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Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады 

 

1 Мақсаты 

 

Осы СОР-66 стандартты операциялық рәсімдері "Жұлдызай" 

медициналық оңалту орталығы ЖШС (бұдан әрі – "медициналық оңалту 

орталығы") қызметкерлерінің оңалту ем-шараларын көрсету кезінде 

емделушінің құқықтарын қорғау мен қызметкерлер арасындағы әдептілікті 

сақтауды қамтамасыз ету бойынша талаптарды белгілейді. 

 

2 Қолдану саласы  

 

Осы стандартты операциялық рәсімдер (әрі қарай СОР-66) 

Медициналық оңалту орталығының барлық қызметкеріне қолданылады және 

құжаттама жиынтығына кіреді 

 

   

3 Жауапкершіліктер 

3.1 СОР-ды бекітуге Медициналық оңалту орталығының директоры 

жауапты. 

3.2 СОР-да көрсетілген рәсімдерді енгізу және қолдану үшін 

Медициналық оңалту орталығының барлық қызметкерлері жауапты болады. 

3.3 СОР-ды әзірлеуге Медициналық оңалту орталығы директорының 

медициналық қызметтердің сапасын бақылау жөніндегі орынбасары жауапты 

болады. 

3.4 Орталықтың барлық қызметкерлері, емделушілер мен олардың 

отбасылары, сондай-ақ заңды өкілдері осы СОР талаптарын сақтауы тиіс. 

4 Термины и определения  

 

Медециналыө көмектің 

сапасы  

көрсетілетін медициналық көмектің 

медициналық көмек көрсету стандарттарына 

сәйкестік деңгейі 

Медециналық көмек дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді қоса алғанда, 

халықтың денсаулығын сақтауға және қалпына 

келтіруге бағытталған медициналық қызметтер 

кешені 

Медициналық қызметкер  кәсіби медициналық білімі бар және 

медициналық қызметті жүзеге асыратын жеке 

тұлға  
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Медициналық әдеп 

 

пациентпен, медицина және фармацевтика 

қызметкерлерімен өзара, пациенттің 

туыстарымен, дені сау адамдармен өзара 

қарым-қатынасты көздейтін медицина және 

фармацевтика қызметкерлерінің кәсіби 

қызметінің адамгершілік нормаларының 

жиынтығы. 

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). 

Емделушінің құқықтары 

 

адамның жалпы азаматтық, саяси, 

экономикалық, әлеуметтік құқықтарынан 

туындайтын және медициналық көмек алу 

мен онымен байланысты қызметтер алу 

кезінде немесе азаматтарға қатысты жүзеге 

асырылатын кез келген медициналық әсерге 

байланысты іске асырылатын ерекше 

құқықтар. 

Денсаулық үшін ортақ 

жауапкершілік 

қоғам қатысушылары, яғни мемлекет, жұмыс 

беруші және азаматтың жеке және қоғамдық 

денсаулықты сақтау және нығайту, аурудың 

пайда болу қаупін азайту үшін жауапкершілікті 

бөлуі 

 

5 Қысқартулар мен шартты белгілер 

СОР Стандартты операциялық рәсімдер 

ҚР ДСМ 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

ДМҚСБЖО Директордың медициналық қызметтердің сапасын 

бақылау жөніндегі орынбасары 

НІСҚҚ Науқастарды және ішкі сараптаманы қолдау қызметі 
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6 Ресурстар:  

1) емделушінің/оның заңды өкілінің құқықтары мен міндеттерін 

сипаттайтын стендтер; 

2) емделушінің құқықтары мен міндеттері туралы жадынама. 

 

7 Құжаттар: 

1) Емделушінің едициналық  картасы 

2) Емделуші менн медициналық ұйым арасында жасалынатын 

медициналық көмек көрсету жөніндегі үлгілік шарт 

8 «Емделушілер мен олардың отбасы құқықтарын сақтау 

жөніндегі ережелер» стандартты операциялық рәсімдері 

8.1 Медициналық оңалту орталығының басшылығы емделуші мен 

отбасының құқығын қорғайды және оның сақталуына кепілдік береді. 

