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1 Мақсаты 

 

1. «Жұлдызай» медициналық оңалту орталығы ЖШС-ның (бұдан әрі – 

«Медициналық оңалту орталығы») Әдеп кодексі кәсіби медициналық және 

педагогикалық қызметті жүзеге асыру кезінде қызметкердің әдеп нормалары 

мен мінез-құлық қағидаттарының жиынтығын айқындайтын құжат болып 

табылады. 

1.2 Этикалық қызметтің қағидаттары медицина қызметкерлеріне, 

қызметкерлерге, емделушілерге, ата-аналарға медициналық оңалту кезінде 

этикалық және күрделі мәселелерді, мысалы, қызметкерлер арасындағы, 

емделушілер мен медицина қызметкерлері арасындағы оңалту шарасына 

қатысты келіспеушіліктерді шешуге көмектеседі. 

1.4 Осы Кодекс Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Халық 

денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 07 шілдедегі 

№360-VI Қазақстан Республикасының Кодексіне және Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне, сонымен қатар 

қоғам мен мемлекеттің жалпыға бірдей танылған адамгершілік қағидаттары 

мен нормаларына негізделген. 

 

2 Қолданылу саласы 

 

Осы Кодекс Медициналық оңалту орталығының барлық қызметкеріне 

қолданылады және құжаттама жиынтығына кіреді 

 

3 Терминдер мен анықтамалар  

 

Ақпараттандырылған 

келісім 

тұлғаның медициналық көмек алуға және 

(немесе) медициналық көмектің және (немесе) 

зерттеудің шешім қабылдау үшін маңызы бар 

барлық аспектісі туралы ақпарат алғаннан кейін 

нақты зерттеуге қатысуға өз келісімін жазбаша 

ерікті түрде растау рәсімі. 



 

«Жұлдызай» Медициналық оңалту орталығы ЖШС 

Құжаттың аты: 

Медициналық оңалту орталығының 

Әдеп кодексі  

Нұсқа: 
Идентификациялық 

нөмірі 
Бет: 

2 СОП-14 
21 беттің 

 3-беті  

 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады 

Мүдделер қақтығысы медицина қызметкерінің кәсіби қызметті 

жүзеге асырған кезіндегі медициналық 

қызметкердің жеке мүддесі мен емделушінің 

мүдделері арасындағы қарама-қайшылықтың 

салдарынан олардың кәсіби міндеттерін 

тиісінше орындауына әсер ететін немесе әсер 

етуі мүмкін материалдық пайда немесе басқа 

артықшылық алуға жеке қызығушылық 

тудыратын жағдай. 

Медициналық ақпарат  медициналық көмек көрсету барысында 

туындайтын және медициналық құжаттар мен 

медициналық ақпараттық жүйелерде 

көрсетілген емделушілер мен аурулар туралы 

ақпарат, сонымен қатар денсаулық сақтау 

мәселелері бойынша ақпарат 

Медициналық қызметтер  нақты адамға қатысты профилактикалық, 

диагностикалық, емдеу, оңалту және 

паллиативтік бағыты бар денсаулық сақтау 

субъектілерінің іс-әрекеттері  

Медициналық қызметкер  кәсіби медициналық білімі бар және 

медициналық қызметті жүзеге асыратын жеке 

тұлға  

Емделуші   медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ауруының немесе жай-күйінің болуына немесе 

болмауына қарамастан, медициналық 

қызметтерді тұтынушы болып табылатын 

(болып табылған) жеке тұлға («Халық 

денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 

туралы» ҚР Кодексі 1-бабының 206-тармағы). 

Денсаулық үшін ортақ 

жауапкершілік  

қоғам қатысушылары: мемлекет, жұмыс беруші 

және азаматтың жеке және қоғамдық 

денсаулықты сақтау мен нығайту, аурудың 

пайда болу қаупін азайту үшін 

жауапкершіліктерін  бөлу 
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Медециналық 

қызметкердің құпиясы 

Жеке медициналық деректер, медициналық 

көмекке жүгіну фактісі, адамның 

денсаулығының жағдайы, оның диагнозы 

туралы ақпараттар және оны тексеру мен 

(немесе) емдеу кезінде алынған басқа да 

мәліметтер медициналық қызметкердің 

құпиясын құрайды («Халық денсаулығы 

және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 

Қазақстан Республикасының кодексінің 273-

бабы, 1-тармағы). 

Этика (грек т. ethika, 

ethos-тан - әдет, пейіл, 

мінез) 

Адамгершілік ғибрат және өсиет туралы 

философиялық пән  

Әдеп кодексі 

 

медициналық әдеп және деонтология 

тұрғысынан ұйымдағы қатынастарды 

реттейтін белгілі бір ережелер жиынтығы 

 

4 Қысқартулар мен шартты белгілер 

 

ҚР ДСМ 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігі 

НҚА Нормативтік-құқықтық акт 

ҚР Қазақстан Республикасы 

НІСҚҚ Науқастарды және ішкі сараптаманы қолдау қызметі 

 

 

5 Құжаттарға сілтемелер  

 

30.08.1995 жылғы №254-II 

Қазақстан Республикасының 

Заңы 

Қазақстан Республикасы Конституциясы  

27.12.1994 жылғы №268-XIII 

ҚР Кодексі 

«Қазақстан Республикасы Азаматтық 

кодексі» 

2015 жылғы 23 қарашадағы  

№ 414-V ҚРК 

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі 
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2020 жылғы 7 шілдедегі № 

360-VI Қазақстан 

Республикасы Кодексі  

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 

жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 

Кодексі 

 

6 Жауапкершілік 

6.1 Әдеп кодексін бекіту үшін Медициналық оңалту орталығының 

директоры жауап береді. 

6.2 Қызметкерлерді әдеп кодексі бойынша оқытуды ұйымдастыруға 

жауапкершілік Медициналық оңалту орталығының МҚСБДО жүктелген. 

