 
жұмыс істеу 

шарттарына қойылатын 
санитариялық-
эпидемиологиялық 

талаптарды сақтау. 
Халықты гигиеналық 
тәрбиелеуге және 

оқытуға қойылатын 
санитариялық-

эпидемиологиялық 
талаптарды сақтау. 
Радиациялық, 

химиялық, 
микробиологиялық, 

токсикологиялық, 
паразитологиялық 
қауіпсіздікке 

қойылатын 
санитариялық-

эпидемиологиялық 
талаптарды сақтау. 
Медициналық 

мақсаттағы 
бұйымдарды 

стерильдеуді және 
дезнифекциялауды 
жүргізу шарттарына 

қойылатын 
санитариялық-

эпидемиологиялық 
талаптарды сақтау. 
Санитариялық-

эпидемияға қарсы 
(профилактикалық) іс-

Қазақстан 

Республикасының 
Конституциясы. 

«Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» Қазақстан 

Республикасының 
Кодексі. 

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» 
Қазақстан 

Республикасының Заңы. 
Денсаулық сақтау 

саласындағы нормативтік 
құқықтық актілер. 
Еңбекке уақытша 

жарамсыздықты сараптау 
және медициналық-

әлеуметтік сараптама 
негіздері. 
Бейін бойынша 

қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 
мәселелері. 

Азаматтық кодекс 
 



шараларды 

ұйымдастыруға және 
жүргізуге қойылатын 
санитариялық-

эпидемиологиялық 
талаптарды сақтау  

1.4. Қоғамдық денсаулықты қорғауды жүзеге асыру нормаларын сақтау 

1.4. Қоғамдық 

денсаулықты 
қорғауды жүзеге 

асыру нормаларын 
сақтау қабілеті. 
Дербестігі: қоғамдық 

денсаулықты 
қорғауды жүзеге 

асыру нормаларын 
жүйелі бақыланатын 
сақтау. 

Жауапкершілігі: 
қоғамдық 

денсаулықты 
қорғауды жүзеге 
асыру нормаларын 

сақтау сапасы үшін. 
Күрделілігі: қоғамдық 

денсаулықты 
қорғауды жүзеге 
асыру нормаларын 

сақтау үшін 
жауапкершілік 

деңгейін ескергенде, 
жоғары  

Аурулар 

профилактикасының 
мақсаттары мен 

түрлерін айқындау. 
Қоғамның саламатты 
өмір салтын 

қалыптастыруын 
қамтамасыз ету. 

Профилактикалық 
медициналық 
тексерулерді жүргізуді 

қамтамасыз ету. 
Профилактикалық егуді 

жүргізуді қамтамасыз 
ету. 
Инфекциялық емес, 

оның ішінде кәсіптік 
аурулардың және 

жарақаттанудың 
профилактикасын 
қамтамасыз ету. 

Психоактивті заттарға 
тәуелділіктің 

профилактикасын 
қамтамасыз ету. 
Темекі шегу мен 

алкоголизмнің 
профилактикасын және 

шектеуді қамтамасыз 
ету. 
Темір тапшы және йод 

тапшы жағдайлардың 
профилактикасын 

қамтамасыз ету  

Қазақстан 

Республикасының 
Конституциясы. 

«Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» Қазақстан 

Республикасының 
Кодексі. 

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» 
Қазақстан 

Республикасының Заңы. 
Денсаулық сақтау 

саласындағы нормативтік 
құқықтық актілер. 
Еңбекке уақытша 

жарамсыздықты сараптау 
және медициналық-

әлеуметтік сараптама 
негіздері. 
Бейін бойынша 

қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 

мәселелері. 
Азаматтық кодекс 
 

1.5. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының нормаларын сақтау 

1.5. Қазақстан 
Республикасының 
еңбек заңнамасының 

нормаларын сақтау 
қабілеті. 

Дербестігі: Қазақстан 
Республикасының 
еңбек заңнамасының 

нормаларын жүйелі 
бақыланатын сақтау. 

Медицина және 
фармацевтика 
қызметкерлерінің 

құқықтары мен 
міндеттерін сақтау. 

Денсаулық сақтау 
ұйымдары 
қызметкерлерінің еңбек 

қатынастары 
нормаларын сақтауы. 

Қазақстан 
Республикасының 
Конституциясы. 

«Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі 

туралы» Қазақстан 
Республикасының 
Кодексі. 

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» 



Жауапкершілігі: 

Қазақстан 
Республикасының 
еңбек заңнамасының 

нормаларын 
сақтаудың сапасы 

үшін. 
Күрделілігі: 
Қазақстан 

Республикасының 
еңбек заңнамасының 

нормаларын сақтау 
үшін жауапкершілік 
деңгейін ескергенде, 

жоғары 

Лауазымдық 

нұсқаулықтарды сақтау 

Қазақстан 

Республикасының Заңы. 
Денсаулық сақтау 
саласындағы нормативтік 

құқықтық актілер. 
Еңбекке уақытша 

жарамсыздықты сараптау 
және медициналық-
әлеуметтік сараптама 

негіздері. 
Бейін бойынша 

қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 
мәселелері. 

Еңбек кодексі 

1.6. Қазақстан Республикасының медицина және фармацевтика қызметкерлерінің ар-
намыс кодексін сақтау 

1.6. Қазақстан 

Республикасының 
медицина және 

фармацевтика 
қызметкерлерінің ар-
намыс кодексін 

сақтау қабілеті. 
Дербестігі: Қазақстан 

Республикасының 
медицина және 
фармацевтика 

қызметкерлерінің ар-
намыс кодексін 

жүйелі бақыланатын 
сақтау. 
Жауапкершілігі: 

Қазақстан 
Республикасының 

медицина және 
фармацевтика 
қызметкерлерінің ар-

намыс кодексін 
сақтаудың сапасы 

үшін. 
Күрделілігі: 
Қазақстан 

Республикасының 
медицина және 

фармацевтика 
қызметкерлерінің ар-
намыс кодексін 

сақтау үшін 
жауапкершілік 

деңгейін ескергенде, 
жоғары 

Қазақстан 

Республикасының 
медицина және 

фармацевтика 
қызметкерлерінің ар-
намыс кодексін сақтау 

(бұдан әрі – Ар-намыс 
кодексі). 

Медицина және 
фармацевтика 
қызметкерлерінің өз 

қызметі үшін азаматтар 
мен тұтас қоғам 

алдындағы моральдық 
жауапкершілігін 
қамтамасыз ету  

Қазақстан 

Республикасының 
Конституциясы. 

«Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» Қазақстан 

Республикасының 
Кодексі. 

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» 
Қазақстан 

Республикасынвң Заңы. 
Денсаулық сақтау 

саласындағы нормативтік 
құқықтық актілер. 
Еңбекке уақытша 

жарамсыздықты сараптау 
және медициналық-

әлеуметтік сараптама 
негіздері. 
Бейін бойынша 

қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 

мәселелері. 
Еңбек кодексі 



2. Этика, деонтология және субординация қағидаларын сақтау 

2.1. Ішкі мінез-құлық мәдениеті қағидаттарын сақтау 

2.1. Ішкі мінез-құлық 

мәдениеті 
қағидаттарын сақтау 

қабілеті. 
Дербестігі: ішкі 
мінез-құлық 

мәдениеті 
қағидаттарын жүйелі 

бақыланатын сақтау. 
Жауапкершілігі: ішкі 
мінез-құлық 

мәдениеті 
қағидаттарын сақтау 

сапасы үшін. 
Күрделілігі: ішкі 
мінез-құлық 

мәдениеті 
қағидаттарын сақтау 

үшін жауапкершілік 
деңгейін ескергенде, 
жоғары  

Адал еңбек ету 

көзқарасын сақтау. 
Тәртіп сақтау. 

Еңбек заттарына 
ұқыпты қарау. 
Пациенттермен, 

олардың заңды 
өкілдерімен және 

туыстарымен 
ықыласпен қатынас 
жасау. 

Әріптестермен қарым-
қатынас жасағанда, 

алқалылықты 
қамтамасыз ету  

Медициналық этика. 

Деонтология. 
Тиімді қатынас жасау 

шеберлігі. 
Қарым-қатынас 
деңгейлері. 

Қарым-қатынас 
құралдары. 

Қарым-қатынас 
стильдері. 
Қарым-қатынасқа ықпал 

ететін факторлар. 
Қарым-қатынасқа кедергі 

келтіретін факторлар. 
Қарым-қатынас 
тиімділігінің 

критерийлері  

2.2. Сыртқы мінез-құлық мәдениеті қағидаттарын сақтау 

2.2. Сыртқы мінез-құлық 

мәдениеті 
қағидаттарын сақтау 

қабілеті. 
Дербестігі: сыртқы 
мінез-құлық 

мәдениеті 
қағидаттарын жүйелі 

бақыланатын сақтау. 
Жауапкершілігі: 
сыртқы мінез-құлық 

мәдениеті 
қағидаттарын сақтау 

сапасы үшін. 
Күрделілігі: сыртқы 
мінез-құлық 

мәдениеті 
қағидаттарын сақтау 

үшін жауапкершілік 
деңгейін ескергенде, 
жоғары 

Әдептілік қағидаларын 

сақтау. 
Жақсы мінез 

қағидаларын сақтау. 
Сөйлеу мәдениетін 
сақтау. 

Тиісті сыртқы келбетін 
сақтау  

Медициналық этика. 

Деонтология. 
Тиімді қатынас жасау 

шеберлігі. 
Қарым-қатынас 
деңгейлері. 

Қарым-қатынас 
құралдары. 

Қарым-қатынас 
стильдері. 
Қарым-қатынасқа ықпал 

ететін факторлар. 
Қарым-қатынасқа кедергі 

келтіретін факторлар. 
Қарым-қатынас 
тиімділігінің 

критерийлері 

2.3. Субординацияны сақтау 

2.3. Субординацияны 
сақтау қабілеті. 
Дербестігі: 

субординацияны 
жүйелі бақыланатын 

сақтау. 

Иерархияға және 
бағыныстылыққа 
қатысты қызметтік 

қатынастар жүйесін 
сақтау. 

Жалпыға бірдей 

Медициналық этика. 
Деонтология. 
Тиімді қатынас жасау 

шеберлігі. 
Қарым-қатынас 

деңгейлері. 



Жауапкершілігі: 

субординацияны 
сақтау сапасы үшін. 
Күрделілігі: 

субординацияны 
сақтау үшін 

жауапкершілік 
деңгейін ескергенде, 
жоғары  

қабылданған 

моральдық-этикалық 
нормаларды сақтау, 
әріптестеріне қатысты 

сыпайылық пен 
әдептілік. 

Пациент мүддесінде 
талап етілетін болса, 
әріптестеріне риясыз 

көмек көрсетуді 
қамтамасыз ету. 

Пациент мүддесінде 
талап етілетін болса, 
әріптестерінен риясыз 

көмек сұрау. 
Басқа медицина және 

фармацевтика 
қызметкерінің кәсіптік 
біліктілігі туралы 

көпшілік алдында 
күмән білдіруге тыйым 

салу  

Қарым-қатынас 

құралдары. 
Қарым-қатынас 
стильдері. 

Қарым-қатынасқа ықпал 
ететін факторлар. 

Қарым-қатынасқа кедергі 
келтіретін факторлар. 
Қарым-қатынас 

тиімділігінің 
критерийлері 

2.4. Медициналық этика және деонтология қағидаттарын сақтау 

2.4. Медициналық этика 
және деонтология 

қағидаттарын сақтау 
қабілеті. 
Дербестігі: 

медициналық этика 
және деонтология 

қағидаттарын жүйелі 
бақыланатын сақтау. 
Жауапкершілігі: 

медициналық этика 
және деонтология 

қағидаттарын сақтау 
сапасы үшін. 
Күрделілігі: 

медициналық этика 
және деонтология 

қағидаттарын сақтау 
үшін жауапкершілік 
деңгейін ескергенде, 

жоғары  

Ізгілік, мейірімділік 
және қамқорлық 

қағидаттарын сақтау. 
Рақымдылық 
қағидаттарын сақтау. 

Тілектестік 
қағидаттарын сақтау. 

Риясыздық 
қағидаттарын сақтау. 
Еңбексүйгіштік 

қағидаттарын сақтау. 
Хабардар етіп келісуді 

сақтау 

Медициналық этика. 
Деонтология. 

Тиімді қатынас жасау 
шеберлігі. 
Қарым-қатынас 

деңгейлері. 
Қарым-қатынас 

құралдары. 
Қарым-қатынас 
стильдері. 

Қарым-қатынасқа ықпал 
ететін факторлар. 

Қарым-қатынасқа кедергі 
келтіретін факторлар. 
Қарым-қатынас 

тиімділігінің 
критерийлері 

2.5. Денсаулық сақтау ұйымдары беделінің сақталуын қамтамасыз ету 

2.5. Денсаулық сақтау 
ұйымдары беделінің 

сақталуын 
қамтамасыз ету 
қабілеті. 

Дербестігі: денсаулық 
сақтау ұйымдары 

Денсаулық сақтау 
ұйымы бөлімшесінің 

беделіне ұқыпты қарау. 
Медицина ұйымының 
беделіне ұқыпты қарау. 

Денсаулық сақтау 
саласы 

Медициналық этика. 
Деонтология. 

Тиімді қатынас жасау 
шеберлігі. 
Қарым-қатынас 

деңгейлері. 
Қарым-қатынас 



беделінің сақталуын 

жүйелі бақыланатын 
қамтамасыз ету. 
Жауапкершілігі: 

денсаулық сақтау 
ұйымдарының 

беделін сақтау сапасы 
үшін. 
Күрделілігі: 

денсаулық сақтау 
ұйымдарының 

беделін сақтау үшін 
жауапкершілік 
деңгейін ескергенде, 

жоғары  

қызметкерлерінің 

беделіне ұқыпты қарау  

құралдары. 

