ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ 42 от 28.01.2021
Нұр-Сұлтан қаласы

№ ____________________

город Нур-Султан

«Ұлттық электрондық денсаулық
паспорты
мен
электрондық
ақпараттық ресурстарға ұсынылатын
деректердің көлемі мен жиілігін
айқындау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық
сақтау
министрінің
2020
жылғы
28
желтоқсандағы № 906 бұйрығына
өзгеріс енгізу туралы
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан
Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 60-бабының 2-тармағына
және «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы
6 сәуірдегі Заңы 65-бабының 3-тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. «Ұлттық электрондық денсаулық паспорты
мен электрондық
ақпараттық ресурстарға ұсынылатын деректердің көлемі мен жиілігін айқындау
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы
28 желтоқсандағы № 906 бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген бұйрыққа қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа
редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Электрондық денсаулық сақтауды дамыту департаменті осы бұйрық
қабылданған күнінен кейін үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды
қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан
Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
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Министр

А. Цой

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2020 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 906 бұйрығына қосымша
Ұлттық электрондық денсаулық паспорты мен электрондық ақпараттық
ресурстарға ұсынылатын деректердің көлемі мен жиілігі
№
р/с
1

2

Ақпараттық
жүйенің атауы
«Медициналықсанитариялық
алғашқы көмек
тарифіне қосымша
компонент»

Деректер тізбесі (көлемі)

Жиілігі

Пациенттің сәйкестендіргіші («Бекітілген Күн сайын сағат
халық тіркелімі» ақпараттық жүйесінен 20:00-ден 08:00-ге
(бұдан әрі – «БХТ» АЖ)
дейін
Медициналық
ақпараттық
жүйесінің
сәйкестендіргіші (бұдан әрі - МАЖ)
Медициналық ұйымның сәйкестендіргіші
(«Ресурстарды басқару жүйесі» АЖ-бен
(бұдан әрі - «РБЖ» АЖ)
Расталды
Өтініш беру себебі
Нысан
түрі:
1-патронаж,
2-Жіті
респираторлық инфекциялар
Диагноз (АХЖ-10)
Ананың жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан
әрі - ЖСН)
«Стационарлық
науқастардың
электрондық
тіркелімі»
АЖ-дан
босандыру ұйымынан баланың үзінді
көшірмесінің ID-і
Босандыру ұйымынан және (немесе)
стационардан шығарылған күні
Келу сәйкестендіргіші
Бару күні
Дәрігер («РБЖ» АЖ-дан)
Мамандығы («РБЖ» АЖ-дан)
Түрі - Келу түрі
Картаны растау және (немесе) бару күні
Картаны жою және (немесе) бару күні
«Амбулаториялық Қосымша уақытқа жазу белгісі
Қалыптасуына
-емханалық
Кестенің тор сәйкестендіргіші
қарай
көмек»
Қабылдау күні
Өтініш себебінің коды
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Тарификатордан алынған қызмет коды
Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші («БХТ»
АЖ)
Қабылдау қадамы (тек «Жазу
аралықтары» түріндегі кесте үшін
толтырылады)
Қаржыландыру көзінің коды («РБЖ» АЖдан)
Интервалсыз кестенің белгісі
Тіркелген жүйенің ID-і
«Емдеуге жатқызу Пациенттің деректері:
бюросы»
ЖСН
Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) (бұдан
әрі - Т. А. Ә.)
Жынысы
Туған күні
Мекенжайы
Телефоны
Қала және (немесе) ауыл тұрғыны
Азаматтық санаты
Жұмыс және (немесе) оқу орны
Жеңілдік санаты
Ұлты
Ұйым
Карта нөмірі
Ауруханаға жатқызу түрі
Кім жіберді
Бөлімше
Төсек бейіні
Ауруханаға жатқызу мақсаты
Дәрігер
Емдеуге жатқызу күні
Ауырған күні
Диагноз
Қаржыландыру көзі
Файлды тіркеу
«Стационарлық
науқастардың
электрондық
тіркелімі»