6.3 Әдеп кодексі Медициналық оңалту орталығының барлық 

қызметкеріне қолданылады. 

6.4 Орталықтың әрбір қызметкерінің басты міндеті – Орталықта 

белгіленген этикалық нормаларды сақтау және моральдық нормаларды сақтау. 

 

7 Әдеп кодексінің мақсаты 

Осы Кодекстің мақсаты – жеке құрамның кәсіби қызметін лайықты 

орындау үшін этикалық стандарттар мен қызметтік мінез-құлық ережелерін 

белгілеу, сондай-ақ жеке құрамның беделін нығайтуға көмектесу, 

азаматтардың Орталыққа деген сенімін арттыру, Орталық қызметкерлерінің 

мінез-құлқына арналған моральдық-нормативтік база негізін қамтамасыз ету. 

Кодекс Медициналық оңалту орталығы қызметкерлерінің қызметтік 

міндеттерін орындау тиімділігін арттыруға арналған. 

Кодекс денсаулық сақтау саласындағы адамгершілікті қалыптастыруға 

және азаматтардың Медициналық оңалту орталығына деген құрметпен 

қарауларына негіз болады. 

Қызметкерлердің осы Кодексті білуі және сақтауы олардың кәсіби 

қызметі мен қызметтік мінез-құлық сапасын бағалау өлшемдерінің бірі болып 

табылады. 

Әдеп кодексінің мақсаты: 

1) Медициналық оңалту орталығының барлық лауазымды адамы мен 

қызметкерлері стратегиялық маңызды шешімдер қабылдау кезінде де, 

күнделікті жағдайларда да өз қызметінде басшылыққа алатын негіз қалаушы 

құндылықтарды, қағидаттар мен ережелерді бекіту. 

2) Медициналық оңалту орталығында ұжымдағы сенімділік, өзара 

сыйластық пен әдептілік атмосферасын сақтау үшін жоғары этикалық мінез-

құлық стандарттарына негізделген бірыңғай корпоративтік мәдениетті 

дамыту. 

3) Барлық қызметкердің, олардың қызметіне қарамастан, Кодекс 

нормаларын бірыңғай түсінуі және орындауы.  
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4) Орталықтың корпоративтік басқару тетіктерінің тиімділігін 

арттыруға және оның мүдделі тұлғалармен өзара табысты байланыс жасауына 

ықпал ету. 

2) Іскерлік мінез-құлықтың үздік тәжірибесін қолдану арқылы 

Медициналық оңалту орталығына мемлекет пен іскерлік қоғамдастық 

тарапынан сенімді арттыру және сақтау. 

 

8 Әдеп кодексінің құндылықтары мен қағидаттары  

8.1 Медициналық оңалту орталығы мемлекеттік органдармен, 

Орталықтың лауазымды адамдарымен және қызметкерлерімен, әріптестермен, 

басқа да мүдделі тұлғалармен өзара қарым-қатынастарда стратегиялық 

маңызды корпоративтік шешімдер қабылдау үшін де, сондай-ақ Орталықтың 

лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері тап болатын күнделікті жағдайларда 

да осы Кодекстің талаптарын қабылдайды және ұстанады. 

8.2 Медициналық оңалту орталығының қызметі қалыптасатын негізгі 

корпоративтік құндылықтар оның қызметкерлерінің әдептілігі, сенімділігі 

және кәсібилігі, олардың еңбегінің тиімділігі, өзара көмек көрсету, бір-біріне, 

мүдделі тұлғаларға және тұтастай орталыққа құрмет болып табылады.  

8.3 Кодекс кәсіби қызмет саласы емделушінің денсаулығын қалпына 

келтіруді қамтитын қызметкерлердің кәсіби қызметінде қолдануға арналған. 

Міндеті: Ерекше қажеттіліктері бар балаларға тұрмыста өз бетінше 

әрекет ету қабілетін қалпына келтіру және қоғамға кірігу мақсатында білікті, 

қолжетімді және қауіпсіз оңалту көмегін көрсету.  

Мақсаты: Бәсекелес ортада тиімді жұмыс істейтін балаларды оңалту 

саласында инновациялық медициналық, психологиялық-педагогикалық және 

ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, көшбасшы болу.  

Ұраны «Үмітпен нәтижеге!» 

Медициналық оңалту орталығының құндылықтары: 

1. Емделушіге бағдарлану. Біздің ерекше балаларымызға жекелеген амал-

тәсіл қолдану, олардың жағдайын ұжыммен бағалау, оңалту жоспарын әзірлеу, 

жеке сабақтар мен ата-аналарды оқыту арқылы оңалтудың жоғары сапасына қол 

жеткізу. 

2. Көшбасшылық. Бәсекелестік ортада тиімді жұмыс істейтін балаларды 

оңалту саласында көшбасшы болу. 
3. Инновациялар мен шығармашылық.  Медициналық оңалту орталығы 

қызметінің жоғары нәтижелілігі мен тиімділігін қамтамасыз ететін балаларды 

оңалтудың барлық аспектілеріне инновациялық технологиялар мен жаңа 

тәсілдерді енгізу. Мамандардың зияткерлік әлеуеті барынша ашылуы үшін 

қолайлы жағдай жасау. 
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4. Кәсібилік  және жауапкершілік. Ұжымның әрбір қызметкерінің өзінің 

қызметтік міндеттерін жүйелі, тиімді және сенімді орындауға деген ұмтылысы. 

Медициналық оңалту орталығының жұмысын талдау және әртүрлі жағдайлардың 

туындауын болжау. 

5. Үйлесімділік пен бірлік. Әр қызметкердің кәсіби өсуіне және жеке 

әлеуетін ашуға ықпал ететін тиімді қызметті тұрақты және сабақтастықпен жүзеге 

асыратын, қолайлы ішкі ахуалы бар пікірлестер командасын қалыптастыру. 