8.2 Медициналық оңалту орталығының басшылығы емделушінің 

және қоғамның мәдени қалауын ескере отырып, Қазақстан Республикасының 

заңнамасы мәнмәтініндегі емделушінің және оның отбасысының құқықтарын 

түсінеді. 

8.3 Медициналық оңалту орталығының әрбір қызметкері баланың 

заңды өкіліне немесе өзге тұлғаларға емдеу мен күтім туралы қандай ақпарат 

берілетінін және қандай жағдайларда берілетінін айқындауды қоса алғанда, 

емделуші мен отбасысының құқықтарын және медициналық әдепті 

құрметтеуге, сондай-ақ сақталуына кепілдік беруге міндетті. 

8.4 Медициналық оңалту орталығының басшылығы мен 

қызметкерлері оңалту көмегін көрсету кезінде емделуші үшін физикалық, 

тілдік, мәдени кедергілерді төмендетеді және емделушінің құқықтары мен 

оларды қорғаудағы өзінің жауапкершілігін білуі тиіс. 

8.5 Басшылық қызметкерлерді Әдеп кодексі, қызметкерлерді оқыту, 

қызметкерлердің қауіпсіздік мәдениеті бойынша жыл сайынғы сауалнамасы 

секілді әдеп бойынша ресурстармен қамтамасыз етуі тиіс.  

8.6 Медициналық оңалту орталығының қызметкерлері осы 

ережелерге сәйкес емделушінің және оның отбасысының құқықтарын 

сақтаудағы емделуші құқықтарын және өз рөлін білуі тиіс. 

8.7 Осы Ережелермен Медициналық оңалту орталығы жұмысының 

іскери үдеріс, емделушілерді қабылдау, аудару, шығару, кәсіби және өзге де 

мүдделер қақтығысын шешу секілді барлық салаларында этикалық-күрделі 

мәселелерді шешу жолдары айқындалады. 
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8.8 Медициналық оңалту орталығының басшылығы этикалық-күрделі 

мәселелерді шешу жолдарын қамтамасыз етеді, шешім қабылдау кезінде 

орталықта әдеп пен деонтологияны сақтауға, әдептілік, қаржылық, рухани, 

заңдық нормаларды орындауға ықпал етеді және пациенттің құқықтарын 

қорғайды.  

8.9 Медициналық оңалту орталығы халық пен емделушінің мәдени 

нормаларын ескере отырып, оңалту көмегін көрсету кезінде әдеп нормалары 

мен заңнаманың сақталуын қамтамасыз етеді. Даулы мәселелер барысында 

заңнама талабы басым болады. 

8.10 Медициналық оңалту орталығының кез келген қызметкері 

этикалық-күрделі мәселелерді шешу үшін тікелей өзінің басшысына немесе 

Орталықтың жоғары тұрған басшылығына, сондай-ақ жазбаша түрде Әдеп 

комиссияғсына жүгіне алады. 

8.11 Медициналық көмек көрсету кезінде этикалық-күрделі мәселелер 

комиссиямен (Медициналық оңалту орталығы басшылығының қатысуымен 

болатын консилиум) шешіледі. 

8.12 Оңалту көмегін көрсету кезінде емделушілерге кемсітушіліксіз 

тең қарым-қатынасқа және жұмысқа орналасу кезі мен одан әрі жұмыс 

барысында қызметкерлерге әділ қарым-қатынасқа кепілдік беріледі. 

8.13 Медициналық оңалту орталығы көрсетілетін медициналық 

қызметтер туралы шынайы ақпаратты ұсынады. 

8.14 Этикалық-күрделі мәселелер мен шиеленісті жағдайларды 

уақтылы және тиімді шешіледі. 

 

9 Емделушінің құқықтары  

9.1 Емделушінің құқықтары туралы ақпарат Медициналық оңалту 

орталығының көрнекі үгіт-насихат орындарында орналастырылады. 

9.2 Оңалту ем-шаралары пациенттің тексеруге және оңалту ем-

шараларына ақпараттандырылған ерікті жазбаша келісімін алғаннан кейін 

көрсетіледі. Оңалту еміне пациенттің хабардар етілген келісімі СОР-71 

«Емделушінің немесе заңды өкілінің ақпараттандырылған ерікті келісімін алу 

жөніндегі қағидаларына» сәйкес медициналық оңалту орталығы бекіткен үлгі 

бойынша жасалынады. 