Қалыптасуына
қарай

ЖСН
Сұрау салудың
Тегі
қалыптастырылуы
Әкесінің аты
на қарай
Аты
Клиникалық-шығынды топтың салмақтық
коэффициенті (бұдан әрі – КШТ)
КШТ базалық мөлшерлемесі
Туған күні
Туу салмағы
Жалақы
Коммуналдық және өзге де шығындар
Жағдай түрі. Код мәні «Жағдай түрі»
анықтамалығынан алынады»
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Емдеу нәтижесі. Код мәні «Емдеу
нәтижесі» анықтамалығынан алынады
Тіркеу ұйымының сәйкестендіргіші
Пациенттің әлеуметтік мәртебелерінің
тізімі. Кодтардың мәні «Әлеуметтік
мәртебелер» анықтамалығынан алынады
Әлеуметтік салық
Жынысы. Кодтың мәні «Биологиялық
жыныс» анықтамалығынан алынады (Ер,
Әйел, Анықталмаған, Белгісіз)
Пациент ауыстырылған медициналық
ұйым
Аумақтық бірліктің түрі. Кодтың мәні
аумақтық
бірліктер
үлгілерінің
анықтамалығынан
алынады
(Облыс,
Аудан, Қала, Ауыл)
Есепті кезеңнің сәйкестендіргіші
Бағыт түрі (Кім жіберді);
Кодтың
мәні
«Өтініш
түрлері»
анықтамалығынан алынады
Вассерман реакциясы тестін өткізу күні
Вассерман реакциясы тестінің нәтижесі
Күндізгі стационар түрі (емханада,
ауруханада)
«БХТ» АЖ сәйкестендіргіші
Ауруханаға жатқызу сәйкестендіргіші
Шығару күні
Сыртқы
жүйе
картасының
сәйкестендіргіші
Медициналық ұйымның сәйкестендіргіші
Ауыстырулар (демалыс) саны
Ұлты.
Кодтың
мәні
«Ұлттар»
анықтамалығынан алынады
Ана сәйкестендіргіші «БХТ» АЖ-дан
Жағдайдың өзгерген күні
Жоғары технологиялық медициналық
қызметтің белгісі
Жоғары мамандандырылған медициналық
көмектің белгісі
Жүктілікті жасанды үзудің медициналық
белгісі
Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ
Шетелдік
«Онкологиялық
науқастардың
электрондық тіркелімі» АЖ лизинг
Төсек-күн, соның ішінде реанимацияда
өткізілді
«Төлем түрі» кодының мәні «Төлем түрі»
анықтамалығынан алынады
Тізілімдегі жағдайларды төлеу түрі
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Бөлім меңгерушісі туралы мәліметтер
Емдеуші дәрігер қолданушысының логині
Емдеуші дәрігердің ТАӘ
Емдеу
Дәрігердің кеңесі
Ауру тарихы
Медициналық және еңбек ұсыныстары
Өмір тарихы
Зертханалық-диагностикалық зерттеулер
Эпикриздің жазылған күні
Аспаптық зерттеулер
Пациенттің сәйкестендіргіші
Объективті деректер
Эпикриздің нөмірі
Эпикризді талдауға арналған диализ
массиві
Түскен кездегі шағымдар
Нәжіс туралы мәліметтер
Аллергиялық анамнез
Шығару эпикризі туралы ақпарат
Стационар түрі. Код мәні «Аурухана
түрлері» анықтамалығынан алынады»
Емдеуге жатқызу түрі. Кодтың мәні
«Ауруханаға жатқызу» анықтамалығынан
алынады (еріп жүретін адамсыз, еріп
жүретін адаммен, 1 жасқа дейінгі баланың
емізетін анасымен бірге)
Емдеуге жатқызу күні
Емдеуге жатқызу коды
Ауруханаға жатқызу түрі. Код мәні
«Ауруханаға
жатқызу
түрлері»
анықтамалығынан алынады
Емдеуге жатқызудың функционалдық
бөлімшесінің сәйкестендіргіші
Туу кезіндегі өсуі, сантиметр
Адамның иммун тапшылығы вирусына
(бұдан әрі-АИТВ) тест жүргізу күні)
«Онкологиялық
науқастардың
электрондық тіркелімі» АЖ лизинг
АИТВ тестін өткізу нәтижесі
Аумақтық-бөлінген
бөлімшенің
сәйкестендіргіші
Емдеу-алдын алу ұйымын жіберген
медициналық ұйымның сәйкестендіргіші
№012/е нысаны
Тамақтану
Қаржыландыру
көзі.
Кодтың
мәні
«қаржыландыру
көздерінің
түрлері»
анықтамалығынан алынады»
Сыртқы жүйе сәйкестендіргіші
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«Бірыңғай төлем
жүйесі»