Команданың ережесі:  

• ашық болыңыз және өз ойларыңызбен бөлісіңіз; 

• жасы мен лауазымы бойынша үлкен адамнан кеңес сұраңыз; 

• бәсекелесіңіздің алдында болуға қызығушылық танытыңыз; 

• өз қателіктеріңізді жасырмаңыз. 

 

8.4 Медициналық оңалту орталығының басшылығы Орталық қызметкері 

барлық күшін, білімі мен тәжірибесін кәсіби қызметіне жұмсайды, олардың ісіне 

бейтарап және адал қызмет етеді деп күтеді. 

8.5 Медициналық оңалту орталығының қызметкері өз қызметінде 

азаматтардың денсаулықты қорғау және медициналық көмекке құқықтары, 

гуманизм мен мейірімділік қағидаттары тұрғысынан Қазақстан 

Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.  

 

9 Медициналық оңалту орталығының лауазымды тұлғалары 

мен қызметкерлерінің міндеттері  

9.1. Орталықтың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері:  

1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздеріне және 

Медициналық оңалту орталығының корпоративтік рәміздеріне құрметпен 

қарауы; 

2) жалпы қабылданған моральдық-әдептілік нормаларын сақтауға, 

мемлекеттік тілге және басқа тілдерге, барлық халықтың салт-дәстүрлеріне 

құрметпен қарауы; 

3) жоғары кәсіби жұмыс үшін барлық күш-жігерін салуға, Медициналық 

оңалту орталығының мүлкіне ұқыпты қарауы, оны ұтымды және тиімді 

пайдалануы; 

4) өзінің жұмысқа деген көзқарасымен және мінез-құлқымен ұжымда 

тұрақты және жағымды жағдай жасауға ықпал етуі; 

5) сыпайы және әдепті болуы; 

6) немқұрайлылық пен дөрекілікке төзбеуі; 

7) әріптестеріне қолдау көрсетуі және көмек көрсетуі; 

8) басқалардың пікіріне мұқият болуы; 

9) сөз бен істің бірлігін қамтамасыз етуі. Уәделерді орындауы; 
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10) өз қателіктеріңізді жасырмаңыз/ мойындаңыз;  

11) өзіне қатысты да, басқа адамдардың қарым-қатынасында да 

мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермейтіндей етіп өзін 

ұстауы; 

12) басқа жұмыскерлерге қатысты жеке субъективті пікірін айтуға жол 

бермеуге және басқа жұмыскерлер әрекеттерінің дұрыстығына немесе дұрыс 

еместігіне жеке баға бермеуі; 

13) құпиялылық нормаларын бұзбай және Орталықтың ішкі 

құжаттарының талаптарын ескере отырып, бір-біріне дұрыс ақпаратты 

уақтылы беруі; 

14) Медициналық оңалту орталығының атынан кез келген тақырыпта 

орталықтың лауазымды адамдарының тікелей берілген өкілеттіктерінсіз 

немесе тікелей тапсырмасынсыз көпшілік алдында сөйлемеуі, сөз сөйлемеуі 

немесе сұхбат бермеуі; 

15) қоршаған ортаға құрмет көрсетуі және ұқыпты қарауы; 

16) Кодекстің талаптарын мұқият зерттеуі, түсініу әрі оларды орындауы 

және келісілген жағдайда тиісті растау үлгісін толтыруы (осы Кодекстің А 

қосымшасы); 

17) қабылдаған міндеттемелері үшін жауап беруі; 

18) қызметтік міндеттерін орындау кезінде жеке қатынастар немесе жеке 

пайдасы үшін емес медициналық оңалту орталығының мүдделерін 

басшылыққа алуы керек; 

19) іскерлік этика қағидалары мен өзін-өзі ұстау ережелерінің бұзылуын 

тергеуге көмектесуі; 

20) жұмыс орныңызды таза және ұқыпты ұстауы, барлық жұмыс 

материалдарын жақсы сақтауы керек. 

9.1.1 Орталықтың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері: 

1) Кодекстің негізгі құндылықтары мен қағидаттарын ескере отырып, 

ашықтық пен бейтараптық қағидаттары бойынша басқару шешімдерін 

қабылдауға; 

2)  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және 

Орталықтың ішкі құжаттарында көрсетілген өздеріне жүктелген міндеттердің 

орындалуы үшін жауапкершілік танытуға; 

3) Кодекстің талаптарына берілгендігіне үлгі көрсетуге және олардың 

орындалуын ынталандыруға;  

4) қарамағындағылар арасында корпоративті рухты құруға, жұмыс 

тобын Медициналық оңалту орталығының жалпы міндеттерін, 

құндылықтарын және қағидаттарын ұстанатын командаға жұмылдыруға 

уақыт бөлуге; 
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5) Қызметкерлерге нақты тапсырмаларды беруге және қажет болған 

жағдайда дәл нұсқаулармен көмектесуге; 

6) Қызметкерлерге өз жұмысын орындау үшін қажетті ақпаратқа ашық 

және тұрақты түрде қол жетімділікті қамтамасыз етуге; 

7) қызметкерлерге кеңес беруге және тәлімгерлік етуге; 

8) қандай жағдайда болмасын Орталық қызметкерінің мәртебесін 

бұзбауға міндетті. 

9.2 Медициналық оңалту орталығының лауазымды тұлғалары мен 

қызметкерлері өздерінің функционалдық міндеттерін орындағаны үшін: 

1) заңды және жеке тұлғалардан ақша, қызмет түріндегі және басқа да 

үлгідегі сыйақы түрлерін алмауға; 

2) сыпайылық пен қонақжайлылықтың жалпы қабылданған үлгілеріне 

сәйкес немесе хаттамалық және басқа да ресми іс-шаралары кезінде 

символдық белгі-сыйлықтарын қоспағанда, жұмысына тәуелді заңды және 

жеке тұлғалардан сыйлықтар немесе қызмет түріндегі сыйақылар 

қабылдамауға міндетті. 

