
                                Қазақстан Республикасы 
                                  Премьер-Министрінің 

                             2015 жылғы « 24 » сәуірдегі                                                                     
                                         № 34-ө  өкімімен 

                                  бекітілген 
 

 
 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық 

сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2015 жылғы  6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының  

Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет  
нормативтік құқықтық актілердің  

тізбесі 
 

Р/с
№ 

Нормативтік құқықтық 
актінің немесе құқықтық 

актінің атауы 
 

Актінің 
нысаны 

Орындауға  
жауапты 

мемлекеттік 
органдар 

Орындау 
мерзімі 

1 2 3 4 5 
1.  Тегін медициналық көмектің 

кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде бірыңғай 
дистрибьютордың дәрілік 
заттар мен медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды 
сақтау және тасымалдау 
жөніндегі қызметтерді сатып 
алу қағидаларын бекіту 
туралы 
 

Қазақстан 
Республикасы 

Үкіметінің 
қаулысы 

ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

2.   «Дәрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды сатып алу және 
олармен қамтамасыз ету 
жөніндегі бірыңғай 
дистрибьютор туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2009 жылғы                      
7 қарашадағы № 1781 
қаулысына өзгерістер енгізу 
туралы  
 
 
 
 

Қазақстан 
Республикасы 

Үкіметінің 
қаулысы 

ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 



2 
 

1 2 3 4 5 
3.   «Тегін медициналық 

көмектің кепілдік берілген 
көлемін көрсету бойынша 
дәрілік заттарды, 
профилактикалық 
(иммунобиологиялық, 
диагностикалық, 
дезинфекциялық) 
препараттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техниканы, 
фармацевтикалық 
қызметтерді сатып алуды 
ұйымдастыру және өткізу 
ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2009 жылғы                    
30 қазандағы № 1729 
қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы 
 

Қазақстан 
Республикасы 

Үкіметінің 
қаулысы 

ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

4.  Пациенттер құқықтарының 
қорғалуын қамтамасыз ету 
мақсатында медициналық 
ұйымдарда қолданылатын 
техникалық бақылау 
құралдарын, байқау және 
тіркеп-белгілеу аспаптарын, 
фото-, бейнеаппаратураларды 
қолдану қағидаларын бекіту 
туралы  

бұйрық ДСӘДМ 
ІІМ 

2015 жылғы 
мамыр 

5.  Тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде іс-шаралар 
кешенін көрсетуге қатысатын 
денсаулық сақтау 
ұйымдарының 
қызметкерлерін көтермелеу 
қағидаларын бекіту туралы 
 
 
 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 
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1 2 3 4 5 
6.   «Денсаулық сақтау 

саласында аттестаттауды 
өткiзу ережесiн бекiту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2009 жылғы               
6 қарашадағы № 660 
бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

7.  Медициналық колледждердің 
клиникаға дейінгі 
симуляциялық кабинеттерін 
жарақтандыру нормативтерін  
бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

8.  Қазақстанның ұлттық дәрілік 
формулярын әзірлеу және 
бекіту қағидаларын,                 
сондай-ақ Денсаулық сақтау 
ұйымдарының дәрілік 
формулярларын әзірлеу және 
келісу қағидаларын бекіту 
туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

9.  Қазақстан Республикасы 
азаматтарының және 
оралмандардың тегін 
медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемін 
алуын қамтамасыз ету 
қағидалары бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

10.  Пациент пен медициналық 
ұйым арасында жасалатын, 
тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде медициналық 
көмек беру жөніндегі үлгілік 
шартты бекіту туралы 
 
 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 
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1 2 3 4 5 
11.  Медициналық техниканың 

оңтайлы техникалық 
сипаттамаларына және 
клиникалық-техникалық 
негіздемесіне сараптамалық 
бағалауды жүзеге асыру 
әдістемесін бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

12.  Келісімшарттық фракциялау 
бойынша өзара іс-қимыл 
жасау тәртібін айқындау 
туралы 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

13.  Алғашқы көмек көрсетуге 
арналған дәрі қобдишасының 
құрамын бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

14.  Орфандық препараттар 
тізбесін бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