Қарым-қатынас 
стильдері. 
Қарым-қатынасқа ықпал 

ететін факторлар. 
Қарым-қатынасқа кедергі 

келтіретін факторлар. 
Қарым-қатынас 
тиімділігінің 

критерийлері 

3. Денсаулық сақтау ұйымдарындағы еңбек қауіпсіздігі нормаларын сақтау  

3.1. Денсаулыққа әлеуетті қауіп төндіретін жабдықтармен және заттармен жұмыс 
істеген кезде қауіпсіздік нормаларын сақтау  

3.1. Денсаулыққа әлеуетті 

қауіп төндіретін 
жабдықтармен және 

заттармен жұмыс 
істеген кезде 
қауіпсіздік 

нормаларын сақтау 
қабілеті. 

Дербестігі: 
денсаулыққа әлеуетті 
қауіп төндіретін 

жабдықтармен және 
заттармен жұмыс 

істеген кезде 
қауіпсіздік 
нормаларын жүйелі 

бақыланатын сақтау. 
Жауапкершілігі: 

денсаулыққа әлеуетті 
қауіп төндіретін 
жабдықтармен және 

заттармен жұмыс 
істеген кезде 

қауіпсіздік 
нормаларын сақтау 
сапасы үшін. 

Күрделілігі: жоғары 

Электр жабдығымен 

жұмыс істеген кезде 
қауіпсіздік техникасы 

қағидаларын сақтау. 
Медициналық 
техникамен жұмыс 

істеген кезде қауіпсіздік 
техникасы қағидаларын 

сақтау. 
Түйрейтін-кесетін 
медициналық 

құралдармен жұмыс 
істеген кезде қауіпсіздік 

техникасы қағидаларын 
сақтау. 
Радиоактивті сәуле 

шығаратын 
жабдықтармен жұмыс 

істеген кезде қауіпсіздік 
техникасы қағидаларын 
сақтау. 

Денсаулыққа әлеуетті 
қауіп төндіретін 

заттармен жұмыс 
істеген кезде қауіпсіздік 
техникасы қағидаларын 

сақтау. 

Электр жабдығымен 

жұмыс істеген кездегі 
қауіпсіздік техникасы. 

Медициналық 
техникамен жұмыс 
істеген кездегі қауіпсіздік 

техникасы. 
Түйрейтін-кесетін 

медициналық 
құралдармен жұмыс 
істеген кездегі қауіпсіздік 

техникасы. 
Радиоактивті сәуле 

шығаратын 
жабдықтармен жұмыс 
істеген кездегі қауіпсіздік 

техникасы. 
Денсаулыққа әлеуетті 

қауіп төндіретін 
заттармен жұмыс істеген 
кездегі қауіпсіздік 

техникасы 

3.2. Өртке қарсы қауіпсіздік нормаларын сақтау 

3.2. Өртке қарсы 
қауіпсіздік 

нормаларын сақтау 
қабілеті. 

Дербестігі: өртке 
қарсы қауіпсіздік 

Өртке қарсы қауіпсіздік 
қағидаларын сақтау 

Өртке қарсы қауіпсіздік 
қағидалары 



нормаларын жүйелі 

бақыланатын сақтау. 
Жауапкершілігі: 
өртке қарсы 

қауіпсіздік 
нормаларын сақтау 

сапасы үшін. 
Күрделілігі: жоғары 

4. Өз қызметін ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау және ұдайы жетілдіру 

4.1. Қызметті жоспарлау 

4.1. Өз қызметін 

жоспарлау қабілеті; 
Дербестігі: өз 
қызметін жүйелі 

бақыланатын 
жоспарлау; 

Жауапкершілігі: 
қызметін жоспарлау 
сапасы үшін; 

Күрделілігі: жоғары 

Қызмет мақсаттарын 

айқындау. 
Міндеттерді айқындау. 
Қызмет міндеттерін 

оңтайлы шешуге ықпал 
ететін іс-шараларды 

айқындау. 
Іс-шараларды орындау 
мерзімдерін айқындау. 

Қызмет мақсаттарына 
қол жеткізілуін 

көрсететін түйінді 
тиімділік 
көрсеткіштерін 

айқындау  

Қызмет туралы ереже. 

Лауазымдық 
нұсқаулықтар. 
Операциялық рәсімдер 

стандарттары. 
Нормативтер. 

Қызметті сапалы 
орындаудың 
алгоритмдері мен 

нұсқаулықтары 

4.2. Кәсіптік қызмет процессінде жеке әлеуетті жоғарылату 

4.2. Кәсіптік қызмет 
процесінде жеке 

әлеуетті жоғарылату 
қабілеті; 

Дербестігі: кәсіптік 
қызмет процесінде 
жеке әлеуетті өз 

бетінше жоғарылату; 
Жауапкершілігі: 

кәсіптік қызмет 
процесінде жеке 
әлеуетті сапалы 

жоғарылату үшін; 
Күрделілігі: жоғары 

Кәсіптік қызмет 
процесінде өздігінен оқу 

және дағдысы мен 
машықтарын нығайту; 

Оқу-әдістемелік әдебиет 
бойынша ұдайы өздігінен 
оқу; 

Кәсіптік оқыту іс-
шараларына үнемі 

қатысу; 
Кәсіптік ақпарат алмасу 
іс-шараларына қатысу 

Кәсіптік қызмет 
процесінде өздігінен 

оқу және жеке әлеуетін 
жоғарылату 

технологиясы; 
Кәсіптік оқу-
әдістемелік ақпарат 

көздері; 
Ақпаратты игеру 

тәсілдері; 
Кәсіптік біліктілікті 
жоғарылату 

саласындағы НҚА мен 
регламенттеуші 

құжаттар 

4.3. Жұмыстарды жүзеге асырған кезде стандарттарды, нұсқаулықтарды, алгоритмдер 
мен хаттамаларды сақтау 

4.3. Жұмыстарды жүзеге 
асырған кезде 

стандарттарды, 
нұсқаулықтарды, 

алгоритмдер мен 
хаттамаларды сақтау 
қабілеті; 

Дербестігі: 
жұмыстарды жүзеге 

Стандарттарды, 
нұсқаулықтарды, 

алгоритмдерді, 
хаттамаларды 

басшылыққа алу 

Қызмет туралы ереже; 
Лауазымдық 

нұсқаулықтар; 
Операциялық рәсімдер 

стандарттары; 
Нормативтер; 
Қызметті сапалы 

орындаудың 
алгоритмдері мен 



асырған кезде 

стандарттарды, 
нұсқаулықтарды, 
алгоритмдер мен 

хаттамаларды ұдайы 
бақыланатын сақтау; 

Жауапкершілігі: 
жұмыстарды жүзеге 
асырған кезде 

стандарттарды, 
нұсқаулықтарды, 

алгоритмдер мен 
хаттамаларды сақтау 
сапасы үшін; 

Күрделілігі: орташа  

нұсқаулықтары 

4.4. Жұмыс нәтижелерін талдау 

4.4. Жұмыс нәтижелерін 
талдау қабілеті; 

Дербестігі: жұмысты 
ұдайы бақыланатын 

талдау; 
Жауапкершілігі: 
жұмысты талдау 

сапасы үшін; 
Күрделілігі: жоғары 

Жұмыстардың 
нәтижелілігі, сапасы, 

тиімділігі 
көрсеткіштерін талдау 

Қызметтің нәтижелілігі; 
Жұмыстардың сапасы; 

Қызметтің тиімділігі; 
Медициналық 

статистика; 
Экономикалық тиімділік; 
Медициналық тиімділік; 

Әлеуметтік тиімділік 

4.5. Қызмет нәтижелерін жетілдіретін іс-шараларды әзірлеу 

4.5. Қызмет нәтижелерін 

жетілдіретін іс-
шараларды әзірлеу 
қабілеті; 

Дербестігі: қызмет 
нәтижелерін 

жетілдіретін іс-
шараларды ұдайы 
бақыланатын әзірлеу; 

Жауапкершілігі: 
қызмет нәтижелерін 

жетілдіретін іс-
шараларды әзірлеу 
сапасы үшін; 

Күрделілігі: жоғары 

Қызметтің 

нәтижелілігін шектейтін 
проблемаларды 
анықтау; 

Қызмет нәтижелерін 
жетілдіретін іс-

шараларды жоспарлау; 
Қызмет нәтижелерін 
жетілдіретін іс-

шараларды жүзеге 
асыру; 

Қызмет нәтижелерін 
жетілдіретін іс-
шараларды талдау 

Нәтижелілік 

көрсеткіштері; 
Сапа менеджменті; 
Енгізуді ұйымдастыру; 

Жұмыс бейіні бойынша 
заманауи ғылым 

жетістіктері 

4.6. Төменгі сатыдағы медицина персоналының жұмысын ұйымдастыруға қатысу 

4.6. Төменгі сатыдағы 
медицина 

персоналының 
жұмысын 

ұйымдастыру 
қабілеті; 
Дербестігі: төменгі 

сатыдағы медицина 
персоналының 

жұмысын ұдайы 

Төменгі сатыдағы 
персоналға жұмыстағы 

кемшіліктерін немесе 
жұмыс тиімділігінің 

жеткіліксіздігін 
көрсету; 
Төменгі сатыдағы 

персоналмен бірге 
жұмыстағы 

кемшіліктерді жою 

Төменгі сатыдағы 
персонал жұмысының 

мақсаты; 
Төменгі сатыдағы 

персоналдың міндеттері; 
Төменгі сатыдағы 
персоналдың лауазымдық 

функциялары; 
Төменгі сатыдағы 

персоналдың жұмысын 



бақыланатын 

ұйымдастыру; 
Жауапкершілігі: 
төменгі сатыдағы 

медицина 
персоналының 

жұмысын 
ұйымдастыру сапасы 
үшін; 

Күрделілігі: жоғары 

және мінсіз әрі 

тиімділігі жоғары іс-
қимыл алгоритмдерінің 
немесе 

нұсқаулықтарының 
тиімділігін арттыру 

тетіктерін әзірлеу; 
Мінсіз әрі тиімділігі 
жоғары іс-қимылды өзі 

үлгі болып көрсету; 
Төменгі сатыдағы 

персоналдың 
алгоритмдер мен 
нұсқаулықтарды 

орындауын бақылау   

регламенттецтін 

стандарттар мен НҚА; 
Персоналды басқару; 
Сапа менеджменті 

Операциялық 
менеджмент 

4.7. Медициналық қызмет нәтижелерінің түйінді көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу 

4.7. Медициналық қызмет 
нәтижелерінің түйінді 

көрсеткіштеріне 
мониторинг жүргізу 

қабілеті; 
Дербестігі: 
медициналық қызмет 

нәтижелерінің түйінді 
көрсеткіштеріне 

ұдайы бақыланатын 
мониторинг; 
Жауапкершілігі: 

медициналық қызмет 
нәтижелерінің түйінді 

көрсеткіштерінің 
мониторингі сапасы 
үшін; 

Күрделілігі: жоғары 

Өз қызметі тиімділігінің 
түйінді көрсеткіштерін 

айқындау; 
Қызмет нәтижелерінің 

ай сайынғы 
мониторингін жүргізу; 
Тиісті құрылымдарға 

ақпарат беру 

Нәтижелілік 
көрсеткіштері; 

Сапа менеджменті; 
Енгізуді ұйымдастыру; 

Жұмыс бейіні бойынша 
заманауи ғылым 
жетістіктері 

4.8. Жаңа әдістемелерді практикаға енгізу 

4.8. Жаңа әдістемелерді 
практикаға енгізу 

қабілеті; 
Дербестігі: жаңа 
әдістемелерді 

практикаға ұдайы 
бақыланатын енгізу; 

Жауапкершілігі: жаңа 
әдістемелерді 
практикаға енгізу; 

Күрделілігі: жоғары 

Қызмет бейіні бойынша 
халықаралық 

тәжірибені зерделеу; 
Қызмет саласындағы 
жаңа ғылыми 

жетістіктерді зерделеу  
Жаңа әдістемелерді 

практикаға енгізу  
Жаңа әдістемелерді 
практикаға енгізу  

нәтижелерін талдау 

Қызмет саласындағы 
заманауи жетістіктер; 

Қызмет саласындағы 
халықаралық тәжірибе; 
Енгізу процесін 

регламенттейтін НҚА 

5. Пациенттердің құқықтарын қамтамасыз ету 

5.1. Азаматтардың медициналық көмектен бас тарту құқықтарын қамтамасыз ету 

5.1. Азаматтардың 
медициналық көмектен 

бас тарту құқықтарын 
қамтамасыз ету 

Пациенттерге және 
олардың заңды 

өкілдеріне медициналық 
көмектен бас тартудың 

Қазақстан 
Республикасының 

Конституциясы. 
«Халық денсаулығы 



қабілеті. 

Дербестігі: азаматтың 
медициналық көмектен 
бас тарту рәсімін 

жүйелі бақыланып 
отыратын жүргізу. 

Жауапкершілігі: 
азаматтың 
медициналық көмектен 

бас тарту рәсіміне 
байланысты іс-

шараларды жүзеге 
асыру сапасы үшін. 
Күрделілігі: бұл 

рәсімнің салдарын 
ескергенде, жоғары  

салдары туралы 

түсіндіру. 
Медициналық көмектен 
бас тартуды 

медициналық 
құжаттамамен ресімдеу. 

Көмелетке толмаған не 
әрекетке қабілетсіз 
адамның заңды өкілдері 

көрсетілген адамдардың 
өмірін құтқару үшін 

қажетті медициналық 
көмектен бас тартқан 
кезде қорғаншылық және 

қорғаншылық 
органдарына жүгіну  

және денсаулық сақтау 

жүйесі туралы» 
Қазақстан 
Республикасының 

Кодексі. 
«Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» 
Қазақстан 

Республикасының Заңы. 
Денсаулық сақтау 

саласындағы 
нормативтік құқықтық 
актілер. 

Еңбекке уақытша 
жарамсыздықты 

сараптау және 
медициналық-
әлеуметтік сараптама 

негіздері. 
Бейін бойынша 

қызметтерді 
ұйымдастырудың 
жалпы мәселелері. 

Азаматтық кодекс 
 

5.2. Тиісті жағдайда азаматтардың келісімінсіз медициналық көмек көрсету 

5.2. Тиісті жағдайда 

азаматтардың 
келісімінсіз 

медициналық көмек 
көрсету қабілеті 
Дербестігі: тиісті 

жағдайда азаматтардың 
келісімінсіз жүйелі 

бақыланатын 
медициналық көмек 
көрсету. 