9.3 Медициналық оңалту орталығының басшылығы Орталықта 

басқыншылықты, кемсітуді және қорқытуды болдырмайтын жұмыс жағдайын 

жасауы керек.  Осындай жағдайға тап болған кез-келген қызметкер осындай 

шиеленісті жағдайды шешу үшін өзінің тікелей басшысына хабарлауға 

құқылы. 

 

10 Медициналық оңалту орталығы қызметкерлерінің әдеп 

нормалары  

10.1 Медициналық оңалту орталығының медицина қызметкерлері: 

− қолда бар ресурстар шегінде лауазымдық нұсқаулық, қызметтік 

міндеттері және біліктілігіне сәйкес  сапалы және қауіпсіз медициналық 

оңалту көмегін қамтамасыз етуге жауап беруі; 

− жынысына, жасына, нәсіліне және ұлтына, тұрғылықты жеріне, оның 

әлеуметтік жағдайына, діни және саяси көзқарасына, сондай-ақ медициналық 

емес басқа факторларға қарамастан, кез келген адамға медициналық көмек 

көрсетуі; 

−  қажет болған жағдайда басқа да саладағы немесе жоғары білікті 

мамандарды кеңесу үшін тартуы; 

− өзінің кәсіби біліктілігін, шеберлігін, дағдыларын және білімін үнемі 

жетілдіріп отыруы; 

− әріптестеріңің де, өзінің де қателіктерін бейтарап талдауы; 

− науқастардың денсаулығына зиян келтіретін абыройсыз және 

қабілетсіз әріптестердің, сондай-ақ кәсіпқой емес адамдардың әртүрлі 

тәжірибе жасауын болдырмауы; 
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− өз іс-әрекеттерімен Медициналық оңалту орталығының беделін 

нығайтуы, оның мүдделерін қорғауы және қызметкерлердің беделін түсірмеуі: 

− емделушілердің құқықтарын, бостандықтары мен заңды 

мүдделерінің сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуі; 

− медициналық қызметкердің құпиясын сақтауға, науқастың ауруы, 

жақын және отбасылық өмірі туралы ақпаратты жарияламауы; 

− медициналық оңалту орталығы қызметкерлерінің бірлігін нығайтуға 

үлес қосуы; 

− еңбек тәртібін қатаң сақтауы, өз міндеттерін адал, бейтарап және 

сапалы орындауы, осы үшін жұмыс уақытын тиімді пайдалануы; 

− жоғары кәсіби жұмыс атқару үшін барлық күш-жігерді жұмсауы, 

берілген міндеттерді шешудің оңтайлы және тиімді тәсілдерін қолдануы, сеніп 

тапсырылған мемлекеттік мүлікке ұқыпты қарауы; 

− өзінің жұмысқа деген көзқарасы және жеке мінез-құлқымен ұжымда 

тұрақты және жағымды моральдық-психологиялық ортаны құруға ықпал етуі; 

− қызметтік міндеттерін орындау кезеңінде қабылданған киім 

үлгілерін ұстануы; 

− қоғамдық іс-шараларды қолдауы және қатысуы, сонымен қатар 

салауатты өмір салтын насихаттауы; 

− қателік жасаған немесе іс-әрекеті нәтижесінде күтпеген асқынулар 

болған жағдайда науқасқа, аға әріптесіне немесе бөлім басшысына, ал олар 

болмаған кезде мекеме әкімшілігіне хабарлауға және нұсқаулықты күтпей 

дереу өз әрекеттерінің теріс салдарды түзетуге бағыттауы керек. Қажет болған 

жағдайда туындаған қателіктер немесе асқынулар туралы толығымен хабардар 

ете отырып, басқа мамандарды шақыруы және қатыстыруы; 

− жіберілген қателіктерді мұқият талдап, басқа қызметкерлердің 

тәжірибесінде осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында әріптестерімен 

және басшылықпен талқылауы; 

− қызметтік міндеттерін орындау кезінде сергек болуы және өзін 

тұрақты тәуелділікті тудыратын кез келген заттың ықпалында болмауы; 

− басқа қызметкерлердің кәсіптік әдеп нормаларын бұзу деректерінің 

алдын алуы және болдырмауы; 

− субординация мен деонтологияны сақтауы; 

− ресми ақпаратты жеке мүддесі үшін пайдаланбауы; 

− емделудің кез келген әдісін таңдағанда, емделушіні негізсіз қауіп-

қатерге ұшыратпауыңыз, өз біліміңізді адамгершілікке жатпайтын мақсатта 

пайдаланбауыңыз, ең алдымен, «Nonnocere!!» - Зиян келтірмеңіз! деген 

өсиетті басшылыққа алуыңыз; 
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− шұғыл көмек көрсету кезінде емделушінің жағдайын ауырлатпайтын 

шараларды қабылдауы, егер басқа жағдайларда науқас пен өзінің арасында 

өзара сенімділіктің жоқтығына сенімді болса, өзінің біліктілігі жеткіліксіз 

екенін немесе оны емдеу үшін қажетті мүмкіндіктердің жоқ екенін сезінсе 

емдеуден бас тартуға құқылы. Мұндай жағдайда дәрігер бұл туралы хабарлау 

үшін барлық шараларды қабылдауы және баланың заңды өкіліне сауатты 

маман ұсынуы; 

− баланың заңды өкілдерінің маман таңдау және оңалту қызметтерін 

ұсыну туралы шешімдер қабылдауға қатысу құқығын құрметтеуі керек және 

бұл туралы оңалту тәсілдері, оларды қолданудың салдары, мүмкін болатын 

асқынулар, сондай-ақ емдеудің басқа баламалары туралы толық ақпарат 

негізінде жүргізілген жеке сұхбаттасуда барысында ерікті түрде келісіледі. 