15.  Орфандық (сирек кездесетін) 
аурулардың тізбесін бекіту 
туралы 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

16.  Ауыр жұмыстар, еңбек 
жағдайлары зиянды (ерекше 
зиянды) және (немесе) қауіпті 
жұмыстар саласында, 
жерасты жұмыстарына еңбек 
шарттарын жасасу үшін, 
сондай-ақ халықтың 
декреттелген тобындағы 
адамдарды жұмысқа жіберу 
үшін медициналық қарсы 
көрсетілімдер тізбесін бекіту 
туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

17.  Қазақстан Республикасында 
медициналық техникаға 
сервистік қызмет көрсетуді 
жүзеге асыру қағидаларын 
бекіту туралы 
 
 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 
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1 2 3 4 5 
18.  Шетелдік мамандарды 

клиникалық практикаға 
жіберу қағидаларын бекіту 
туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
маусым 

19.  Тиісті фармацевтикалық 
практикаларды бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

20.  Қазақстан Республикасының 
халқына сурдологиялық 
көмек көрсету қағидаларын 
бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

21.   Қайтыс болғаннан кейін 
тіндерді (тіндердің 
бөліктерін) және (немесе) 
ағзаларды (ағзалардың 
бөліктерін) транспланттау 
мақсатында оларды тірі 
кезінде ерікті түрде беру 
тәртібін бекіту туралы 
 

бұйрық  
 

ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

22.  Тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде 
профилактикалық 
медициналық қарап-
тексеруге жататын адамдарға 
осы қарап-тексеруден өтуі 
үшін жұмыс берушілердің 
жағдай жасау қағидаларын 
бекіту туралы  

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

23.  Денсаулық сақтау 
саласындағы көрсеткіштерді 
қалыптастыру (есептеу) 
әдістемесін  бекіту туралы 
 
 
 
 
 
 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 
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1 2 3 4 5 
24.  Дәрілік заттарды, 

медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды мемлекеттік 
тіркеу және олардың 
қауіпсіздігі мен сапасын 
бағалау кезінде сараптаманы 
жүзеге асыру үшін тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу қағидаларын бекіту 
туралы   
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
маусым 

25.  Дәрігерлік-консультациялық 
комиссияның қызметі туралы 
ережені бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

26.  Дәрілік заттардың, 
медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың қауіпсіздігі 
мен сапасын сараптау және 
бағалау жөніндегі 
монополиялық қызметті 
жүзеге асыратын сынақ 
зертханаларын аккредиттеу 
қағидаларын бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

27.  «Дәрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды және 
медициналық техниканы 
мемлекеттік тіркеу, қайта 
тіркеу және оларды тіркеу 
деректеріне өзгерістер енгізу 
ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау 
министрінің 2009 жылғы         
18 қарашадағы № 735 
бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы 
 
 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
маусым 
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1 2 3 4 5 
28.  Босқындарға, сондай-ақ 

баспана іздеп жүрген 
адамдарға барынша 
дәлелденген тиімділігі бар 
профилактикалық, 
диагностикалық және емдік 
медициналық қызметтерді 
көрсету қағидалар мен  
көлемін бекіту туралы  
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

29.  «Туберкулезге қарсы 
мамандандырылған 
ұйымдарда мәжбүрлеп 
емдеуді ұйымдастыру, 
сондай-ақ онда 
науқастардың болу режимі 
туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2009 жылғы     
17 қарашадағы № 729 
бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы 

 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

30.  Қазақстан Республикасының 
азаматтарын және 
оралмандарды АИТВ 
инфекциясы мәселелері 
бойынша тегін негізде ерікті 
түрде анонимдік және 
(немесе) құпия медициналық 
зерттеп-қарау және оларға 
консультация беру 
қағидаларын бекіту туралы 
 
 
 
 
 
 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 
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31.  «Қанды және оның 

компоненттерін беру алдында 
(донация) донорды 
медициналық тексеру 
ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрі 
міндетін атқарушының 2009 
жылғы        10 қарашадағы № 
680 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