Жауапкершілігі: тиісті 
жағдайда азаматтардың 

келісімінсіз 
медициналық көмек 
көрсету сапасы үшін. 

Күрделілігі: 
қабылданған шешім 

үшін жауапкершілік 
деңгейін ескергенде, 
жоғары  

Тиісті жағдайда өздерінің 

келісімінсіз медициналық 
көмек көрсетілуге тиіс 

адамдарды айқындау. 
Кәмелетке толмаған және 
сот әрекетке қабілетсіз 

деп таныған адамдарға 
қатысты олардың заңды 

өкілдерінен 
медициналық көмек 
көрсетуге келісім алу. 

Консилиумда азаматтарға 
олардың келісімінсіз 

медициналық көмек 
көрсету туралы шешім 
қабылдау. 

Консилиум жинау 
мүмкін болмаған 

жағдайда, азаматтардың 
келісімінсіз медициналық 
көмек көрсету туралы 

шешімді дербес 
қабылдап, кейіннен 

медицина ұйымының 
лауазымды адамдары мен 

Қазақстан 

Республикасының 
Конституциясы. 

«Халық денсаулығы 
және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» 

Қазақстан 
Республикасының 

Кодексі. 
«Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы» 
Қазақстан 

Республикасының Заңы. 
Денсаулық сақтау 
саласындағы 

нормативтік құқықтық 
актілер. 

Еңбекке уақытша 
жарамсыздықты 
сараптау және 

медициналық-
әлеуметтік сараптама 

негіздері. 
Бейін бойынша 



заңды өкілдерге 

хабарлау. 
Азаматтардың 
келісімінсіз медициналық 

көмек көрсетуді тоқтату 
негіздерін айқындау  

қызметтерді 

ұйымдастырудың 
жалпы мәселелері. 
Азаматтық кодекс 

 

5.3. Дәрігерлік құпияны сақтау 

5.3. Дәрігерлік құпияны 

сақтау қабілеті. 
Дербестігі: жүйелі 

бақыланатын 
дәрігерлік құпияны 
сақтау. 

Жауапкершілігі: 
дәрігерлік құпияны 

сақтау сапасы үшін. 
Күрделілігі: дәрігерлік 
құпияны сақтау үшін 

жауапкершілік 
деңгейін ескергенде, 

жоғары  

Дәрігерлік құпияны 

құрайтын ақпаратты 
айқындау. 

Дәрігерлік құпияны 
құрайтын мәліметтердің 
жария болмауын 

қамтамасыз ету. 
Пациентті тексеру және 

емдеу мүддесінде, 
ғылыми зерттеулер 
жүргізу, бұл мәліметтерді 

оқу процесінде 
пайдалану үшін және 

өзге мақсаттарда 
дәрігерлік құпияны 
құрайтын мәліметтерді 

басқа заңды және 
(немесе) жеке тұлғаларға 

беруге пациенттің немесе 
оның заңды өкілінің 
келісімін алу. 

Дәрігерлік құпияны 
құрайтын мәліметтерді 

азаматтың немесе оның 
заңды өкілінің 
келісімінсіз беруге 

болатын жағдайларды 
айқындау. 

Дербес сипаттағы 
ақпаратты электронды 
дерекқорға қосуға 

азаматтың немесе оның 
заңды өкілінің келісімін 

ресімдеу 

Қазақстан 

Республикасының 
Конституциясы. 

«Халық денсаулығы 
және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» 

Қазақстан 
Республикасының 

Кодексі. 
«Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы» 
Қазақстан 

Республикасының Заңы. 
Денсаулық сақтау 
саласындағы 

нормативтік құқықтық 
актілер. 

Еңбекке уақытша 
жарамсыздықты 
сараптау және 

медициналық-
әлеуметтік сараптама 

негіздері. 
Бейін бойынша 
қызметтерді 

ұйымдастырудың 
жалпы мәселелері. 

Азаматтық кодекс 
 

6. Пациенттер мен әріптестерін консультативтік-ақпараттық қолдау 

6.1. Пациенттерге консультация беру 

6.1. Пациенттерге 
консультация беру 

қабілеті. 
Дербестігі: 
пациенттерге 

консультация беруді 
өз бетінше жүзеге 

асыру. 
Жауапкершілігі: 

Науқасты тыңдау. 
Алынған мәліметтерді 

талдау. 
Ұсынымдар беру. 
Өз құзыреті шегінде 

пациенттерді 
қызықтыратын сұрақтар 

бойынша жауап беру  

Тиімді қатынас жасау 
қағидалары. 

Медициналық этика және 
деонтология. 
Өз құзыреті шегінде 

пациенттерге 
мамандандырылған 

бейінді ұсынымдар беру  



пациенттерге 

консультация беру 
сапасы үшін. 
Күрделілігі: орташа 

6.2. Медициналық көмек көрсетудің барлық сатыларында сабақтастықты қамтамасыз 
ету 

6.2. Медициналық көмек 
көрсетудің барлық 

сатыларында 
сабақтастықты 

қамтамасыз ету 
қабілеті. 
Дербестігі: 

медициналық көмек 
көрсетудің барлық 

сатыларында 
сабақтастықты өз 
бетінше қамтамасыз 

ету. 
Жауапкершілігі: 

медициналық көмек 
көрсетудің барлық 
сатыларында 

сабақтастықты 
қамтамасыз ету. 

Күрделілігі: жоғары 

Жүгінгенге «дейін» 
пациентке медициналық 

көмек көрсеткен 
медицина 

қызметкерлерімен 
қажетті ақпарат алмасу. 
Жүгінгеннен «кейін» 

пациентке медициналық 
көмек көрсеткен 

медицина 
қызметкерлерімен 
қажетті ақпарат алмасу  

Тиімді қатынас жасау 
қағидалары. 

Медициналық этика және 
деонтология. 

Өз құзыреті шегінде 
әріптестеріне 
мамандандырылған 

бейінді ұсынымдар беру 

6.3. Тәжірибесі аздау әріптестеріне қатысты тәлімгерлік ету 

6.4.  Тәжірибесі аздау 
әріптестеріне қатысты 
тәлімгерлікті жүргізу 

қабілеті.  
Дербестігі:  

тәжірибесі аздау 
әріптестеріне қатысты 
тәлімгерлікті өз 

бетінше жүргізу. 
Жауапкершілігі: 

тәжірибесі аздау 
әріптестеріне қатысты 
тәлімгерлікті сапалы 

жүргізу үшін. 
Күрделілігі: жоғары 

Тәжірибесі аздау 
әріптестерімен 
байланыс жасау  

«Айтып бер – көрсет – 
бақылауда ұста» 

пішінінде тәлімгерлік 
ету  

Тиімді қарым-қатынас 
жасау қағидалары. 
Медициналық этика және 

деонтология. 
Тәлімгерлік  ету әдістері 

Өз құзыреті шегінде 
әріптестеріне 
мамандандырылған 

бейінді ұсынымдар беру 
және тәлімгерлік ету 

6.5. Кіші медицина персоналына қатысты тәлімгерлік ету 

6.4.  Кіші медицина 

персоналына қатысты 
тәлімгерлік ету 

қабілеті.  
Дербестігі:  
кіші медицина 

персоналына қатысты 
өз бетінше 

тәлімгерлік ету.  

Кіші медицина 

персоналымен  
байланыс жасау  

«Айтып бер – көрсет – 
бақылауда ұста» 
пішінінде тәлімгерлік 

ету  
 

Тиімді қарым-қатынас 

жасау қағидалары. 
Медициналық этика және 

деонтология. 
Тәлімгерлік  ету әдістері 
Өз құзыреті шегінде кіші 

медицина персоналына 
мамандандырылған 

бейінді ұсынымдар беру 



Жауапкершілігі: 

кіші медицина 
персоналына қатысты 
тәлімгерлікті сапалы 

жүргізу үшін. 
Күрделілігі: жоғары  

және тәлімгерлік ету 

7. Медициналық қызметтер көрсету процестерін құжаттандыруды (оның ішінде 

электрондық) қамтамасыз ету 

7.1. Медициналық құжаттаманың стандартты нысандарын жүргізу 

7.1. Медициналық 
құжаттаманың 

стандартты 
нысандарын жүргізу 
қабілеті. 

Дербестігі: 
медициналық 

құжаттаманың 
стандартты 
нысандарын өз 

бетінше жүргізу. 
Жауапкершілігі: 

медициналық 
құжаттаманың 
стандартты 

нысандарын сапалы 
жүргізу және онда 

қамтылған 
ақпараттың 
дұрыстығы үшін. 

Күрделілігі: жоғары 

Медициналық 
құжаттаманың 

стандартты нысандарын 
жүргізу. 
Қажетті жазбалардың 

бәрін дұрыс ресімдеу. 
Жазбалар мен оларды 

жазу уақыты туралы 
белгілердің түсінікті 
болуын қамтамасыз ету. 

Медициналық 
құжаттаманың 

стандартты 
нысандарының 
сақталуын қамтамасыз 

ету. 
Медициналық 

құжаттаманы тіркеу 
орнына және денсаулық 
сақтау ұйымының 

мұрағатына уақтылы 
беру 

Медициналық құжат 
айналымын регламенттеу 

жөніндегі НҚА. 
Медициналық есепке алу-
есеп беру 

құжаттамасының 
стандартты нысандары 

7.2. Электронды медициналық құжаттаманы жүргізу 

7.2. Электронды 

медициналық 
құжаттаманы жүргізу 

қабілеті. 
Дербестігі: 
электронды 

медициналық 
құжаттаманы өз 

бетінше жүргізу. 
Жауапкершілігі: 
электронды 

медициналық 
құжаттаманың 

стандартты 
нысандарын сапалы 
жүргізу және онда 

қамтылған 
ақпараттың 

дұрыстығы үшін. 
Күрделілігі: жоғары 

Дербес компьютерді 

пайдалану. 
Электронды 

медициналық 
құжаттаманың 
стандартты нысандарын 

жүргізу. 
Ақпаратты электрондық 

дерекқорға дұрыс және 
уақтылы енгізу. 
Ақпараттық 

қауіпсіздікті сақтауды 
қамтамасыз ету. 

Электрондық 
медициналық 
құжаттаманың 

сақталуын қамтамасыз 
ету  

Дербес компьютермен 

жұмыс істеу туралы негізгі 
мәліметтер. 

Негізгі компьютерлік 
бағдарламаларды қолдану. 
Денсаулық сақтауды 

ақпараттандыру негіздері. 
Ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету негіздері. 
Электрондық және 
медициналық құжат 

айналымын регламенттеу 
жөніндегі НҚА. 

Электрондық 
медициналық есепке алу-
есеп беру 

құжаттамасының 
стандартты нысандары 



8. Дәрігерге дейінгі көмек көрсету  

8.1. Жүрек-өкпе реанимациясы кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек  

8.1. Жүрек-өкпе 

реанимациясы 
кезіндегі дәрігерге 

дейінгі медициналық 
көмек көрсету 
бойынша іс-

шараларды жүзеге 
асыру қабілеті. 

Дербестігі: жүрек-
өкпе реанимациясы 
кезіндегі дәрігерге 

дейінгі медициналық 
көмек көрсету 

бойынша іс-
шараларды өз бетінше 
жүзеге асыру. 

Жауапкершілігі:  
жүрек-өкпе 

реанимациясы 
кезіндегі дәрігерге 
дейінгі медициналық 

көмекті жүзеге асыру 
сапасы үшін. 

Күрделілігі: жоғары  

Тыныс алу жолдарының 

өткізгіштігін қалпына 
келтіру. 

Қан айналымды 
қалпына келтіру. 
Тыныс алуды қалпына 

келтіру. 
Инфекциялық 

қауіпсіздік қағидаларын 
сақтау  
 

Өкпені жасанды желдету 

техникасы; 
Жүрекке тікелей емес 

уқалау техникасы  
 

8.2. Миокард инфаркты кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

8.2. Миокард инфаркты 
кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды жүзеге 

асыру қабілеті. 
Дербестігі: миокард 
инфаркты кезіндегі 

дәрігерге дейінгі 
шұғыл көмек көрсету 

бойынша іс-
шараларды өз бетінше 
жүзеге асыру. 

Жауапкершілігі:  
миокард инфаркты 

кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-

шараларды жүзеге 
асыру сапасы үшін. 

Күрделілігі: жоғары  

Эмоционалдық 
жүктемені азайту 
Жүрек ауруымен және 

коронарлық 
тамырлардың 

ауырсынуымен күрес 
Кардиогендік шок 
профилактикасы 

Тромбоның қалыптасу 
процесін төмендету 

Гипоксияны және 
гипоксемияны азайту 
Жай-күйді (АҚ, пульс, 

ТЖЖ) бақылау  
 

Микорад инфарктының 
негізгі клиникалық 
симптомдары.  

Шұғыл көмек көрсету 
алгоритмі  

 

8.3. Анафилактикалық шок кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

8.3. Анафилактикалық 
шок кезіндегі 

дәрігерге дейінгі 

АҚ жоғарылауы, 
Аллергенді сорудың 

төмендеуі   

Анафилактикалық шок 
кезіндегі негізгі 

клиникалық симптомдар 



шұғыл көмек көрсету 

бойынша іс-
шараларды жүзеге 
асыру қабілеті. 

Дербестігі: 
анафилактикалық шок 

кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-

шараларды өз бетінше 
жүзеге асыру. 

Жауапкершілігі:  
анафилактикалық шок 
кезіндегі дәрігерге 

дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-

шараларды жүзеге 
асыру сапасы үшін. 
Күрделілігі: жоғары  

Гипоксияның төмендеуі 

Аспирацияның және 
асфиксиянң 
профилактикасы Жай-

күйді (АҚ, пульс, ТЖЖ) 
бақылау  

 

Шұғыл көмек көрсету 

алгоритмі  

8.4. Гипертониялық криз кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

8.4. Гипертониялық криз 
кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды жүзеге 

асыру қабілеті. 
Дербестігі: 
гипертониялық криз 

кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды өз бетінше 
жүзеге асыру. 