Науқастың заңды өкілдерінің келісімінсіз оңалту және емдеу шараларын 

жүргізуге науқастың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген және оның 

жағдайды тиісті деңгейде бағалай алмайтын болған жағдайда ғана рұқсат 

етіледі (бұл шешім ұжымдық түрде қабылданады). Психикалық аурумен 

ауыратын адамдарды емдеу кезінде дәрігер Қазақстан Республикасының 

заңнамасын басшылыққа алуы; 

− баланың ата-анасына немесе қамқоршыларына медициналық оңалту 

туралы толық ақпарат беруі, белгілі бір емдеу әдісін қолдануға олардың ерікті 

келісімін алуы;  

− өтініштерді қарау кезінде бюрократия мен қағазбастылықтың 

көріністеріне жол бермеуі, белгіленген мерзімде өтініштер бойынша қажетті 

шаралар қабылдауы; 

− өз әрекеттері мен шешімдері бойынша қоғам тарапынан негізделген 

сынға жол бермеуі, сынағаны үшін қудалауға жол бермеуі, оған 

шыдамдылықпен қарауы, кемшіліктерді жою және кәсіби қызметін жетілдіру 

үшін сындарлы сынды қабылдауы керек. 

10.2 Медициналық оңалту орталығы қызметкерінің жол 

берілмейтін әрекеттері 

Медициналық оңалту орталығының қызметкерлерінің: 

− өз білімі мен мүмкіндіктерін адамгершілікке жатпайтын мақсаттарға 

пайдалануға; 

− дәлелді негіздерсіз медициналық шараларды қабылдауға немесе бас 

тартуға; 

− емделушіні жазалау мақсатында, сондай-ақ үшінші тұлғалардың 

мүдделері үшін медициналық әсер ету әдістерін қолдануға; 

− емделушіге өздерінің философиялық, діни және саяси 

көзқарастарына итермелеуге; 
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− қасақана не абайсызда емделушіге физикалық, моральдық немесе 

материалдық зиян келтіруге және осындай зиян келтіретін үшінші 

тұлғалардың әрекеттеріне немқұрайлы қарауға; 

− емделушілерден қызметі үшін бағалы сыйлықтар немесе ақшалай 

сыйақылар алуға немесе беруге; 

− өз жағдайын, емделушінің эмоционалдық жағдайын пайдаланып, 

онымен мүліктік мәмілелер жасасуға, оның еңбегін жеке мақсаттарына 

пайдалануға, сондай-ақ бопсалауға және пара беруге құқығы жоқ. 

10.3 Кәсіби тәуелсіздік: 

− медициналық маманның кәсіби тәуелсіздігін сақтау құқығы мен 

міндеті; 

− балаларға және оларға еріп жүретін адамдарға медициналық көмек 

көрсету кезінде медициналық қызметкер кәсіби шешімі үшін толық 

жауапкершілікті алады, сондықтан әкімшіліктің, науқастардың немесе басқа 

адамдардың қысым жасау әрекеттерін қабылдамауға міндетті; 

− егер Қазақстан Республикасының заңнамасына, этикалық 

қағидаларға, кәсіби парызына қайшы әрекеттерді талап етсе, медициналық 

қызметкер кез келген жеке немесе заңды тұлғамен ынтымақтастықтан бас 

тартуы міндетті; 

− емтихандарға, консилиумдарда, комиссияларға, кеңес берулерге  

және т.б. қатыса отырып, медицина қызметкері өз ұстанымын нақты және 

ашық жариялауға, өз көзқарасын қорғауға, егер оған қысым жасалса, заңды 

және қоғамдық қорғауға жүгінуге міндетті. 

10.4 Медициналық оңалту орталығының қызметкері мен 

емделушінің өзара қарым-қатынасы 

Медициналық оңалту орталығының қызметкерлері: 

− емделушінің ар-намысы мен абыройын құрметтеуі, оған және оның 

жақындарына мұқият және шыдамды түрде қарым-қатынас көрсетуі керек. 

Емделушіге деген дөрекі және адамгершілікке жатпайтын қатынас, оның 

адамдық ар-намысын қорлау, сондай-ақ кез келген науқасқа ерекше 

көзқараспен  немесе жақтырмай қарамауы керек; 

− емделушінің туыстарының және достарының жағдайы туралы 

алаңдаушылығына түсіністік таныту, сонымен бірге ол науқастың және оның 

отбасы мүшелерінің жеке істеріне жеткілікті кәсіби себептерсіз араласпауы 

керек. 

− емделуші қызметкерге сеніп тапсырылған барлық медициналық 

және жеке мәліметтерді құпия сақтайтынына сенімді болуы керек. Медицина 

қызметкері тексеру және емдеу кезінде алынған ақпаратты, соның ішінде 

медициналық көмекке жүгіну фактісін науқастың немесе оның заңды өкілінің 

рұқсатынсыз жария етуге құқығы жоқ. 
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− медицина қызметкерінің құпияларының ашылуына жол бермеу үшін 

шаралар қолдануы керек.  

10.5 Медицина қызметкерлерінің ақпаратты ашуы 

Науқастың заңды өкілінің хабардар етілген келісімімен медициналық 

қызметкердің құпиясын құрайтын мәліметтерді ғылыми зерттеулерге беруге, 

осы ақпаратты оқу үдерісінде пайдалануға жол беріледі. 