32.  Тіннің (тіннің бөлігінің) және 
(немесе) ағзалардың 
(ағзалардың бөліктерінің) 
реципиенттерінің, сондай-ақ 
тіннің (тіннің бөлігінің) және 
(немесе) ағзалардың 
(ағзалардың бөліктерінің) 
донорларының тіркелімдерін 
қалыптастыру және жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

33.  «Дәрілік заттардың, 
медициналық мақсаттағы 
бұйымдар мен медициналық 
техниканың айналысына 
тыйым салу, оларды тоқтата 
тұру немесе айналыстан алып 
қою қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы        
27 ақпандағы № 106 
бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы 
 

 

 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 
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34.  Дәрілік заттарға, 

медициналық мақсаттағы 
бұйымдарға және 
медициналық техникаға 
жатпайтын тауарлардың 
тізбесін бекіту туралы  
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
маусым 

35.  Фармацевтикалық өнімге 
сертификат (СРР) беру 
қағидаларын бекіту туралы 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

36.  Денсаулық сақтау 
саласындағы мамандарды 
сертификаттауды жүргізу 
қағидалары мен мерзімдерін 
бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
маусым 

37.  Денсаулық сақтау 
саласындағы мамандардың 
кәсіптік даярлығын бағалау 
және біліктілік сәйкестігін 
растау қағидаларын бекіту 
туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

38.  «Дәрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы 
бұйымдар мен медицина 
техникасының айналысы 
саласында инспекциялауды 
жүргізу ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің                       
2009 жылғы 19 қарашадағы   
№ 742 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы 

 

 

 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 
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39.  Халықтың санитариялық-

эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы 
мамандарды қоспағанда, 
денсаулық сақтау 
саласындағы мамандар үшін 
біліктілік санатын беру 
туралы куәлікті беру және 
кері қайтарып алу 
қағидаларын бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
маусым 

40.  Рецептілерді жазу, есепке алу 
және сақтау қағидаларын 
бекіту туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

41.  Дәрілік заттарды және 
медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды медициналық 
қолдану жөніндегі 
нұсқаулықты жасау және 
ресімдеу қағидаларын бекіту 
туралы 
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

42.  Биологиялық активті 
заттарға, фармакологиялық, 
дәрілік заттарға, 
медициналық мақсаттағы 
бұйымдар мен медициналық 
техникаға клиникаға дейінгі 
(клиникалық емес) 
зерттеулер жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы  
 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

43.  Дәрілік заттарды 
фармакологиялық қадағалау 
және дәрілік  заттардың, 
медициналық мақсаттағы 
бұйымдар мен   медициналық 
техниканың жанама 
әсерлеріне мониторинг 
жүргізу қағидаларын бекіту 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 
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туралы 
 

1 2 3 4 5 
44.  «Тіндерді және (немесе) 

ағзаларды (ағзалардың 
бөліктерін) алу, 
консервациялау, адамнан 
адамға және жануарлардан 
адамға транспланттауды 
жүргізу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің                       
2009 жылғы 30 қазандағы        
№ 623 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу 
туралы 

бұйрық ҰЭМ 2015 жылғы 
мамыр 

45.   Пациенттің инвазивтік 
араласулар кезіндегі ерікті 
жазбаша келісімінің нысанын 
бекіту туралы 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 

46.  Тіндерді (тіндердің 
бөліктерін) және (немесе) 
ағзаларды (ағзалардың 
бөліктерін) алу, дайындау, 
сақтау, консервациялау, 
тасымалдау және тіндерді 
(тіндердің бөліктерін) немесе 
ағзаларды (ағзалардың 
бөліктерін)    транспланттау 
жөніндегі денсаулық сақтау 
ұйымдарының тізбесін 
қалыптастыру қағидаларын 
бекіту туралы 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
маусым 

47.  «Медицина және 
фармацевтика кадрларының 
біліктілігін арттыру және 
қайта даярлау ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін 
атқарушының  2009 жылғы        
11 қарашадағы № 691 
бұйрығына өзгерістер енгізу 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
мамыр 
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туралы 
 

1 2 3 4 5 
48.  «Дәрілік заттарға, 

медициналық мақсаттағы 
бұйымдар мен медициналық 
техникаға сараптама өткізу 
ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау 
министрінің 2009 жылғы                    
18 қарашадағы № 736 
бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы  