Жауапкершілігі:  
гипертониялық криз 

кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-

шараларды жүзеге 
асыру сапасы үшін. 

Күрделілігі: жоғары  

Жай-күйді (АҚ, пульс, 
ТЖЖ) бақылау  
Гемодинмиканы 

жақсарту 
Эмоционалдық 

жүктемені төмендету 
Гипоксияны және 
гипоксемияны 

төмендету  

Гипертониялық криз 
кезіндегі негізгі 
клиникалық симптомдар 

Шұғыл көмек көрсету 
алгоритмі  

8.5. Борнх демікпесі кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

8.5. Борнх демікпесі 
кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды жүзеге 

асыру қабілеті. 
Дербестігі: борнх 
демікпесі кезіндегі 

дәрігерге дейінгі 
шұғыл көмек көрсету 

Эмоционалдық 
жүктемені төмендету 
Себепті жою 

Бронхоспазмды алу 
Тыныс алуды жеңілдету 

Жай-күйді жеңілдету 
Гипоксияны және 
гипоксемияны 

төмендету  

Борнх демікпесі кезіндегі 
негізгі клиникалық 
симптомдар 

Шұғыл көмек көрсету 
алгоритмі  



бойынша іс-

шараларды өз бетінше 
жүзеге асыру. 
Жауапкершілігі:  

борнх демікпесі 
кезіндегі дәрігерге 

дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-
шараларды жүзеге 

асыру сапасы үшін. 
Күрделілігі: жоғары  

8.6. Гипертермин кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

8.6. Гипертермин 

кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды жүзеге 
асыру қабілеті. 

Дербестігі: 
гипертермин кезіндегі 

дәрігерге дейінгі 
шұғыл көмек көрсету 
бойынша іс-

шараларды өз бетінше 
жүзеге асыру. 

Жауапкершілігі:  
гипертермин кезіндегі 
дәрігерге дейінгі 

шұғыл көмек көрсету 
бойынша іс-

шараларды жүзеге 
асыру сапасы үшін. 
Күрделілігі: жоғары 

Жай-күйді (АҚ, пульс, 

ТЖЖ, дене қызуының 
температурасы) бақылау  

Салқындатудың 
физикалық әдістері 
Температураны 

төмендетудің дәрі-
дәрмектік әдістері  

Гипертермин кезіндегі 

негізгі клиникалық 
симптомдар 

Шұғыл көмек көрсету 
алгоритмі  

8.7. Ларингоспазма кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек  

8.7. Ларингоспазма 

кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды жүзеге 
асыру қабілеті. 

Дербестігі: 
ларингоспазма 

кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-

шараларды өз бетінше 
жүзеге асыру. 

Жауапкершілігі:  
ларингоспазма 
кезіндегі дәрігерге 

дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-

Жай-күйді бақылау 

Эмоционалдық 
жүктемені төмендету 

Аллергиялық реакцияны 
тоқтату 
Спазмды басу 

Гипоксияны төмендету 
 

Ларингоспазма кезіндегі 

негізгі клиникалық 
симптомдар 

Шұғыл көмек көрсету 
алгоритмі  



шараларды жүзеге 

асыру сапасы үшін. 
Күрделілігі: жоғары  

8.8. Диарея кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек 

8.8. Диарея кезіндегі 

дәрігерге дейінгі 
шұғыл көмек көрсету 
бойынша іс-

шараларды жүзеге 
асыру қабілеті. 

Дербестігі: диарея 
кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды өз бетінше 

жүзеге асыру. 
Жауапкершілігі:  
диарея кезіндегі 

дәрігерге дейінгі 
шұғыл көмек көрсету 

бойынша іс-
шараларды жүзеге 
асыру сапасы үшін. 

Күрделілігі: жоғары  

Сусыздануды 

профилактикалау 
Дезинтоксикация 
Арнайы ем  

Диарея кезіндегі негізгі 

клиникалық симптомдар 
Шұғыл көмек көрсету 
алгоритмі  

8.9. Қалшылдау синдромы кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек 

8.9. Қалшылдау синдромы 
кезіндегі дәрігерге 

дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-
шараларды жүзеге 

асыру қабілеті. 
Дербестігі:  

қалшылдау синдромы 
кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды өз бетінше 

жүзеге асыру. 
Жауапкершілігі:  
қалшылдау синдромы 

кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды жүзеге 
асыру сапасы үшін. 

Күрделілігі: жоғары  

Жай-күйді бақылау 
Асфиксияны 

профилактикалау 
Қалшылдауларды басу  

Қалшылдау синдромы 
кезіндегі негізгі 

клиникалық симптомдар 
Шұғыл көмек көрсету 
алгоритмі  

8.10. Маникалды-депрессивті синдром кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек 

8.10. Маникалды-
депрессивті синдром 

кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-

Қадағалау 
Қобалжу-депрессиялық 

жай-күйлерді басу 
Психомоторлық қозуды 

басу  

Маникалды-депрессивті 
синдром кезіндегі негізгі 

клиникалық симптомдар 
Шұғыл көмек көрсету 

алгоритмі  



шараларды жүзеге 

асыру қабілеті. 
Дербестігі:  
маникалды-

депрессивті синдром 
кезіндегі дәрігерге 

дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-
шараларды өз бетінше 

жүзеге асыру. 
Жауапкершілігі:  

маникалды-
депрессивті синдром 
кезіндегі дәрігерге 

дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-

шараларды жүзеге 
асыру сапасы үшін. 
Күрделілігі: жоғары 

 

8.11. Алкогольді делирия кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек 

8.11.  Алкогольді делирия 
кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды жүзеге 

асыру қабілеті. 
Дербестігі:  
алкогольді делирия 

кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды өз бетінше 
жүзеге асыру. 

Жауапкершілігі:  
алкогольді делирия 

кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-

шараларды жүзеге 
асыру сапасы үшін. 

Күрделілігі: жоғары  

Психомоторлық қозуды 
жою 
Дезинтоксикациялық 

терапия 
Метаболикалық терапия 

Ликвидация  

Алкогольді делирия 
кезіндегі негізгі 
клиникалық симптомдар 

Шұғыл көмек көрсету 
алгоритмі 

8.12. Қанды қақырық кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек 

8.12. Қанды қақырық 
кезіндегі дәрігерге 
дейінгі шұғыл көмек 

көрсету бойынша іс-
шараларды жүзеге 

асыру қабілеті. 
Дербестігі:  қанды 
қақырық кезіндегі 

дәрігерге дейінгі 
шұғыл көмек көрсету 

Жай-күйді (АҚ өлшеу, 
ЖЖЖ, ТЖЖ)  
Эмоционалдық 

жүктемені төмендету 
Аспирацияның алдын 

алу 
Гипоксияны төмендету 
Қан кетуді тоқтату  

Қанды қақырық кезіндегі 
негізгі клиникалық 
симптомдар 

Шұғыл көмек көрсету 
алгоритмі  



бойынша іс-

шараларды өз бетінше 
жүзеге асыру. 
Жауапкершілігі:  

қанды қақырық 
кезіндегі дәрігерге 

дейінгі шұғыл көмек 
көрсету бойынша іс-
шараларды жүзеге 

асыру сапасы үшін. 
Күрделілігі: жоғары 

9. Профилактикалық іс-шаралар жүргізу  

9.1. Диспансерлеуді жүргізу  

9.1. Диспансерлеуді 

жүзеге асыру қабілеті. 
Дербестігі:  

диспансерлеуді өз 
бетінше жүзеге асыру 
Жауапкершілігі: 

диспансерлеуді 
сапалы жүзеге асыру 

үшін  
Күрделілігі: жоғары 

Диспансерлік есепке алу 

үшін контингенттерді 
қалыптастыру. 

Жоспарлы емдік-
сауықтыру және 
профилактикалық іс-

шаралар жүргізу 
Есепке алу – есеп беру 

құжаттамасын жүргізу 

Денсаулық сақтау 

саласындағы нормативтік-
құқытық актілер 

Диспансерлеу жүргізу 
қағидалары мен әдістері  
 

9.2. Ұлттық екпе күнтізбесі шеңберінде иммундау  

9.2. Диспансерде Ұлттық 

екпе күнтізбесі 
шеңберінде дәрігердің 
бақылауымен 

иммундауды жүзеге 
асыру қабілеті 

Дербестігі: Ұлттық 
екпе күнтізбесі 
шеңберінде дәрігердің 

бақылауымен 
иммундауды жүзеге 

асыру 
Жауапкершілігі: 
Ұлттық екпе 

күнтізбесі шеңберінде 
дәрігердің 

бақылауымен 
иммундауды сапалы 
жүзеге асыру үшін 

Күрделілігі: жоғары 

Диспансерде Ұлттық 

екпе күнтізбесі 
шеңберінде дәрігердің 
бақылауымен 

иммундауды жүзеге 
асыру  

Инфекциялық 
ауруларды 
профилактикалау  

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

 

9.3. Халықтың нысаналы тобына скринингтік зерттеулер, мониторинг жүргізу  

9.3. Халықтың нысаналы 
тобына скринингтік 

зерттеулер, 
мониторинг жүргізу 
қабілеті  

Дербестігі: халықтың 
нысаналы тобына 

АГ, ЖИА, қант 
диабетін, ісік алды, ісік 

өсінділерін, глаукоманы 
ерте айқындау. Қауіп 
тобына балаларды ерте 

айқындау (қауіп 
факторлары)  

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
 



скринингтік 

зерттеулерді, 
мониторингті өз 
бетінше жүргізу 

Жауапкершілігі: 
халықтың нысаналы 

тобына скринингтік 
зерттеулерді, 
мониторингті өз 

бетінше жүргізу үшін 
Күрделілігі: жоғары 

10. Медициналық-әлеуметтік патронаж  

10.1. Емшек сүтімен қоректендіру бойынша консультация беру  

10.1. Емшек сүтімен 

қоректендіру 
бойынша 

консультация беру 
қабілеті 
Дербестігі: емшек 

сүтімен қоректендіру 
бойынша 

консультация беру 
Жауапкершілігі: 
емшек сүтімен 

қоректендіру 
бойынша сапалы 

консультация беру 
үшін  
Күрделілігі: жоғары  

Емшек сүтімен 

қоректендіру жасы үшін 
емшек сүтімен 

қоректендірудің 
маңыздылығын 
түсіндіру  

Емшек сүтімен 
қоректендіру техникасы 

бойынша ұсыныс  

Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
 

10.2. Бір жасқа дейінгі балалардың патронажы  

10.2. Бір жасқа дейінгі 
балалардың 
патронажын жүргізу 

қабілеті 
Дербестігі: бір жасқа 

дейінгі балалардың 
патронажын өз 
бетінше жүргізу 

Жауапкершілігі: бір 
жасқа дейінгі 

балалардың 
потранажын сапалы 
жүргізу үшін 

Күрделілігі: орташа  
 

Баланың денсаулығын 
кешенді бағалау 
Күтіп-қарау бойынша 

ұсыныс 
Тамақтану бойынша 

ұсыныс 
Емшек сүтімен 
қоректендіру бойынша 

ұсыныс 
Бала жасына сәйкес 

келетін білімдері мен 
дағдыларын бағалау 
Уқалау мен гимнастика 

жүргізу бойынша 
ұсынысытар 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
 

11. Қауіпсіз ауруханалық ортаны қолдау, дезинфекция, зарарсыздандыру  

11.1.Пациентті тасымалдау, алып жүру. 

11.1. Пациентті 

тасымалдауға, алып 
жүруге қабілеті 

Дербестігі: пациентті 
өз бетінше 

Пациентті қажетті 

жеріне жеткізу. 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 



тасымаладу, алып 

жүру 
Жауапкершілігі: 
пациентті сапалы 

тасымалдау, алып 
жүру үшін. 

Күрделілігі: орташа  

нұсқалықтары 

Пациенттің қозғалу 
белсенділігінің режимі 
түрлері  

Пациентті төсекке жатқызу 
түрлері 

Пациенттерді тасымалдау, 
алып жүру және ауыстыру 
әдістері  

11.2.Пациентті керуетке жатқызу  

11.2. Пациентті керуетке 
жатқызу қабілеті 
Дербестігі: пациентті 

өз бетінше керуетке 
жатқызу 

Жауапкершілігі: 
пациентті керуетке 
сапалы жатқызу үшін 

Күрделілігі: орташа 

Пациентті 
функционалдық және 
қолайлы жағдайды 

қамтамасыз ету 
Пациентті Симса 

қалпында жатқызу. 
Пациентті Фаулер 
қалпында жатқызу. 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқалықтары 
Пациентті төсекке жатқызу 
түрлері 

 

11.3. Қолдың гигиеналық деңгейдегі деконтаминациясы. 

11.3. Қолдың гигиеналық 
деңгейдегі 

деконтаминациясын 
жүргізу қабілеті 
Дербестігі: қолдың 

гигиеналық 
деңгейдегі 

деконтаминациясын 
өз бетінше жүргізу 
Жауапкершілігі: 

қолдың гигиеналық 
деңгейдегі 

деконтаминациясын 
сапалы жүргізу үшін. 
Күрделілігі: орташа  

Транзиторлы 
микрофлораны өшіру 

және жою 
Пациент пен 
персоналдың 

инфекциялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету.  
 

Асептика және 
антисептика қағидаларын 

білу. 
Тері микрофлорасы, 
түрлері 

Қолдың 
деконтаминациясы деңгейі 

Қазіргі заманғы 
антисептиктер 
Қолды гигиеналық 

деңгейде өңдеу алгоритмі  
 

11.4. Қолды өңдеу: хирургиялық деңгей 

11.4. Қолды өңдеудің 
хирургиялық 
деңгейіне қабілеті. 

Дербестігі: қолды 
хирургиялық деңгейде 

үнемі бақыланатын 
өңдеу. 
Жауапкершілігі: 

қолды өңдеудің 
хирургиялық 

деңгейінің сапасы 
үшін; 
Күрделілігі: төмен 

Қолдың стерильді 
болуы 

Қолды өңдеудің 
хирургиялық деңгейінің 
мақсаты. 