Медицина қызметкерінің құпиясын құрайтын мәліметтерді оның 

келісімінсіз: 

1) заңды өкілі жоқ, жағдайына байланысты өз ойын еркін білдіре 

алмайтын адамды тексеру және емдеу мақсатында; 

2) басқаларға қауіп төндіретін аурулардың таралу қаупі кезінде, соның 

ішінде қан беру, оның компоненттері, органдарды (ағзаның бір бөлігін) және 

(немесе) теріні (терінің бір бөлігін) трансплантациялау кезінде; 

3) тергеу немесе сот талқылауына байланысты жауап алу және алдын 

ала тергеу органдарының, прокурордың, адвокаттың және (немесе) соттың 

талап етуі бойынша; 

4) кәмелетке толмаған немесе әрекетке қабілетсіз адамға медициналық 

көмек көрсету кезінде оның заңды өкіліне хабарлау мақсатында; 

5) егер заңсыз әрекеттер нәтижесінде Қазақстан Республикасы 

азаматының денсаулығына зиян келтірілді деп санауға негіз болған жағдайда; 

6) адамның психикалық ауытқулары мен жыныстық зорлық-

зомбылыққа бейімділігі анықталған жағдайда; 

7) медициналық қызметтер (көмек) көрсету сапасына мемлекеттік 

бақылау жүргізу, медициналық қызметтердің сапасы мен көлемі бойынша 

келісімшарттық міндеттемелерін мониторингтен өткізу кезінде; 

8) «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 

белгіленген тәртіппен прокуратура органдарымен тексерулер жүргізу кезінде; 

9) қарсы барлау қызметінің міндеттерін шешу мақсатында арнайы 

мемлекеттік органдардың сұранысы бойынша беруге жол беріледі. 

10.6 Медициналық оңалту орталығы қызметкерлерінің өзара қарым-

қатынасы 

− Медициналық оңалту орталығы қызметкерлерінің арасындағы 

қарым-қатынас өзара сыйластыққа, сенімге негізделіп, науқастың мүдделерін 

сақтаумен ерекшеленуі керек. 

− Әрбір қызметкер әріптестерімен қарым-қатынаста адал, әділ, 

қайырымды, әдепті болуы керек, олардың білімі мен тәжірибесін құрметтеуі 

керек, сонымен қатар өз тәжірибелері мен білімдерін оларға қызығушылықпен 

беруге дайын болуы керек. 

− Әріптесіңізге қоятын сын дәлелді және оның абыройына зиян 

келтірмеуі керек. Әріптестерінің жеке басы емес, тек кәсіби іс-әрекеттерін ғана 
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сынауға болады. Әріптестерінің беделін түсіру арқылы өз беделін нығайтуға 

тырысуға жол берілмейді. Орталық қызметкері науқастар мен олардың 

туыстарыны болған жерде әріптестері мен олардың жұмысы туралы теріс 

мәлімдеме жасауға құқығы жоқ. 

− Қызметкер өмір бойы өзіне ем-шара жүргізуді үйреткендерге құрмет 

пен ризашылық сезімін сақтауға міндетті. 

− Медициналық оңалту орталығының қызметкері өз әріптестерінің 

өзіне қалай қарым-қатынас жасағанын қаласа, дәл сондай қарым қанасты 

әріптесінің тарапына да көрсетуі керек. 

− Әрбір қызметкер басқа маманның кәсіби біліктілігіне көпшілік 

алдында күмән келтіруге немесе басқа жолмен оның беделін түсіруге құқығы 

жоқ. 

− Медициналық оңалту үшін емделушінің мүдделерін басшылыққа ала 

отырып, ұсыныстарды ескере немесе бас тарта алатын, оңалту процесіне 

тікелей қатысқан қызметкерлерге ғана барлық жауапкершілік артылады. 

10.7 Сыбайлас жемқорлық және басқа да құқыққа қарсы әрекеттер 

Орталық мүдделі тұлғалардан да, медициналық оңалту орталығының 

лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінен де негізсіз жеңілдіктер мен 

артықшылықтар алу немесе сақтау мақсатында сыбайлас жемқорлықтың және 

басқа да заңсыз әрекеттердің алдын алуға бар күшін салады. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін тікелей жауапкершілік 

Орталықтың лауазымды тұлғаларына жүктеледі. 

Медициналық оңалту орталығының қызметкерлері өздеріне белгілі 

болған сыбайлас жемқорлық және құқық бұзушылық жағдайлары туралы 

Орталықтың басшылығына хабарлауға міндетті. 

10.8 Корпоративтік мәдениет 

Медициналық оңалту орталығының лауазымды тұлғалары мен 

қызметкерлері осы Кодекстің талаптарын сақтай және түсіне отырып, оның 

бұзылуына жол бермей, Орталықтың корпоративтік мәдениетін дамытуға үлес 

қосуы керек. 

Орталықтың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері корпоративті 

рухты қалыптастыруы қажет және Кодекстің талаптарын сақтауға өздері үлгі 

болу арқылы қолдау көрсетуі керек. 

 

11 Медициналық оңалту орталығы қызметкерінің сыртқы 

келбеті және келіссөздер жүргізу әдебі 

11.1 Медициналық оңалту орталығының лауазымды тұлғалары мен 

қызметкерлері қызмет көрсету кезеңінде киім, аяқ киім, шаш үлгісін таңдауда 

іскерлік стиль нормаларын қатаң түрде сақтауы керек. 
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11.2 Орталықта белгілі бір үлгіні сақтауға қойылатын талаптар 

белгіленуі мүмкін. 

11.3 Медициналық әдеп медициналық қызметкерден жеке гигиенаны 

ғана емес, сонымен қатар әдептілік ережелерін де сақтауды талап етеді. Киім 

таза ғана емес, сонымен бірге жұмысты орындау үшін ыңғайлы болуы керек. 

Киім тым ашықтығымен немесе түрлі-түстілігімен науқастардың көңілін 

аудармауы керек. Әтір немесе иіссу қалыпты мөлшерде тұтынылуы керек 

және олардың иісі өткір болмауы керек. Косметиканы қолдану мен түрлі 

әшекейлер тағуда медицина қызметкері қызметінің сипатына байланысты 

қарапайымдылық пен ұстамдылық қағидасын ұстанған жөн. 