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
маусым 

49.  «Денсаулық сақтау 
саласындағы аккредиттеу 
ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау 
министрінің 2015 жылғы                    
10 наурыздағы № 127 
бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
маусым 

50.  Дәрілік заттардың, 
медициналық мақсаттағы 
бұйымдар мен медициналық 
техниканың айналысы 
саласындағы объектілердің 
үлгілік ережелерін бекіту 
туралы 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
маусым 

51.  «Биологиялық өлімді немесе 
бас миының біржола семуін 
(мидың өлімін) растау 
ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрі 
міндеттін атқарушының              
2010 жылғы 11 тамыздағы               
№ 622 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы 

 

 

бұйрық ДСӘДМ 2015 жылғы 
маусым 
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1 2 3 4 5 
52.  Қазақстан Республикасында 

қолдануға тыйым салынған 
әлеуетті қауіпті химиялық, 
биологиялық заттардың 
тіркелімін жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы 
 

бұйрық ҰЭМ 2015 жылғы 
мамыр 

53.  Халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы 
қызметті жүзеге асыратын 
денсаулық сақтау 
ұйымдарының басшыларын 
аттестаттауды жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы 

бұйрық ҰЭМ 2015 жылғы 
мамыр 

54.  Халықтың декреттелген 
тобындағы адамдарды 
гигиеналық оқыту 
қағидаларын мен 
бағдарламаларын бекіту 
туралы 
 

бұйрық ҰЭМ 2015 жылғы 
маусым 

55.  Тамақ өнімдерін өндіру 
объектілеріне есептік 
нөмірлер беру және олардың 
тізілімін жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы 
 

бұйрық ҰЭМ 2015 жылғы 
мамыр 

56.  Халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы 
есепке алу мен есептілік 
құжаттамасының 
нысандарын бекіту туралы 
 
 
 
 
 
 
 

бұйрық ҰЭМ 2015 жылғы 
мамыр 
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57.   Темекі бұйымдарының 

жекелеген түрлерінде 
никотин мен шайырлы 
заттардың болуына рұқсат 
етілетін шекті деңгейлерді 
бекіту туралы   

бұйрық ҰЭМ 2015 жылғы 
маусым 

58.  Халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы 
мамандар үшін біліктілік 
санатын беру туралы куәлікті 
беру және кері қайтарып алу 
қағидаларын бекіту туралы   

бұйрық ҰЭМ 2015 жылғы 
мамыр 

59.  Халықтың инфекциялық 
және паразиттік, кәсіптік 
аурулары мен улану 
жағдайларын тіркеу, есебін 
жүргізу және олар бойынша 
есептілік жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы  

 

бұйрық ҰЭМ 
ДСӘДМ 

2015 жылғы 
маусым 

60.  Халықтың инфекциялық 
және паразиттік, кәсіптік 
аурулары мен улану 
жағдайларын тексеру 
қағидаларын бекіту туралы  

 

бұйрық ҰЭМ 
ДСӘДМ 

2015 жылғы 
маусым 

 
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 
ДСӘДМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігі; 
ІІМ – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі;  
ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі. 
 
 

_______________________ 


	«Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысына тыйым салу, оларды тоқтата тұру немесе айналыстан алып қою қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы        27 ақпандағы № 106 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
	«Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медицина техникасының айналысы саласында инспекциялауды жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің                       2009 жылғы 19 қарашадағы   № 742 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
	«Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2015 жылғы                    10 наурыздағы № 127 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
	Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласындағы объектілердің үлгілік ережелерін бекіту туралы
	«Биологиялық өлімді немесе бас миының біржола семуін (мидың өлімін) растау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндеттін атқарушының              2010 жылғы 11 тамыздағы               № 622 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
	Халықтың инфекциялық және паразиттік, кәсіптік аурулары мен улану жағдайларын тіркеу, есебін жүргізу және олар бойынша есептілік жүргізу қағидаларын бекіту туралы 
	Халықтың инфекциялық және паразиттік, кәсіптік аурулары мен улану жағдайларын тексеру қағидаларын бекіту туралы 