Қолды өңдеудің 
хирургиялық деңгейінің 

көрсеткіштері. 
Қолды өңдеудің 
хирургиялық деңгейін 

жарақтандыру. 
Қолды өңдеудің 

хирургиялық деңгейінің 
міндетті шарты   

11.5. Дезинфекциялайтын заттармен жұмыс істеу  

11.5. Дезинфекциялайтын 

заттармен жұмыс 

Ауруханаішілік 

инфекцияның 

Дезинфекция түрлері 

Дезинфекция әдістері 



істеу қабілеті 

Дербестігі: 
дезинфекциялайтын 
заттармен жұмыс 

істеуге жүйелі 
бақыланатын 

Жауапкершілігі: 
дезинфекциялайтын 
заттармен жұмыс 

істеу сапасы үшін 
Күрделілігі: төмен 

таралуының алдын алу.  Дезинфекция деңгейі 

Дезинфекция құралдары 
мен режимі 
Аса қауіпті инфекциялар 

кезіндегі дезинфекция 
объектілерінің режимі 

Дезинфекциялайтын 
заттардың жарамдылығын 
бақылау түрлері 

Дезинфекцияға арналған 
жабдыққа қойылатын 

талап 
Дезинфекциялық 
заттармен жұмыс істеу 

кезіндегі еңбек қауіпсіздігі 
қағидасы 

Дезинфекциялық заттардан 
уланған кездегі алғашқы 
көмек 

11.6. Медициналық мақсаттағы бұйымдар мен науқастарды күтіп-қарауға арналған 
заттардың дезинфекциясы 

 

11.6. Медициналық 

мақсаттағы 
бұйымдарға 

дезинфекция жүргізу 
қабілеті 
Дербестігі: 

медициналық 
мақсаттағы 

бұйымдарға жүйелі 
бақыланатын 
дезинфекция жүргізу 

Жауапкершілігі: 
медициналық 

мақсаттағы 
бұйымдарға 
дезинфекция жүргізу 

сапасы үшін 
Күрделілігі: төмен 

Пациент пен 

персоналдың 
инфекциялық 

қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету 
 

Дезинфекция түрлері 

Дезинфекция әдістері 
Дезинфекция деңгейі 

Дезинфекция құралдары 
мен режимі 
Аса қауіпті инфекциялар 

кезіндегі дезинфекция 
объектілерінің режимі 

Дезинфекциялайтын 
заттардың жарамдылығын 
бақылау түрлері 

Дезинфекцияға арналған 
жабдыққа қойылатын 

талап 
Дезинфекциялық 
заттармен жұмыс істеу 

кезіндегі еңбек қауіпсіздігі 
қағидасы 

Дезинфекциялық заттардан 
уланған кездегі алғашқы 
көмек 

11.7. Зарарсыздандыру алды тазалау, медициналық мақсаттағы бұйымдарды 

зарарсыздандыру  

11.7. Зарарсыздандыру 
алды тазалау, 

медициналық 
мақсаттағы 
бұйымдарды 

зарарсыздандыру 
қабілеті 

Органикалық ақуыз, 
майлы және 

механикалық 
ластануларды, қанның, 
дәрілік және 

дезинфекциялайтын 
заттарды жою. 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқалықтары 
Бейініне қарай емдеу-



Дербестігі: жүйелі 

бақыланатын 
зарарсыздандыру 
алды тазалау, 

медициналық 
мақсаттағы 

бұйымдарды 
зарарсыздандыру 
Жауапкершілігі: 

зарарсыздандыру 
алды тазалау, 

медициналық 
мақсаттағы 
бұйымдарды 

зарарсыздандыру 
сапасы үшін 

Күрделілігі: төмен 

Пациенттің 

инфекциялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету және медициналық 

мақсаттағы 
бұйымдардағы барлық 

микроорганизмдерді 
және спорларды жою. 
ВБИ таралуының алдын 

алу. 

профилактикалық 

мекемелердің 
санитариялық-
эпидемиологиялық режимі 

Медициналық 
ұйымдардағы 

инфекциялық бақылау, 
пациенттер мен медицина 
персоналдарының 

инфекциялық қауіпсіздігі 
жүйесі. 

. 

12. Пациентті зерттеудің зертханалық әдістеріне дайындау 

 

12.1.Аңқа мен мұрыннан сүртінді алу   

12.1. Аңқадан және 

мұрыннан сүртінді 
алу қабілеті 
Дербестігі: аңқадан 

және мұрыннан 
жүйелі бақылай 

отырып сүртінді алу  
Жауапкершілігі: 
аңқадан және 

мұрыннан сапалы 
сүртінді алу үшін 

Күрделілігі: төмен 

Пациентке манипуляция 

түсінігі мен барысын 
түсіндіру 
Аңқадан және мұрыннан 

сүртінді алу 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

 

12.2. Несепті жинау  

12.2. Әртүрлі талдауларға 
несепті жинау қабілеті 

Дербестігі: әртүрлі 
талдауларға жүйелі 
бақылай отырып 

несеп жинау 
Жауапкершілігі: 

әртүрлі талдауларға 
несепті сапалы жинау 
үшін 

Күрделілігі: төмен 

Жалпы талдауға несеп 
жиану 

Қантқа тәуліктік несеп 
жинау 
Нечипоренко бойынша 

зерттеуге несеп жинау 
Зимницкий бойынша 

зерттеуге несеп жинау 
 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
Талдауға несеп жинау 

әдістері  

12.3.Қақырық жинау  

12.3 Әртүрлі талдауларға 
қақырық жинау 

қабілеті 
Дербестігі: әртүрлі 
талдауларға жүйелі 

бақылай отырып 
қақырық жинау 

Жалпы талдауға 
қақырық жиану 

Жалпы талдауға 
қақырық жиану 
Жалпы талдауға 

қақырық жиану 
Туберкулездің 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
Талдауға қақырық жинау 



Жауапкершілігі: 

әртүрлі талдауларға 
қақырықты сапалы 
жинау үшін 

Күрделілігі: төмен  

микробактериясына 

қақырық жинау 
 

әдістері  

12.4. Нәжіс жинау 

12.4. Әртүрлі талдауларға 
нәжіс жинау қабілеті 

Дербестігі: әртүрлі 
талдауларға жүйелі 

бақылай отырып 
нәжіс жинау 
Жауапкершілігі: 

әртүрлі талдауларға 
нәжісті сапалы жинау 

үшін 
Күрделілігі: төмен  

Копрологиялық 
зерттеуге нәжіс жинау 

Прбиркадан «ашық 
дәретті» 

бактериологиялық 
зерттеу үшін нәжісті 
жинау 

Жасырын қанға 
зерттеуге нәжіс алу 

Ішекқұрты гельминтіне 
нәжіс алу 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 
Талдауға нәжіс жинау 

әдістері 

12.5. Несептегі глюкозаны тест-жолақпен айқындау  

12.5. Несептегі глюкозаны 

тест-жолақпен 
айқындау қабілеті 
Дербестігі: несептегі 

глюкозаны тест-
жолақпен жүйелі 
бақылай отырып 

айқындау 
Жауапкершілігі: 

несептегі глюкозаны 
тест-жолақпен сапалы 
айқындау үшін 

Күрделілігі: төмен 

Несептегі глюкозаны 

айқындау 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 
Несептегі глюкозаны тест-

жолақпен айқындау әдісі 

12.6. Несептегі билирубинді тест-жолақпен айқындау 

12.6. Несептегі 
билирубинді тест-

жолақпен айқындау 
Дербестігі: несептегі 

билирубинді тест-
жолақпен жүйелі 
бақылай отырып 

айқындау 
Жауапкершілігі: 

несептегі билирубинді 
тест-жолақпен сапалы 
айқындау үшін 

Күрделілігі: төмен  

Несептегі билирубинді 
айқындау 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 
Несептегі билирубинді 

тест-жолақпен айқындау 
әдісі 

13. Пациентті зерттеудің аспаптық әдістеріне дайындау  

13.1. Науқасты АІЖ ағзаларын аспаптық зерттеуге дайындау  

 13.1.  Науқасты АІЖ 
ағзаларын аспаптық 

зерттеуге дайындау 
қабілеті 

Дербестігі: науқасты 

Науқасты 
колоноскопияға 

дайындау 
Науқасты 

ректороманоскопияға 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 



жүйелі бақылай 

отырып АІЖ 
ағзаларын аспаптық 
зерттеуге дайындау 

Жауапкершілігі: 
науқасты сапалы АІЖ 

ағзаларын аспаптық 
зерттеуге дайындау 
үшін 

Күрделілігі: орташа 

дайындау 

Науқасты 
ирригоскопияға 
дайындау  

Пациентті асқазанның 
және ұлтабардың 

рентгенологиялыұ 
зерттеуге дайындау 
 

нұсқаулықтары 

Науқасты зерттеуге 
дайындау әдістері  

13.2. Пациентті ЭКГ, РТ, КТ, МРТ, УЗД, венаішілік урографияға, бронхографияға 
дайындау  

13.2. Пациентті жүйелі 

бақылай отырып ЭКГ, 
РТ, КТ, МРТ, УЗД, 

венаішілік 
урографияға, 
бронхографияға 

дайындау қабілеті 
Дербестігі: пациентті 

ЭКГ, РТ, КТ, МРТ, 
УЗД, венаішілік 
урографияға, 

бронхографияға 
дайындау 

Жауапкершілігі: 
пациентті сапалы 
ЭКГ, РТ, КТ, МРТ, 

УЗД, венаішілік 
урографияға, 

бронхографияға 
дайындау үшін 
Күрделілігі: орташа 

Пациентті жүйелі 

бақылай отырып ЭКГ, 
РТ, КТ, МРТ, УЗД, 

венаішілік урографияға, 
бронхографияға 
дайындау 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Науқасты зерттеуге 
дайындау әдістері  

13.3. Науқасты плервальді пункцияға, жұлын ми пункциясына дайындау  

13.3. Науқасты плервальді 

пункцияға, жұлын ми 
пункциясына жүйелі 

бақылай отырып 
дайындау қабілеті 
Дербестігі: науқасты 

плервальді пункцияға, 
жұлын ми 

пункциясына 
дайындау 
Жауапкершілігі: 

науқасты плервальді 
пункцияға, жұлын ми 

пункциясына сапалы 
дайындау үшін 
Күрделілігі: орташа 

Науқасты плервальді 

пункцияға, жұлын ми 
пункциясына дайындау 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Науқасты зерттеуге 
дайындау әдістері 

14. Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұймыдарды қолдану  

14.1. Рeros, парентералды дәрілік заттарын қолдану  



14.1. Рeros, парентералды 

дәрілік заттарын 
қолдану  қабілеті 
Дербестігі: Рeros, 

парентералды дәрілік 
заттарын жүйелі 

бақылай отырып 
қолдану  
Жауапкершілігі: 

Рeros, парентералды 
дәрілік заттарын 

жүйелі бақылай 
отырып қолдану үшін 
Күрделілігі: жоғары 

  

Пациентке дәрілік 

препарат туралы 
ақпарат беру 
Дәрігердің 

тағайындамасын 
орындау 

Манипуляция мәні мен 
жолдарын түсіндіру 
Асептиканы және 

антисептиканы сақтау 
Дәрілік затты тері 

астына, бұлшық етке, 
вена ішіне енгізу 
Асқынуларды 

профилактикалау  

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

 

14.2. Көзге, құлаққа тамшы тамызу. Төменгі қабаққа көз жақпамайын салу.  

14.2. Көзге, құлаққа тамшы 
тамызу. Төменгі 

қабаққа көз 
жақпамайын салу 

қабілеті 
Дербестігі: жүйелі 
бақылай отырып 

көзге, құлаққа тамшы 
тамызу. Төменгі 

қабаққа көз 
жақпамайын салу  
Жауапкершілігі:  

көзге, құлаққа тамшы 
тамызу. Төменгі 

қабаққа көз 
жақпамайын салу 
сапасы үшін 

Күрделілігі: жоғары 

Көзге, құлаққа тамшы 
тамызу. Төменгі қабаққа 

көз жақпамайын салу 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 
 

14.3. Басқа дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды пайдалану  

14.3. Басқа дәрілік 
заттарды және 

медициналық 
мақсаттағы 
бұйымдарды 

пайдалану қабілеті 
Дербестігі: басқа 

дәрілік заттарды және 
медициналық 
мақсаттағы 

бұйымдарды өз 
бетінше пайдалану 

Жауапкершілігі: басқа 
дәрілік заттарды және 
медициналық 

мақсаттағы 
бұйымдарды 

Жеке ингаляторды 
пайдалану,  

Ұнтақты қолдану  
Дәрілік пастырьді салу 
Тік ішек, қынап  арқылы 

суппозиторилерді салу 
Теріге дәрілік 

ертінділерді жағу Жақпа 
май байламын орындау 
Теріге жақпа май жағу. 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
 



пайдалану үшін 

Күрделілігі: жоғары  

14.4. Дәрілік препараттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың дұрыс 
сақталуын, есепке алынуын және есептен шығарылуын қамтамасыз ету  

14.4. Дәрілік 

препараттардың және 
медициналық 
мақсаттағы 

бұйымдардың дұрыс 
сақталуын, есепке 

алынуын және 
есептен шығарылуын 
қамтамасыз ету 

қабілеті 
Дербестігі: 

дәрілік 
препараттардың және 
медициналық 

мақсаттағы 
бұйымдардың дұрыс 

сақталуын, есепке 
алынуын және 
есептен шығарылуын 

өз бетінше 
қамтамасыз ету үшін 

Жауапкершілігі: 
дәрілік 
препараттардың және 

медициналық 
мақсаттағы 

бұйымдардың дұрыс 
сақталуын, есепке 
алынуын және 

есептен шығарылуын 
сапалы қамтамасыз 

ету үшін  
Күрделілігі: жоғары 

Дәрі-дәрмектердің 

жарамдылық мерзіміне, 
сыртқы түріне, түсіне 
тексеру жүргізу 

Құрамында есірткі 
құралдары, 

психотроптық заттары 
және прекурсорлары 
бар, бақылауға жататын 

дәрілік заттарды сақтау 
және есепке алу 

қағидасын сақтау  
Дәрілік препараттарды 
және медициналық 

мақсаттағы бұйымдарды 
есепке алу және есептен 

шығару  
 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Құрамында есірткі 
құралдары, психотроптық 
заттары және 