9.3 Әрбір емделуші мен оның заңды өкілі Медициналық оңалту 

орталығында болу ережелерін сақтауға міндетті. Медициналық оңалту 

орталығында шағым беру немесе шиеленісті жағдайды қайда және қалай 

білдіруге болатындығы, сондай-ақ емделушінің заңды өкілінің қатысуымен 

уақтылы талдау туралы ақпарат бар. 
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9.4 Медициналық оңалту орталығының емделушілердің жеке заттары 

мен мүлкін жоғалу мен ұрланудан сақтау үшін шектеулі жауапкершілігі бар. 

Сақтауға берілмеген бағалы заттар үшін Орталық жауапкершілік алмайды. 

9.5 Медициналық оңалту орталығының дәрігерлері мен мейіргерлері 

баланың заңды өкілдерінің құпиялылыққа қатысты сұраныстарын орындайды 

(мысалы, маманның кабинетінде бір баланың болуы) және емделушінің заңды 

өкілінің құпиялылықты сақтауы туралы өтінімі барлық тексерулер, салулар, 

ем-шаралар, оңалту емі кезінде орындалады. Қалқалар, перделер 

қолданылады, баланың денесінің жалаңаш бөліктері жабылады. 

9.6 Емделушінің медициналық көмек құпиялылығы мен жекешелік 

құқығы заңнамаға сәйкес сақталады. Қызметкерлер құпия ақпаратты жария 

етпейді, тек заңмен рұқсат етілген және баланың заңды өкілінің келісімі 

болған жағдайларда ғана ақпартты жариялау құқығы бар. Қызметкерлер 

емделушінің медициналық карталарын да құпия ұстауы керек. 

9.7 Медициналық оңалту орталығы емделушінің заңды өкілінің 

орталықтың ішінде немесе одан тыс екінші дәрігердің пікірін кедергісіз алу 

мүмкіндігін қоса алғанда, оңалту ем-шарасына қатысу құқығын қолдайды. 

9.8 Емделушілер емделуден бас тартқан немесе емдеуді тоқтатқан 

жағдайда құқықтары мен міндеттері туралы хабардар етіледі («Медициналық 

көмектен бас тарту ережесі» СОР-72-ні қараңыз). 

9.10 Емделуші: 

1) Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген медициналық 

көмектің кепілдік берілген тегін көлемін алуға; 

2) диагностикалау, ем алу кезінде өзіне лайықты қарым-қатынасқа, 

өзінің мәдени және жеке басының құндылықтарына құрметпен қарауына; 

3) қандай да бір кемсітушілік факторларының ықпалынсыз, тек қана 

медициналық өлшемшарттар негізінде айқындалатын кезектілікпен 

медициналық көмек алуға; 

4) шұғыл және кезек күттірмейтін көмек көрсету жағдайларын 

қоспағанда, дәрігерді немесе тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 

көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымды 

таңдауға және ауыстыруға; 

5) орталықта аудиобақылау мен бейнебақылау және жазба жүргізілетіні 

туралы хабардар етілуге; 

6) ақпарат (емдеудің мүмкін қатері мен артықшылықтары, ұсынылатын 

және балама әдістері туралы деректер, емделуден бас тартудың мүмкін 

болатын салдарлары туралы мәліметтер, емделуші үшін қолжетімді нысанда 

диагноз, емдік іс-шаралардың болжамы мен жоспары туралы ақпарат, сондай-
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ақ оны үйіне шығару немесе басқа медициналық ұйымға ауыстыру себептерін 

түсіндіру) және өз денсаулығының жай-күйі туралы тәуелсіз пікір алуға және 

консилиум өткізуге; 

7) көру және (немесе) есту қабілеті бұзылған адамдар үшін 

қолжетімділігі ескеріле отырып, тағайындалатын дәрілік зат, оған 

медициналық қызметтер көрсететін медицина қызметкерлері туралы, 

өздерінің құқықтары мен міндеттері, көрсетілетін қызметтер, ақылы 

қызметтердің құны мен қосымша төлем мөлшері, оларды ұсыну тәртібі туралы 

ақпарат алуға; 

8) оқу процесіне қатысудан, сондай-ақ емдеу-диагностикалық ем-

шараларды жүргізу кезінде үшінші тұлғалардың қатысуынан бас тартуға; 

9) Қазақстан Республикасының заңнамаларында бекітілген өзге де 

құқықтарының орындалуын талап етуге құқылы. 

