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Ақтөбе облысы әкімдігінің 

2015 жылғы 5 маусымдағы  

№ 191 қаулысымен бекітілген 

  

  

 «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан 

еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру»  

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 

  

  

1. Жалпы ережелер 

  
1. «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан 

еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 

әрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет) медициналық-санитариялық алғашқы көмек 

көрсететін медициналық ұйымдармен (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) 

көрсетіледі. 

Мемлекеттік қызметті алуға арналған жүгінулерді қабылдау және мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтің нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге 

асырылады. 

2. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 

медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 «Денсаулық 

сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» 

бұйрығымен бекітілген (бұдан әрі - Бұйрық) еңбекке жарамсыздық парақтарын тіркеу 

кітабында еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақты тіркеумен дәрігер, бөлімше 

меңгеруішісі, бас дәрігердің орынбасары қол қойған, ұйымның мөрімен және бұрыштама 

мөртаңбамен расталған Бұйрықпен бекітілген нысан бойынша қағаз түрінде 

медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан еңбекке 

уақытша жарамсыздық туралы парақ беру болып табылады.  

  

  

2. Мемлекеттік қызмет көрсету үдерісінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің 

 (қызметкерлерінің) іс-әрекеттер тәртібін сипаттау 

  

4. Көрсетілетін қызметті алушының жүгінуі мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 

рәсімнің (іс-әрекеттің) басталуына негіз болып табылады. 

Құжаттарды қабылдау Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 «Денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген 

«Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан еңбекке 

уақытша жарамсыздық парағын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-

тармағына сәйкес жүзеге асырылады. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсету үдерісінің құрамына кіретін рәсімдер (іс-әрекеттер) 

мазмұны: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің медициналық тіркеушісі 5 (бес) минут ішінде 

көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қабылдайды және талаптарға сәйкестігін 

тексереді. 

Нәтижесі - көрсетілетін қызметті алушыны көрсетілетін қызметті берушінің емдеуші 

дәрігеріне жібереді; 
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2) көрсетілетін қызметті берушінің емдеуші дәрігері 15 (он бес) минут ішінде 

көрсетілетін қызметті алушының деректерін «Бекітілген халық тіркелімі» (бұдан әрі - 

БХТ) деректер базасында тексерісті жүзеге асырады және көрсетілетін қызметті алушыны 

қабылдауды жүзеге асырады. 

Нәтижесі - еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парағының талаптарын толтырады, 

жеке мөрі мен қолын қояды, көрсетілетін қызметті алушыны жазылу орталығының 

медицина қызметкеріне немесе бөлімше меңгерушісіне, бас дәрігердің орынбасарына 

жібереді; 

3) бөлімше меңгерушісі немесе бас дәрігердің орынбасарына 5 (бес) минут ішінде 

көрсетілетін қызметті алушыны қабылдауды жүзеге асырады. 

Нәтижесі - еңбекке уақытша жарамсыздық туралы параққа қолын қояды және 

көрсетілетін қызметті алушыны жазылу орталығының медицина қызметкеріне жібереді; 

4) көрсетілетін қызметті берушінің жазылу орталығының медицина қызметкері 5 (бес) 

минут ішінде көрсетілетін қызметті алушынының құжаттарын қабылдайды және 

талаптарға сәйкестігін тексереді, еңбекке уақытша жарамсыздық туралы параққа 

ұйымның мөрі және бұрыштама мөртаңбасын басады және жарамсыздық парағын тіркеу 

кітабына тіркейді. 

Нәтижесі - медициналық-санитраиялық алғашқы көмек көрсететін медициналық 

ұйымнан еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақ беру. 

  

  

3. Мемлекеттік қызмет көрсету үдерісінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің 

 (қызметкерлерінің) өзара іс-әрекет тәртібін сипаттау 

  

6. Мемлекеттік қызмет көрсету үдерісіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің медициналық тіркеушісі; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің емдеуші дәрігері; 

3) көрсетілетін қызметті берушінің жазылу орталығының медицина қызметкері; 

4) бөлімше меңгерушісі немесе бас дәрігердің орынбасары. 

7. Әрбір рәсімнің (іс-әрекеттің) ұзақтығы көрсетілуімен көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) арасындағы рәсімдер (іс-

әрекеттер) реттілігінің сипаттамасы: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің медициналық тіркеушісі 5 (бес) минут ішінде 

көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қабылдайды. 

Нәтижесі - көрсетілетін қызметті алушыны көрсетілетін қызметті берушінің емдеуші 

дәрігеріне жібереді; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің емдеуші дәрігері 15 (он бес) минут ішінде 

көрсетілетін қызметті алушыны қабылдауды жүзеге асырады. 

Нәтижесі - еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парағының талаптарын толтырады, 

жеке мөрі мен қолын қояды, көрсетілетін қызметті алушыны жазылу орталығының 

медицина қызметкеріне немесе бөлімше меңгерушісіне, бас дәрігердің орынбасарына 

жібереді; 

3) бөлімше меңгерушісі немесе бас дәрігердің орынбасарына 5 (бес) минут ішінде 

көрсетілетін қызметті алушыны қабылдауды жүзеге асырады. 

Нәтижесі - еңбекке уақытша жарамсыздық туралы параққа қолын қояды және 

көрсетілетін қызметті алушыны жазылу орталығының медицина қызметкеріне; 

4) көрсетілетін қызметті берушінің жазылу орталығының медицина қызметкері 5 (бес) 

минут ішінде еңбекке уақытша жарамсыздық туралы параққа ұйымның мөрі және 

бұрыштама мөртаңбасын басады және жарамсыздық парағын тіркеу кітабына тіркейді.  
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Нәтижесі - медициналық-санитраиялық алғашқы көмек көрсететін медициналық 

ұйымнан еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақ беру. 

8. Мемлекеттік қызмет көрсету үдерісінде рәсімдердің (іс-әрекеттердің) реттілігі, 

көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 

іс-әрекетерінің толық сипаттамасы, сонымен қатар өзге көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-әрекет тәртібінің сипаттамасы осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламентінің қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-

үдерісінің анықтамалығында көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-

үдерісінің анықтамалығы көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында 

орналастырылады.  

  

«Медициналық-санитариялық алғашқы көмек  

көрсететін медициналық ұйымнан еңбекке  

уақытша жарамсыздық парағын беру»  

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  

қосымша 

  

  

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-үдерісінің  

анықтамалығы  
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