прекурсорлары бар, 
бақылауға жататын дәрілік 

заттарды сақтау және 
есепке алу қағидасы  
Дәрілік препараттарды 

және медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды 

есепке алу және есептен 
шығару  
 

15. Тамырдан қан алу  

15.1. Вакуумдық жүйенің көмегімен тамырдан қан алу  

15.1. Вакуумдық жүйенің 

көмегімен тамырдан 
қан алу қбілеті 
Дербестігі: 

вакуумдық жүйенің 
көмегімен тамырдан 

өз бетінше  қан алу  
Жауапкершілігі: 
вакуумдық жүйенің 

көмегімен тамырдан 
сапалы қан алу үшін 

Күрделілігі: жоғары 

Вакуумдық жүйенің 

көмегімен тамырдан қан 
алу 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

 

15.2. Перефириялық тамырлық және бұғаналық катетерлерді дұрыстап қарау  



15.2. Перефириялық 

тамырлық және 
бұғаналық 
катетерлерді 

дұрыстап қарау 
қабілеті 

Дербестігі: 
перефириялық 
тамырлық және 

бұғаналық 
катетерлерді өз 

бетінше дұрыстап 
қарау 
Жауапкершілігі: 

перефириялық 
тамырлық және 

бұғаналық 
катетерлерді сапалы 
дұрыстап қарау үшін 

Күрделілігі: жоғары 

Инфекциядан кейін 

болуы мүмкін 
асқынуларды 
профилактикалау  

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

 

16.  Оксигенотерапия 

16.1. Оттегі жастықшасынан балғын оттегіні беру  

16.1. Оттегі 
жастықшасынан 

балғын оттегіні беру  
қабілеті 

Дербестігі: оттегі 
жастықшасынан өз 
бетінше балғын 

оттегіні беру  
Жауапкершілігі:  

оттегі 
жастықшасынан 
сапалы балғын 

оттегіні беру үшін 
Күрделілігі: жоғары 

Пациентке 
манипуляциялардың 

мәні мен жолын 
түсіндіру  

Оттегі жастықшасынан 
балғын оттегіні беру  
арқылы тіндердегі 

құрамды арттыру  
 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 
 

16.2. Мұрын катетрлері арқылы оттегі беру  

16.2. Мұрын катетрлері 

арқылы оттегі беру 
қабілеті 

Дербестігі: мұрын 
катетрлері арқылы өз 
бетінше оттегі беру  

Жауапкершілігі: 
мұрын катетрлері 

арқылы сапалы оттегі 
беру үшін  
Күрделілігі: орташа 

Мұрын катетрлері 

арқылы оттегі беру 
Гипоксияны азайту 

Жүрек-өкпе 
реанимациясынан, ауыр 
операциядан, тыныс алу 

жеткіліксіздігінен кейін 
қандағы оттегін 

жарақтандыруды 
арттыру  
 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

 

17. Зондтық  манипуляции 

17.1. Асқазанды тазалау  

17.1. Асқазанды тазалау 
қабілеті 

Пациентке 
манипуляциялардың мәні 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 



Дербестігі: 

асқазанды өз 
бетінше тазалау 
Жауапкершілігі: 

асқазанды сапалы 
тазалау үшін 

Күрделілігі: орташа  

мен жолын түсіндіру  

Өңеш арқылы 
асқазандағы сөлді 
диагностикалық емдік 

жою  

Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

 

17.2. Пациентті доуденалды зондтауға дайындау   

17.2 Пациентті 
доуденалды 

зондтауға дайындау  
қабілеті 
Дербестігі: 

пациентті 
доуденалды 

зондтауға өз 
бетінше дайындау 
Жауапкершілігі: 

пациентті 
доуденалды 

зондтауға сапалы 
дайындау үшін 
Күрделілігі: орташа  

- пациентке 
манипуляциялардың мәні 

мен жолын түсіндіру  
-бауырдың, өт зәрінің 
және өт жолының 

ауруларын 
диагностикалау  

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
 

18. Арнайы және жалпы зерттеу әдістерін жүргізу  

18.1. Несеп жолын пикфлоуметриялау, экспресс-глюкометриялау, спирометрлеу, 

катетрлеу, көз іші қысымын өлшеу  

18.1. Несеп жолын 
пикфлоуметриялау, 

экспресс-
глюкометриялау, 

спирометрлеу, 
катетрлеу, көз іші 
қысымын өлшеу 

қабілеті 
Дербестігі: өз 

бетінше несеп 
жолын 
пикфлоуметриялау, 

экспресс-
глюкометриялау, 

спирометрлеу, 
катетрлеу, көз іші 
қысымын өлшеу  

Жауапкершілігі: 
сапалы несеп жолын 

пикфлоуметриялау, 
экспресс-
глюкометриялау, 

спирометрлеу, 
катетрлеу, көз іші 

қысымын өлшеу 
үшін 

Манипуляциялардың мәні 
мен жолын түсіндіру:  

пикфлоуметрия, 
экспресс-глюкометрия, 

спирометрия, несеп зәрін 
катетрлеу, 
көз ішінің қысымын 

өлшеу 
Пикфлоуметрия, 

экспресс-глюкометрия, 
спирометрия, несеп зәрін 
катетрлеу, 

көз ішінің қысымын 
өлшеу сапасын жүргізу 

және бақылау  
 
  

 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 
 



Күрделілігі: жоғары  

18.2. Антропометрия 

18.2. Антропометрия 

жүргізу қабілеті 
Дербестігі: өз 

бетінше 
антропометрия 
жүргізу 

Жауапкершілігі: 
сапалы 

антропометрия 
жүргізу үшін 
Күрделілігі: орташа  

 

Пациенттің дене 

салмағын айқындау 
Пациенттің бойын өлшеу 

Пациенттің физикалық 
дамуын бағалау 
Салмақтың 

жеткіліксіздігін, 
семіздікті, жасырын 

ісіктертті ді айқындау 
Стационарға пациент 
келіп түскен кезде салмақ 

динмикасын қадағалау  

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Методы антропометрии 

18.3. Пациенттің функционалдық жағдайын бағалау  

18.3. Пациенттің 
функционалдық 

жағдайын бағалау 
қабілеті 

Дербестігі: 
пациенттің 
функционалдық 

жағдайын өз 
бетінше бағалау 
Жауапкершілігі: 

пациенттің 
функционалдық 

жағдайын сапалы 
бағалау үшін  
Күрделілігі: орташа  

Пациентке 
манипуляциялардың мәні 

мен жолын түсіндіру  
АҚ айқындау 

Пульсті айқындау және 
есептеу  
Тыныс алу жиілігін 

есептеу  
Дене температурасын 
өлшеу 

Сулы балансты айқындау 
және есепке алу  

 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 
 

19. Жалпы мейіргерлік күтім көрсету  

19.1. Жауыржараларды профилактикалау және емдеу  

19.1. Жауыржараларды 
профилактикалау 
және емдеу қабілеті 

Дербестігі: 
жауыржараларды өз 

бетінше 
профилактикалау 
және емдеу 

Жауапкершілігі: 
жауыржараларды 

сапалы 
профилактикалау 
және емдеу үшін 

Күрделілігі: орташа  

Жауыржаралардың пайда 
болуының алдын алу және 
емдеу  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері мен 
нұсқаулықтары  

Жауыржаралардың пайда 
болу қаупінің факторлары 

Жауыржаралардың пайда 
болуы мүмкін жерлері 
Жауыржаралардың пайда 

болу дәрежелері  
 

19.2. Ауырсынуды басу, лоқсу мен құсу кезіндегі көмек  

19.2.  Ауырсынуды басу, 
лоқсу мен құсу 

кезінде көмек 
көрсету қабілеті 

Дербестігі: өз 

Ауырсынулар сипатын 
бағалау  

Ауырсынуды жоюдың 
дәрі-дәрмектік емес 

әдістерді жүзеге асыру 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 



бетінше 

ауырсынуды басу, 
олқсу мен құсу 
кезінде көмек 

көрсету қабілеті 
Жауапкершілігі: 

сапалы ауырсынуды 
бас, лоқсу мен құсу 
кезінде көмек 

көрсету үшін 
Күрделілігі: орташа  

Лоқсу мен құсу кезінде: 

гигиенаны сақтау, 
жағдайды бақылау (АҚ, 
пульс, ТҚЖ), асфиксияны 

және аспирацияны 
профилактикалау  

 

нұсқаулықтары 

 

19.3. Колостоманы, илеостоманы, цистостоманы, гастростоманы, назогастралды 

зондты күтіп-қарау, постуралды дренаж жүргізу  

19.3. Жауыржараларды 
профилактикалау 

және емдеу қабілеті 
Дербестігі: 
жауыржараларды өз 

бетінше 
профилактикалау 

және емдеу 
Жауапкершілігі: 
жауыржараларды 

сапалы 
профилактикалау 

және емдеу үшін 
Күрделілігі: орташа 

Пациентке 
манипуляциялардың мәні 

мен жолын түсіндіру  
Емшараларды орындау 
сапасын жүзеге асыру 

және бақылау Асептика 
қағидаларын сақтау 

Пациенттің төсектегі 
қалпын ауыстыра отырып 
қақырықтың бөлінуін 

қамтамасыз ету  
 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
 

19.4.Клизма және газшығару түтікшесін қою  

19.4. Клизма және 
газшығару 

түтікшесін қою 
қабілеті 

Дербестігі: клизма 
және газшығару 
түтікшесін өз 

бетінше қою 
Жауапкершілігі: 

клизма және 
газшығару 
түтікшесін сапалы 

қою үшін 
Күрделілігі: орташа 

Пациентке 
манипуляциялардың мәні 

мен жолын түсіндіру 
Мынадай: 

- гипертониялық, 
- майлы, 
- алмұрт тәріздес 

баллонның көмегімен 
дәрілік, 

-сифондық, 
-тазалағыш клизмаларды 
жасау. 

Газды бөлетін түтікше 
қою  

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 
 

19.5.Қарпайым физио емшараларды жасау  

19.5. Қарпайым физио 

емшараларды жасау 
қабілеті 

Дербестігі: 
қарапайым физио 
емшараларды өз 

бетінше жасау 
Жауапкершілігі: 

қарапайым физио 

Пациентке 

манипуляциялардың мәні 
мен жолын түсіндіру 

Грелканы қолдану. Мұзы 
бар шөлмекті қолдану. 
Қышаларды салу. 

Ылғалды салқын 
компресс салу. Ылғалды 

қыздыратын және дәрілік 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Қарпайым физио 
емшараларды жасау 

қағидалары  



емшараларды 

сапалы жасау үшін 
Күрделілігі: орташа  

компрессорларды салу  

 

19.6. Өз-өзіне қызмет көрсету тапшылығы бар пациенттің жеке гигиенасы  

19.6. Пациенттің жеке 

гигиенасы бойынша 
емшара жасау 
қабілеті  

Дербестігі: 
пациенттің жеке 

гигиенасы бойынша 
өз бетінше емщара 
жасау 

Жауапкершілігі: 
пациенттің жеке 

гигенасы бойынша 
сапалы емшара 
жасау үшін 

Күрделілігі: орташа 
 

Гигиеналық бұлаулар 

жасау. Гигиеналық душ 
жасау. Пациентке төсек 
дайындау. Ауыр 

науқастардың төсек 
жаймаларын ауыстыру 

(тіке, жанама тәсіл). 
Денедегі іш кимін 
ауыстыру.Ауыр 

науқастардың шаштарын 
күту. 

Көздерін, ауыз қуысын, 
мұрын қуысын, алынбалы 
салынбалы тіс 

протездерін күту. 
Пациентті ылғалды сүрту. 

Тырнақтарын алу, 
қырынлдыру, астын жуу, 
судна, несеп 

қабылдағышты беру  

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Методы обеспечения 
личной гигиены пациента с 
недостаточностью 

самоухода 

19.7. Пациеттің тамақтануы және тамақтандыру  

19.7.  Пациенттің жеке 
гигиенасы бойынша 

емшара жасау 
қабілеті  
Дербестігі: 

пациенттің жеке 
гигиенасы бойынша 

өз бетінше емщара 
жасау 
Жауапкершілігі: 

пациенттің жеке 
гигенасы бойынша 

сапалы емшара 
жасау үшін 
Күрделілігі: орташа 

 

Пациентті гастростома 
арқылы тамақтандыру. 

Ауыр науқасты 
назогастралды зонд 
арқылы тамақтандыру. 

Пациентті тамақтан бас 
тартқан кезде 

тамақтандыру. Өзін-өзі 
күте алмайтын 
науқастарды 

тамақтандыру.  
Асептика қағидасын 

сақтау 
Шырышты өңештің 
жарақаттануын 

профилактикалау  
Тамақтың тыныс алу 

жолдарына түсіп кетуінің 
алдын алу  
Лоқсу және құсуды 

профилактикалау   

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
Емдік тамақтанудың 

негізгі қағидаттары 
Тамақтану режимі 
Тамақтануды 

ұйымдастыру 
Науқастарды 

тамақтандыру қағидасы  
 

20. Псхиатриядағы, онкологиядағы мамандандырылған мейіргерлік көмек  

20.1. Психикалық дәрежесін зерттеудің экспресс-әдісі  

20.1. Психикалық 
дәрежесін 

зерттеудің экспресс-
әдісін жүргізу 

Мыналарды:  
- тез әрекет етуді; 

- бағдарды, 
- назар аударуды және 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 



қабілеті 

Дербестігі: 
психикалық 
дәрежесін 

зерттеудің өз 
бетінше экспресс-

әдісін жүргізу 
Жауапкершілігі:  
психикалық 

дәрежесін 
зерттеудің сапалы 

экспресс-әдісін 
жүргізу үшін 
Күрделілігі: жоғары  

есептеуді, 

- сөз бен праксисті артта 
қалып іске қосылуын 
айқындау  

 

алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
 
 

20.2. Пациенттің психикалық жағдайын айқындау   

20.2. Пациенттің 
психикалық 
жағдайын айқындау 

қабілеті  
Дербестігі: 

пациенттің 
психикалық 
жағдайын өз 

бетінше айқындау  
Жауапкершілігі: 

пациенттің 
психикалық 
жағдайын сапалы 

айқындау үшін 
Күрделілігі: жоғары  

Мыналарды:   
- қабылдау саласының 
бұзылуын,Определение: 

- эмоцияның бұзылуын, 
- жадының бұзылуын, 

- ақыл-естің бұзылуын, 
- ойлаудың бұзылуын 
айқындау.  