10) Оңалту көмегін көрсету сапасына қанағаттанбаған жағдайда 

емделушінің заңды өкілі Емделушілерді қолдау және ішкі сараптама 

қызметіне жүгінуге, Медициналық оңалту орталығының сайтына хабарлама 

жіберуге құқылы, тел. 87172 30-88-97, ұялы.тел. 87781592031. 

11) Емделушінің заңды өкілі «Өтініштерді қарау ережелері» СОР-13-ке 

сәйкес Медициналық оңалту орталығында орналастырылған өтініштерді 

жинауға арналған жәшікте жазбаша өтініш қалдыра алады. 

9.11 Емделушінің міндеттері  

Медициналық оңалту орталығының емделушісінің заңды өкілі: 

- өз баласының денсаулығын қорғауға және сақтауға; 

- баланың денсаулығын сақтау және нығайту шараларын қабылдауға; 

- Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы 

заңнамасына сәйкес профилактикалық медициналық тексеруден өтуге; 

- медицина қызметкерлерімен қарым-қатынас барысында сыйластық 

пен әдептілік танытуға; 

- дәрігерге ауруды диагностикалау және емдеу үшін қажетті барлық 

ақпаратты хабарлауға; Жалпы ақпараттандырылған ерікті жазбаша келісім 

бергеннен кейін емдеуші дәрігердің барлық нұсқамаларын мүлтіксіз 

орындауға; 

- ішкі тәртіп пен ережелерді сақтауға, медициналық оңалту 

орталығының мүлкіне ұқыпты қарауға, Медициналық және оңалту көмегін алу 

кезінде медицина қызметкерлеріне көмек көрсетуге; 

- Орталықта болған уақытта үнемі баланың қасында жүруге; 

- өз баласының ауруы, инфекциялық аурулары және 

айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулар туралы Орталықтың 

медициналық қызметкерлерін хабардар етуге; 
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- басқа емделушілердің және олардың заңды өкілдерінің құқықтарын 

бұзатын әрекеттер жасамауға міндетті. 

 

9.12 Жауапкершілік 

- Медициналық оңалту орталығының әрбір қызметкері емделушінің 

және оның отбасысының құқықтарын сақтауға және қорғауға міндетті. 

- Әрбір емделушінің заңды өкілі өз міндеттерін, Медициналық 

оңалту орталығында болу ережелерін сақтауға міндетті. 

- Егер емделушінің құқықтар бұзылып, оған қысым жасалса, 

емделушінің заңды өкілі мәселені шешу үшін емдеуші дәрігерге, 

емделушілерді қолдау және ішкі сараптама қызметіне жүгінуге құқылы. 

 

10 Сілтемелер: 

1) Қазақстан Республикасы Конституциясы (1995 жылы 30 тамыз күні 

республикалық референдумда қабылданған) (29-бап); 

2) «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 

жылғы 7 шілдедегі № 360-VI Қазақстан Республикасы Кодексі 

2) «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 

2007 жылғы 12 қаңтардағы №221 Қазақстан Республикасы Заңы; 

3) «Медициналық қызметтер (көмек) сапасына ішкі және сыртқы 

сараптамаларды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 2020 

жылғы 3 желтақсадағы №ҚР ДСМ 230/2020 Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы; 

4) «Медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттарын бекіту 

туралы» 2012 жылдың 2 қазанындағы №676 Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы, 2018 жылдың 5 маусымы күні 

өзгертілген және толықтырылған. 
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А қосымшасы 

Танысу парағы 

Лауазымы  Аты-жөні Мерзімі  Қолы  
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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 

      

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

     

 

 

  

 

    

 

 

     

 