11.4 Аяқ киім (тәпішке, классикалық стильдегі туфли, жазда - жеңіл аяқ 

киім) саусақты жауып тұратын және табаны тайғанамайтын болуы керек, 

өкшенің биіктігі орташадан жоғары болмауы керек. Жіңішке немесе биік 

өкшеге тек ресми жағдайларда ғана рұқсат етіледі 

11.5 Қол жинақы болуы керек. Тырнақтың ұзындығы 3 мм-ден аспауы 

керек. Лак жағуға тыйым салынған адамдарды (дәрігерлер, медициналық 

қызметкерлер, мамандар, санитарлар) қоспағанда, қызғылт, ақшыл-сары 

түстердегі лакпен бояуға рұқсат етіледі. 

11.6 Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің басқа 

қызметкерлермен және іскерлік серіктестерімен, соның ішінде телефон 

арқылы келіссөздер жүргізе білуі жалпы Медициналық оңалту орталығы 

туралы жағымды әсер қалыптастыруға ықпал етеді. Орталықтың лауазымды 

тұлғалары мен қызметкерлері келіссөздер жүргізу кезінде, оның ішінде 

телефон арқылы байланысқанда дұрыс және құрметпен сөйлесуі тиіс. Іскерлік 

келіссөздер тыныш, сыпайы түрде жүргізілуі керек. 

11.7 Медициналық оңалту орталығының қызметкерлері Орталықтың 

логотипі, фотосуреті, маманның аты-жөні және лауазымы көрсетілген бейдж 

тағуы тиіс. 

11.8 Қызметтік міндеттерін атқару кезінде арнайы киімді міндетті 

түрде кию керек Медициналық оңалту орталығының қызметкерлері 

(дәрігерлер, орта медицина қызметкерлері, Орталықтың мамандары, 

санитарлар) қатаң түрде орнатылған тәртіпте киінуі тиіс: таңдалынған 

дизайндағы медициналық халат немесе костюм.  

11.9 Арнайы киімнің өлшемі сәйкес, таза, ұқыпты, үтіктелген болуы 

тиіс, барлық түймелерінің тағылуы керек. 

11.10 Арнайы киімнің қалтасына киімнің сыртқы түрін бұзатын ірі 

заттарды салып жүруге жол берілмейді. 

11.11 Қызметкер ішкі немесе сыртқы қоңырауға жауап беру барысында 

өте сыпайы және  құрметпен сөйлесіп, нақты және толық ақпарат беруі керек. 

Сондай-ақ телефонмен сөйлескен кезде Орталықтың басқа қызметкерлері бір 
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бөлмеде болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн және олардың жұмысына 

мұқият қарап, қатты сөйлесу арқылы олардың назарын аудармау керек. 

Жиналысқа қатысқан кезде ұялы телефондарды өшіріп қоюы немесе 

дыбыссыз режимге қоюы қажет. 

 

12 Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас  

12.1 Уәкілетті орган 

Уәкілетті органмен өзара қарым-қатынас заңнаманың, Жарғының және 

Медициналық оңалту орталығының өзге де ішкі құжаттарының талаптарына 

сәйкес ашықтық, есептілік және жауапкершілік қағидаттарына негізделген. 

Орталық уәкілетті органмен қарым-қатынаста белгіленген рәсімдерді нақты 

сақтайды. 

Орталық пен уәкілетті орган арасында ақпарат алмасу тәртібі Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен, орталықтың Жарғысымен және ішкі 

құжаттарымен реттеледі.  

12.2 Іскер серіктестер 

Медициналық оңалту орталығының іскер серіктестерімен өзара 

байланысы өзара тиімділік, ашықтық және өзіне қабылдаған міндеттемелер 

үшін толық жауапкершілік қағидаттарына сәйкес заңдылық, адалдық және 

тиімділік қағидаттарында жүзеге асырылады. 

Орталық іскер серіктестерімен жасалған шарттардың талаптарын 

сақтайды және оларға қатысты өз міндеттемелерін орындайды. 

Орталық өз қызметінде іскер серіктестерге негізсіз жеңілдіктер мен 

артықшылықтар беруге жол бермейді. 

12.3 Қоғам 

Медициналық оңалту орталығы қоғам алдындағы өзінің әлеуметтік 

жауапкершілігін сезінеді. 

Орталық өзін құрмет, сенім, адалдық және әділеттілік қағидаттарына 

негізделген берік қарым-қатынас орнатуға тырысатын және жұмыс істейтін 

әлеуметтік ортаның ажырамас бөлігі ретінде қарастырады. 

Медициналық оңалту орталығы:  

1) әлеуметтік маңызы бар мәселелерді шешуге оң ықпал етуге;  

2) қоғамға қызмет етуге, кәсіптік білім мен білім деңгейін арттыруға 

бағытталған бағдарламаларды, басқа да әлеуметтік бағдарламаларға қолдау 

көрсетуге; 

3) экономикалық тиімді және пайдалы жаңа жұмыс орындарын құруға 

және қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыруға; 

4) қоғамдық қатынастарды жетілдіру, қоршаған ортаны жақсарту және 

өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ұйымдармен (қоғамдық, 

үкіметтік емес және басқалар) сындарлы қатынастар орнатуға тырысады. 
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Орталық өзіне беделі күмән тудыратын заңды және жеке тұлғалармен 

ынтымақтастықтан бас тарту міндеттемесін алады. 

Орталық экология және қоршаған ортаны қорғау бастамаларын 

қолдайды. 

Орталық халықтар арасындағы бейбітшілікті, достық пен келісімді 

нығайтуға көмектесетін жобаларды қолдауға ерекше назар аудара отырып, 

әртүрлі қайырымдылық қызметін жүзеге асырады. 

Орталық білім беру, ғылым, мәдениет, өнер, ағарту жүйесін дамытуға, 

сондай-ақ тұлғаның рухани дамуына қолдау көрсетеді. 