 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
 

20.3. Психомоторлық қозу жағдайындағы пациентті тіркеу  

20.3. Психомоторлық 

қозу жағдайындағы 
пациентті тіркеу 
қабілеті 

Дербестігі: 
психомоторлық қозу 

жағдайындағы 
пациентті өз 
бетінше тіркеу 

Жаупакрешілігі: 
психомоторлық қозу 

жағдайындағы 
пациентті сапалы 
тіркеу үшін 

Күрделілігі: жоғары  

Пциентті дұрыс 

белгілеуді қамтамасыз ету  
Пациенттің жарақттануын 
профилактикалау 

Пациенттің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету  

 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

 

20.4. Онкологиялық науқасты күтіп-қарау 

20.4. Онкологиялық 
науқасты күтіп-

қарау қабілеті 
Дербестігі: 

онкологиялық 

Онкологиялық 
науқастармен әңгімелесу. 

Ауырсынуды басу 
Онкологиялық 

науқастарды жалпы күтіп 

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 



науқасты өз бетінше 

күтіп-қарау  
Жауапкершілігі: 
онкологиялық 

науқасты сапалы 
күтіп-қарау үшін 

Күрделілігі: жоғары  

қарау  

 

нұсқаулықтары 

Онкология негіздері 
Паллиативтік көмек 
негіздері 

Онкологиялық 
науқастармен әңгімелесу 

ерекшеліктері 
Онкологиялық 
науқастарды жалпы күтіп 

қарау негіздері  
 

Оның ішінде саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргер  

21. Саламатты өмір салтын қалыптастыру 

21.1. Саламатты өмір салтын насихаттау 

21.1. Қабілеті:  
саламатты өмір 
салтын 

қалыптастыруды 
жүргізу. 

Дербестігі:  
саламатты өмір 
салтын 

қалыптастыруды өз 
бетінше жүргізу. 
Жауапкершілігі:  

саламатты өмір 
салтын 

қалыптастыруды 
сапалы жүргізу 
үшін. 

Күрделілігі: жоғары  
 

Саламатты өмір салтын 
насихаттау: ауызша 
әңгімелесу, баспасөзге 

жариялау, көрнекі үгіттеу 
әдістерін пайдалану 

(қабырға газеті, 
санитариялық 
бюллетендер, көрмелер 

және десаулық 
бұрыштары, кітап 
көрмесі)  

Өз денсаулықтарына, 
әсресе балалардың, 

жасөспірімдер мен 
жастардың 
жауапкершілікпен 

қарауын оқыту және 
қалыптастыру, халықты 

саламатты өмір салты 
дағдылары мен жеке және 
топтық деңгейде 

ауруларды 
профилактикалауға оқыту  

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
Ауруды профилактикалау, 
саламатты өмір салтын 

насихаттау негіздері  
 

21.2. Дұрыс тамақтануды насихаттау  

21.2 Дұрыс тамақтануды 

насихаттау қабілеті 
Дербестігі: дұрыс 

тамақтануды өз 
бетінше насихаттау 
Жауапкершлігі: 

дұрыс тамақтануды 
сапалы насихатау 

үшін  
Күрделілігі: жоғары  
 

Дұрыс тамақтануды 

насихаттау. 
Ұтымды балансталған 

тамақтану, нақты 
адамның физиологиялық 
ерекшеліктеріне сәйкес 

келетін салмақты. 
Тұтынатын азық 

-түліктің сапасы туралы 
хабардар болу  

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Ауруды профилактикалау, 
саламатты өмір салтын 

насихаттау негіздері  
Дұрыс тамақтануды 
насихаттау әдістері  

21.3. Инфециялық емес ауруларды, оның ішінде кәсіптік және жарақаттануды 

профилактикалау  

21.3 Инфекциялық емес Инфекциялық емес Операциялық рәсімдердің 



ауруларды, оның 

ішінде кәсіптік және 
жарақаттануды 
профилактикалау 

қабілеті 
Дербестігі: 

инфекциялық емес 
ауруларды, оның 
ішінде кәсіптік және 

жарақаттануды өз 
бетінше 

профилактикалау  
Жауапкершілігі: 
инфекциялық емес 

ауруларды, оның 
ішінде кәсіптік және 

жарақаттануды 
сапалы 
профилактикалау 

үшін 
Күрделілігі: жоғары    

ауруларды (артериалды 

гипертония, ЖИА, қант 
диабеті, онкологиялық 
аурулар), оның ішінде 

кәсіптік және 
жарақаттануды жеке және 

топтық деңгейде 
профилактикалау Мінез-
құлық факторларын, 

сырқаттану қаупін 
профилактикалау және: 

халықты бұқаралық 
ақпарат құралдары, 
ауруды профилактикалау 

мәселелері бойынша 
оқыту бағдарламалары, 

инфекциялық емес 
созылмалы аурулардан 
зардап шегетін адамдарды 

оқыту бойынша 
денсаулық мектептерін 

ұйымдастыру өз-өзіне 
қажетті көмекті  қабылдау, 
аурудың қауіп 

факторларын 
мониторингілеу, 

инфекциялық емес 
созылмалы аурулары, 
оның ішінде кәсіптік 

аурулары бар науқастарды 
медициналық тексеріп-

қараулар жүргізу арқылы 
айқындау жолымен 
хабардар ету арқылы 

медициналық 
сауаттылықты арттыру   

стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
Инфекциялық емес 

ауруларды, оның ішінде 
кәсіптік эәне 
жарақаттануды біріншілік, 

екіншілік, үшіншілік 
профилактикалау  

21.4. Психобелсенді заттарға тәуелділікті профилактикалау  

21.4 Психобелсенді 

заттарға тәуелділікті 
профилактикалау 

қабілеті 
Дербестігі: 
психобелсенді 

заттарға тәуелділікті 
өз бетінше 

профилактикалау 
Жауапкершілігі: 
психобелсенді 

заттарға тәуелділікті 
сапалы 

профилактикалау 
үшін 

Қоғамда есірткіні 

пайдалануға қатысты 
жағымсыз атмосфераны 

жасау. 
Есірткіге қарсы 
профилактикалық 

әлеуметтік 
бағдарламаларға, 

жұмыстарға қатысу  
Психбелсенді заттарды 
тұтынуды қойғысы 

келетіндер үшін телефон 
желісін ұйымдастыру  

 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Ауруды профилактикалау, 
саламатты өмір салтын 

насихаттау негіздері 
Психбелсенді заттарға 
байланысты адамдармен 

жұмыс істеу әдістері  



Күрделілігі: жоғары  

21.5.Темекі шгушілікті, алкоголизмді профилактикалау және шектеу  

21.5 Темекі шегушілікті, 

алкоголизмді 
профилактикалау 

және шектеу 
қабілеті 
Дербестігі: темекі 

шегушілікті және 
алкоголизмді өз 

бетінше 
профилактикалау 
және шектеу 

Жауапкершілігі: 
темекі шегушілікті 

және алкоголизмді 
сапалы 
профилактикалау 

және шектеу үшін 
Күрделілігі: жоғары  

Қоғамда темекі 

шегушілікке, алкогольдік 
ішімдіктерді шамадан тыс 

пайдалануға қатысты 
жағымсыз атмосфераны 
жасау. Темекі өнімдерін 

тұтынудан бас тартуға 
ниет білдіргендерді 

қолдау, оның ішінде 
темекі шегушілікті 
қойғысы келетіндерге 

психологиялық-
әлеуметтік көмек жүйесін 

ұйымдастыру.  
Темекі шегушілікті 
қойғысы келетіндер үшін 

телефон желісін 
ұйымдастыру  

Алкагольге қарсы 
профилактикалық 
әлеуметтік 

бағдарламаларға қатысу  
Темекі шеугден, 

алкогольден бас тарту   

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Ауруды профилактикалау, 
саламатты өмір салтын 

насихаттау негіздері 

21.6.Темір тапшылығы, йод тапшылығы жағдайларын профилактикалау  

21.6 Темір тапшылығы, 
йод тапшылығы 
жағдайларын 

профилактикалау 
қабілеті 

Дербестігі: темір 
тапшылығы, йод 
тапшылығы 

жағдайларын өз 
бетінше 

профилактикалау 
Жауапкершілігі: 
темір тапшылығы, 

йод тапшылығы 
жағдайларын сапалы 

профилактикалау  
Күрделілігі: жоғары  

Аурудың қауіп 
факторларын 
профилактикалау және: 

саламатты өмір салтын 
насихаттау, құрамында 

темірі бар немесе 
темірмен байытылған 
өнімдерді тұтыну, 

халықтың нысаналы 
тобын құрамында темірі 

бар препараттармен 
профилактикалық 
қамтамасыз ету, темір 

тапшылығы және йод 
тапшылығы жағдайда 

зардап шегетін 
адамдардың денсаулық 
сақтау ұйымдарында 

медициналық көмек алуға 
қолжетімділіктері арқылы 

медициналық 
сауаттылықты арттыру   

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
Ауруды профилактикалау, 
саламатты өмір салтын 

насихаттау негіздері  
Темір тапшылығы және 

йод тапшылығы 
жағдайларын біріншілік, 
екіншілік, үшіншілік 

профилактикалау  

21.7.Отбасын; дені сау отбасын; жыныстық тәрбиені жоспарлау.  

21.7 Отбасын; дені сау 

отбасын; жыныстық 

Отбасын жоспарлау 

мәселелері бойынша 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 



тәрбиені жоспарлау 

қабілеті 
Дербестігі: өз 
бетінше отбасын; 

дені сау отбасын; 
жыныстық тәрбиені 

жоспарлау  
Жуапкершілігі: 
сапалы отбасын; 

дені сау отбасын; 
жыныстық тәрбиені 

жоспарлау үшін 
Күрделілігі: жоғары  
 

консультация беру, 

контрацепцияның әртүрлі 
әдістері туралы, 
контрацепцияның әдістері 

мен құралдарын таңдау 
құқығы туралы ақпарат 

ұсыну. 
Жыныс жолдары арқылы 
берілетін ауру, қалаусыз 

жүктілік қаупінің мінез-
құлық факторларын 

профилактиклау арқылы 
жыныстық тәрбие. 
Халықты бұқаралық 

ақпарат құралдары, оқыту 
бағдарламалары арқылы 

ақпараттандыру. 

Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Ауруды профилактикалау, 
саламатты өмір салтын 

насихаттау негіздері 

21.8.Инфекциялық ауруларды профилактикалау. Туберкулезді профилактикалау. 
АИТВ/ЖИТС-ты профилактикалау  

21.8 Инфекциялық 

ауруларды 
профилактикалау. 
Туберкулезді 

профилактикалау. 
АИТВ/ЖИТС-ты 

профилактикалау 
қабілеті 
Дербестігі: 

инфекциялық 
ауруларды, 

туберкулезді, 
АИТВ/ЖИТС-ты өз 
бетінше 

профилактикалау  
Жауапкершілігі: 

инфекциялық 
ауруларды, 
туберкулезді, 

АИТВ/ЖИТС-ты 
сапалы 

профилактикалау 
үшін 
Күрделілігі: жоғары  

Организмінің гигиена мен 

дене шынықтыруға қарсы 
тұруын арттыру; 
профилактикалық екпе 

жасау; 
карантиндік іс-шарадар; 

инфекция көзін алу. 
Қоршаған орта: өмір сүру 
үшін қауіпсіз және 

жағымды, 
қоршаған ортаның 

денсаулыққа жағымсыз 
фактордарының ықпал 
етуі турлы білім  

 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 

алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Инфекциялық ауруларды 
біріншілік, екіншілік, 
үшіншілік 

профилактикасы. 
Туберкулезді 

профилактикалау. 
АИТВ/ЖИТС-ты 
профилактикалау 

21.9.Гиподинамияны профилактикалау. Спорт, дене шынықтыру. 

21.9 Гиподинамияны 

профилактикалау, 
спортты, дене 

шынықтыруды 
насихаттау қабілеті 
Дербестігі: өз 

бетінше 
гиподинамияны 

қозғалыс: арнайы дене 

шынықтыру 
жаттығуларын (мысалы, 

фитнес) қоса алғанда, жас 
және физиологиялық 
ерешеліктерді ескергенде 

белсенді дене шынықтыру 
өмірі; жеке және жалпы 

Операциялық рәсімдердің 

стандарттары 
Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

Гипоинамияны, саламатты 
өмір салтын насихаттауды, 



профилактикалау, 

спортты, дене 
шынықтыруды 
насихаттау 

Жауапкершілігі: 
гиподинамияны 

профилактикалау, 
спортты, дене 
шынықтыруды 

насихаттау сапасы 
үшін 

Күрделілігі: жоғары  

гигиена: гигиеналық 

қағидалардың жиынтығы 
және денсаулықты сақтау 
мен нығайтуға ықпал 

ететінін орындау, 
алғашқы көмек 

дағдыларын білу.  
 

спортты және дене 

шынықтыруды 
профилактикалау әдістері.  
 

21.10. Дені сау баланың дамуы проблемалары бойынша консультация беру  

21.10 Дені сау баланың 
дамуы 

проблемалары 
бойынша 
консультация беру 

қабілеті 
Дербестігі: дені сау 

баланың дамуы 
проблемалары 
бойынша өз бетінше 

консультаця беру 
Жауапкершілігі: 

дені сау баланың 
дамуы 
проблемалары 

бойынша сапалы 
консультация беру 

үшін 
Күрделілігі: жоғары  
 

Дені сау баланың дамуы 
проблемалары бойынша 

консультация беру 
Балалық шақта жағымды 
әдеттер мен дағдыларды 

тәрбиелеу 
Аналар мектебінде жүкті 

әйелдерге босануға дейін 
консультация беру 
бойынша, емшек сүтімен 

қоректендіру бойынша 
әңгімелеулер, дәрістер 

және жеке сабақтар 
Аналарды дені сау баланы 
күтіп-қарауға, 

тәрбиелеуге, 
санитариялық-гигиеналық 

дағдылар мен дұрыс 
тамақтануға оқыту 
Аналарды балалардағы 

ЖРИ белгілері мен 
диареялық ауруларды 

профилактикалауға және 
ерте айқындауға оқыту  
Күн тәртібі, тамақтану, 

балалардың денесін 
шынықтыру бойынша 

әңгімелесу.  

Операциялық рәсімдердің 
стандарттары 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
Ауруды профилактикалау, 

саламатты өмір салтын 
насихаттау негіздері  
Дені сау баланың дамуы 

проблемалары бойынша 
консультация беру әдістері  

Оның ішінде медициналық статистик  

22 Медициналық  статистик  

22.1 Мейіргерлердің статистикалық есепке алу – есеп беру құжаттамасын өз 
бетінше жүргізуі және дұрыс жүргізуін бақылау  

22.1 Мейіргерлердің 

статистикалық 
есепке алу – есеп 
беру құжаттамасын 

өз бетінше жүргізуі 
және дұрыс 

жүргізуін бақылау 

Мейіргерлерді 

статистикалық есепке алу 
– есеп беру құжаттамасын 
дұрыс жүргізуге оқыту, 

есепке алу – есеп беру 
құжаттамасының дұрыс 

толтырылуын  бақылау. 

Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

 



қабілеті 

Дербестігі: 
мейіргерлердің 
статистикалық 

есепке алу – есеп 
беру құжаттамасын 

өз бетінше жүргізуі 
және дұрыс 
жүргізуін бақылау 

Жауапкершілігі: 
мейіргерлердің 

статистикалық 
есепке алу – есеп 
беру құжаттамасын 

сапалы жүргізуі 
және дұрыс 

жүргізуін бақылау 
үшін  
Күрделілігі: жоғары 

АХЖ-Х бойынша 025-

50/е статистикалық 
картаны шифрлау.  
Ауру бойынша (№12 

нысан) есептің және 
жылдық есептің (30 

нысан) дұрыс әзірленуін 
бақылау.   
025-50/е статистикалық 

карта бойынша 
диспансерлеуді бақылау. 

 

22.2 Қант диабеті, гепатит, бүйрек ААЖ- тіркелімін енгізу  

22.2 Қант диабеті, 
гепатит, бүйрек 
ААЖ- тіркелімінің 

деректерін енгізу 
қабілеті  

Дербестігі: қант 
диабеті, гепатит, 
бүйрек ААЖ- 

тіркелімінің 
деректерін өз 

бетінше енгізу 
Жауапкершілігі: 
қант диабеті, 

гепатит, бүйрек 
ААЖ- тіркелімінің 

деректерін сапалы 
енгізу үшін 
Күрделілігі: жоғары  

Қант диабеті, гепатит, 
бүйрек аурулары 
бойынша базаға деректер 

енгізу 
Тіркелім деректері 

бойынша тоқсандық есеп  
 

Нормативтер  
Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
 

22.3 Емхана-ААЖ-не скринингілер бойынша деректерді енгізу  

22.3 Жас ерекшелігі 

бойынша 
скринигілік 

деректерді енгізу 
қабілеті 
Дербестігі: жас 

ерекшелігі бойынша 
скринигілік 

деректерді өз 
бетінше енгізу 
Жауапкершілігі: жас 

ерекшелігі бойынша 
скринингілік 

ҚазМедИнфо-мен 

скринингтер кестесіне 
сәйкес жа ерекшелігі 

бойынша скринингілік 
деректерді енгізу  

Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 

нұсқаулықтары 
 



деректерді сапалы 

енгізу үшін  
Күрделілігі: жоғары  

22.4 СНЭТ деректерін енгізу, ТХТ және АЕК порталдарын игеру  

22.4 СНЭТ деректерін 

енгізу, ТХТ және 
АЕК порталдарын 
игеру қабілеті 

Дербестігі: өз 
бетінше СНЭТ 

деректерін енгізу, 
ТХТ және АЕК 
порталдарын игеру 

Жауапкершілігі: 
сапалы СНЭТ 

деректерін енгізу, 
ТХТ және АЕК 
порталдарын игеру 

үшін 
Күрделілігі: жоғары  

СНЭТ деректерін енгізу, 

ТХТ және АЕК 
порталдарын игеру 

Нормативтер  

Қызметті сапалы орындау 
алгоритмдері және 
нұсқаулықтары 

 

 

3.4.3. Күрделіліктің базалық деңгейіндегі функцияларды жүзеге асыру үшін 

СБШ 4.1 деңгейінде мамандандырылған мейіргердің, жалпы практика мейіргердің, 

саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргердің, медициналық 

статистик кәсібінің құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Жеке және кәсіптік 

құзыреті 

Дағдысы мен машығы Білімі 

Дербестігі: 
басшылық 

тарапынан жүйелі 
бақылауды қажет 
етеді. 

Жауапкершілігі: 

өзінің 

функционалдық 
міндеттерін дұрыс 
орындамаған кездегі 

қауіпті ескергенде 
жоғары  

Күрделілігі: жұмыс 
тәжірибесінің жоқ 
екенін, пациенттің 

субъективтілігін, 
психологиялық 

жүктемесін 
ескергенде жоғары  

Жұмыс орнын ұйымдстыру 
Жұмыс орнында техника 

қауіпсіздігін сақтау 
Этика және дентология 
қағидаларын сақтау 

Медициналық 
манипуляцияларды орындау 

алгоритмдерін білу 
Мейіргерлік күтімді жүзеге 
асыру 

Дәрігерге дейінгі 
медициналық көмекті 

орындау алгоритмдерін білу 
Саламатты өмір салтын 
насихаттауды жүргізу білу 

Пациеттерді зертханалық-
аспаптық зерттеу әдістеріне 

дайындау 
Қарапайым 
физиотерапиялық орындау 

Ұйымдағы инфекциялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

Иммундық 
профилактикалауға қатысу  

«Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі 

туралы» ҚР Кодексі, ҚР 
Конститутциясы, Денсаулық 
сақтау туралы заңнама негіздері 

және денсаулық сақтау 
ұйымдары мен мекемелерінің 

қызметін айқындайтын 
директивалық құжаттар қазіргі 
заманғы ақпаратық 

технологиялар негіздері 
(компьютерді, оқыту мен 

басқарудың 
автоматтандырылған жүйелерін 
білу, Мейіргерлік істің 

философиясы  
Мейіргерлік істің даму тарихы 

Мейіргерлік емшараны 
ұйымдастыру негіздері 
Паллиативтік көмек негіздері 

Медициналық биоэтика мен 
дентология негіздері 

Медициналық ұйымдардың 
типтері және мейіргер 



Жеке және кәсіптік 

құзыреті 

Дағдысы мен машығы Білімі 

 жұмысының қағидатары 
ЕПҰ емдеу-сақтау режимін 

ұйымдастыру қағидасы 
Санитариялық-
эпидемиологиялық режимді 

қамтамасыз ету қағидасы 
Емдк тамақтануды 

ұйымдастыру қағидаты 
Пациентті зертханалық, 
аспаптық зерттеу әдістеріне 

дайындау 
Қарапайым физио емшаралар 

жүргізу қағидасы 
Саламатты өмір салтын 
қалыптастыру негіздері 

Медициналық қызметтердің 
қауіпсіздігі мен сапасын 

қамтамасыз ету негіздері  

 

3.4.4. Күрделіліктің екінші санаты деңгейіндегі функцияларды жүзеге асыру 

үшін СБШ 4.1 деңгейінде мамандандырылған мейіргердің, жалпы практика 

мейіргердің, саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргердің, 

медициналық статистик кәсібінің құзыретіне қойылатын талаптар  

  

Жеке және кәсіптік 

құзыреті 

Дағдысы мен машығы Білімі 

Дербестігі: 
басшылық 

тарапынан кезең-
кезеңмен бақылауды 

қажет етеді. 
Жауапкершілігі: 

өзінің 

функционалдық 
міндеттерін дұрыс 

орындамаған кездегі 
қауіпті ескергенде 
жоғары  

Күрделілігі: жұмыс 
тәжірибесінің жоқ 

екенін, пациенттің 
субъективтілігін, 
психологиялық 

жүктемесін 
ескергенде жоғары  

 

4.1. құзыреттерге 
толықтыру: 

Пациентті оныңжеке 
қажеттіліктері мен 

проблемаларын ескере 
отырып білікті күтіп-
қарауды жүзеге асыру  

Клиникалық өлім кезінде 
реанимациялық 

емшараларды іс-шараларды 
жүргізу 
Пациентті күтіп-қарау және 

оның отбасымен сөйлесу 
кезінде коммуникативтік 

дағдыларды қолдану  
Емдік тамақтануды 
ұйымдастыру және әртүрлі 

аурулар кезінде 
пациенттерді 

тамақтандыруды жүзеге 
асыру  
Диспансерлеуді жүргізу  

 

«Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі 

туралы» ҚР Кодексі, ҚР 
Конститутциясы, Денсаулық 

сақтау туралы заңнама негіздері 
және денсаулық сақтау 
ұйымдары мен мекемелерінің 

қызметін айқындайтын 
директивалық құжаттар қазіргі 

заманғы ақпаратық 
технологиялар негіздері 
(компьютерді, оқыту мен 

басқарудың 
автоматтандырылған жүйелерін 

білу, Мейіргерлік істің 
философиясы  
Мейіргерлік істің даму тарихы 

Мейіргерлік емшараны 
ұйымдастыру негіздері 

Паллиативтік көмек негіздері 
Медициналық биоэтика мен 
дентология негіздері 

Медициналық ұйымдардың 
типтері және мейіргер 



Жеке және кәсіптік 

құзыреті 

Дағдысы мен машығы Білімі 

жұмысының қағидатары 
ЕПҰ емдеу-сақтау режимін 

ұйымдастыру қағидасы 
Санитариялық-
эпидемиологиялық режимді 

қамтамасыз ету қағидасы 
Емдк тамақтануды 

ұйымдастыру қағидаты 
Пациентті зертханалық, 
аспаптық зерттеу әдістеріне 

дайындау 
Қарапайым физио емшаралар 

жүргізу қағидасы 
Саламатты өмір салтын 
қалыптастыру негіздері 

Медициналық қызметтердің 
қауіпсіздігі мен сапасын 

қамтамасыз ету негіздері  

 

3.4.5. Күрделіліктің бірінші санаты деңгейіндегі функцияларды жүзеге асыру 

үшін СБШ 4.3 деңгейінде мамандандырылған мейіргердің, жалпы практика 

мейіргердің, саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргердің, 

медициналық статистик кәсібінің құзыретіне қойылатын талаптар  

 

Жеке және кәсіптік 

құзыреті 
Дағдысы мен машығы Білімі 

Дербестігі: 

тәжірибесі аздау 

әріптестеріне 
медициналық көмек 

көрсету немесе 
денсаулық сақтау 
жүйесіндегі жоғары 

технологиялық 
қызметтерді (өнмді) 

көрсету бойынша өз 
бетінше сапалы 
жүргізу және 

нұсқаулық беру. 
Жауапкершілігі: 

денсаулық сақтау 
саласындағы 
көрсетілген 

медициналық 
көмектің сапасы үшін, 

өз іс-қимылдарының 
қауіпсіздігі мен әдебі 
үшін.   

Күрделілігі:  
медициналық 

4.2. құзыреттердің 

дағдыларына 

толықтыру: 

Клиникалық 

симптомдарды айқындау 
Әртүрлі ағзалар мен 
жүйелердің функциялары 

бұзылған кезде 
мейіргерлік процесті 

ұйымдстыру және жүзеге 
асыру  
Жоғары технологиялық 

медциналық қызметтерді 
орындау  

 

4.2. құзыреттердің біліміне 

толықтыру: 

Медициналық көмек көрсету 
сапасының халықаралық 

стандарттары саласындағы 
құзыреттілігі  



Жеке және кәсіптік 

құзыреті 
Дағдысы мен машығы Білімі 

көмектің және 
жүргізілетін жоғары 

технологиялық 
қызметтердің жоғары 
деңгейі, әрбір 

пациенттің 
қауіпсіздігі мен 

саламаттылығын 
айқындайтын сапа 
деңгейі.   

 

3.4.6. Күрделіліктің жоғары санаты деңгейіндегі функцияларды жүзеге асыру 

үшін СБШ 4.4 деңгейінде мамандандырылған мейіргердің, жалпы практика 

мейіргердің, саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мейіргердің, 

медициналық статистик кәсібінің құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Жеке және кәсіптік  

құзыреті 

Дағдысы мен 

машығы  

Білімі 

Дербестігі: тәжірибесі аздау 
әріптестеріне медициналық көмек 

көрсету немесе денсаулық сақтау 
жүйесіндегі жоғары технологиялық 
қызметтерді (өнмді) көрсету 

бойынша өз бетінше сапалы 
жүргізу және нұсқаулық беру. 

Жауапкершілігі: денсаулық 
сақтау саласындағы көрсетілген 
медициналық көмектің сапасы 

үшін, өз іс-қимылдарының 
қауіпсіздігі мен әдебі үшін.   

Күрделілігі:  медициналық 
көмектің және жүргізілетін жоғары 
технологиялық қызметтердің 

жоғары деңгейі, әрбір пациенттің 
қауіпсіздігі мен саламаттылығын 

айқындайтын сапа деңгейі.   

Денсаулық сақтау 
жүйесінде жоғары 

технологиялы 
қызметті көрсету 
қабілетімен 4.3, 4.2, 

4.1 құзыреттердің 
үздіксіз жетілдіріліп 

отыратын білікті 
дағдысы.  

4.3, 4.2, 4.1 
құзыреттердің 

үздіксіз жетілдіріліп 
отыратын теориялық 
білімі.  

  