 

13 Әдеп нормаларын бұзу деректері бойынша шараларды анықтау, 

тіркеу, талдау (қарау) және қабылдау жөніндегі ережелер 

 

1) Медициналық оңалту орталығының қызметкері өзінің мінез-құлқы 

ұжымда көпшілік алдында талқылануы мүмкін екенін білуге және ұғынуға 

тиіс. Әдеп кодексін бұзғаны үшін жауапкершілік дәрежесін этикалық 

комиссия айқындайды. Егер әдеп нормаларының бұзылуы Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелерін де қозғайтын 

болса, медицина қызметкері заң бойынша жауапты болады. 

2) Әдеп комиссиясы өз қызметінде «Халық денсаулығы және денсаулық 

сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін, осы Кодексті, 

сондай-ақ Медициналық оңалту орталығының қолданыстағы өзге де 

ережелерін басшылыққа алады. 

3) Әдеп комиссиясының басты міндеті – Орталық қызметкерлерінің әдеп 

нормаларын, кәсіби мінез-құлық пен қызметкерлердің өзара қарым-қатынас 

ережелерін қамтамасыз етуіне көмектесу болып табылады. 

4) Орталық директорының тапсырмасына сәйкес қызметкердің әдеп 

нормаларын бұзу деректері анықталып, тексеру жүргізіледі. 

2) Комиссияның Орталық қызметкерінің Әдеп кодексінің нормалары 

мен талаптарын бұзу деректерін қарау қорытындылары бойынша қорытынды 

шығарылады, онда тексерілетін мәселе бойынша объективті баға қойылып, 

деректердің дұрыстығын растауды қамтитын дәлелді тұжырымдар қамтылуы 

керек. 

3) Комиссияның шешімі төраға, комиссия мүшелері, хатшы қол қоятын 

хаттамамен ресімделеді. 

4) Комиссияның шешімі міндетті түрде анықталған тәртіп 

бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою жөніндегі нақты іс-шаралар 

ұсынымдарымен Орталық директорының назарына жеткізіледі. 

5) Барлық мүдделі тұлғалар Комиссияның қорытындысымен танысады. 
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14 Қорытынды 

 

14.1 Медициналық оңалту орталығының барлық лауазымды тұлғасы мен 

қызметкері осы Кодекстің нормаларын сақтауға міндетті. Осы Кодекстің 

нормаларын бұзу заңнамада белгіленген тәртіппен жауапкершілкке әкеледі.  

14.2 Орталық басшылығы осы Кодекстің талаптарын жаңартып 

жетілдіру мақсатымен қайта қарайды және жетілдіреді, олардың тәжірибеде 

қандай шамада іске асырылып жатқанына талдау жасайды, сонымен қатар 

қажет болған жағдайда ұсыныстар мен ұсынымдарды ескере отырып, оған 

өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізеді. 
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Нұсқа: 
Идентификациялық 

нөмірі 
Бет: 

2 СОП-14 
21 беттің 

 19-беті  

 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады 

А қосымшасы 

Растау нысаны 

 

Осы нысанды мұқият оқығаныңызды, түсінгеніңізді және Әдеп 

кодексінде белгіленген іскерлік әдеп қағидаттары мен мінез-құлық қағидаларын 

адал ниетпен ұстануға міндеттенгеніңізді растау үшін пайдаланыңыз. 

Медициналық оңалту орталығында еңбек және/немесе лауазымдық 

міндеттерін орындау басталған сәттен бастап толтырылып, қол қойылған 

растау нысаны Орталықтың әрбір қызметкерінің Орталықта еңбек еткен 

кезеңінде жеке ісінде сақталады. 

 

 

Растау  

 

(Осы нысанды тиісті ұяшықтарды белгілеп толтырыңыз, қол қойып, кадр 

жұмысына жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшеге жіберіңіз). 

 

1. Мен Медициналық оңалту орталығының Әдеп кодексін 

оқығанымды және түсінгенімді растаймын  

 

2. Мен іскерлік этика қағидаларын және Әдеп кодексінде 

белгіленген мінез-құлық қағидаларын адал сақтауға 

міндеттенемін  

 

3. Мен Орталықтың Әдеп кодексінде белгіленген іскерлік этика 

қағидаларын және мінез-құлық қағидаларын оқығанымды, 

түсінгенімді және ұстануға міндеттенетінімді растауға келісемін   

 

 

А-жөні_____________________________________________________ 

Қолы____________________________________________________ 

Мерзімі «___»__________________20_____ж. 
       

 

 

 

 

 

 



 

«Жұлдызай» Медициналық оңалту орталығы ЖШС 

Құжаттың аты: 

Медициналық оңалту орталығының 

Әдеп кодексі  

Нұсқа: 
Идентификациялық 

нөмірі 
Бет: 

2 СОП-14 
21 беттің 

 20-беті  

 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады 

Б қосымшасы 

Танысу парағы 

Лауазымы  Аты-жөні Мерзімі  Қолы  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

«Жұлдызай» Медициналық оңалту орталығы ЖШС 

Құжаттың аты: 

Медициналық оңалту орталығының 

Әдеп кодексі  

Нұсқа: 
Идентификациялық 

нөмірі 
Бет: 

2 СОП-14 
21 беттің 

 21-беті  

 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады 

 

В қосымшасы 

 

Өзгерістерді тіркеу парағы 

 

Өзгертілетін бөлімнің, 

бөлімшенің, тармақтың № 

 

 

Бет 

нөмірі 

Өзгеріс 

енгізілетін 

мерзім   

Негіздеме  

(№ және 

бұйрық 

мерзімі) 

Өзгеріс 

енгізілеті

н мерзім    

Өзгеріс 

енгізген 

тұлғаның 

қолы 

      

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

     

 

 

  

 

    

 

 

     

 

 

     

 