Емдеуші дәрігердің сәйкестендіргіші
Құжат түрі. Код мәні «Құжат түрлері»
анықтамалығынан алынады
Жүгіну жиілігі. Кодтың мәні «Айналым
еселігі» анықтамалығынан алынады»
Тіркелген күні
Ашып-қараусыз
Диагнозды анықтау (негізгі немесе негізгі
емес)
Диагноз түрі. Кодтың мәні «Диагноз
түрлері» анықтамалығынан алынады»
Үзінді
көшірме
бөлімшесінің
сәйкестендіргіші
Үстеме шығын материалының файлына
сілтеме
Азаматтығы
Ауру тарихының нөмірі
Емделген жадайдың құны
Бөлімше меңгерушісінің сәйкестендіргіші
Туылған кездегі баланың салмағы
Баланың туу кезіндегі өсуі
Пациенттің жеңілдік санаттарының тізімі.
Кодтардың мәні «Әлеуметтік мәртебелер»
анықтамалығынан алынады
Төсек-күн өткізілді, барлығы
Медициналық
ұйымның
аутопсия
сәйкестендіргіші
Аутопсия күні
Аутопсия бағытының белгісі
Осы ауруханаға түсу. Кодтың мәні «Осы
ауруханаға
түсу»
анықтамалығынан
алынады
«БХТ» АЖ-дан мекенжайы
Аймақ
Ғимарат
Пәтер
«БХТ»
АЖ
мекенжайдың
сәйкестендіргіші
Мекенжайлар тізімі
Реттік индексі
Орыс тіліндегі элементтің мағынасы
Элементтің қазақ тіліндегі мағынасы
Жағдай түрінің сәйкестендіргіші
Мекенжай түрі
Онкологиялық ауруы бар балаларды
емдеу хаттамасы бойынша ақпарат
Қосымша шығындар
Авторизацияның
бір
нүктесінде
авторизациялану кезінде алынған токен
МАЖ деректер базасындағы жолдама
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Тұрақты негізде

сәйкестендіргіші
Пациенттің
«БХТ»
АЖ-дағы
сәйкестендіргіші
Қызметке жіберілген күні
«РБЖ»
АЖ
жіберген
ұйымның
сәйкестендіргіші
Жіберген қызметкердің сәйкестендіргіші
(«РБЖ» АЖ-дан)
Жіберген
қызметкердің
лауазымы
(«РБЖ» АЖ - дан)
Пациент жіберілген «РБЖ» АЖ ұйымның
сәйкестендіргіші
Қызмет коды
Қаржыландыру көзі
Диагноз түрі
АХЖ-10 бойынша бағыттау диагнозының
коды
Өтініш беру себебі
Жолдаманың күшін жою күні
Төлем түрі
Скрининг сәйкестендіргіші. Өтініш беру
себебі
болған
жағдайда
ғана
міндетті=Скрининг
(профилактикалық
тексеру)
Қызметтер саны
Чек-парақ сәйкестендіргіші міндетті емес
Авторизацияның
бір
нүктесінде
авторизациялану кезінде алынған токен
Консультациялық-дииагностикалық
қызметтерге жолдама тіркелген ұйымның
сәйкестендіргіші
Жіберілген күні, жолдаманың күшін
жойған
күні
немесе
жолдаманың
жүктелген күні (жолдаманың өзгерген
күні)
Қызметтер тізімі
Авторизацияның
бір
нүктесінде
авторизациялану кезінде алынған токен
6

«Бірыңғай
интеграциялық
портал»

Пациенттің Т.А.Ә
Туған күні
Жасы
Резидент: volue/иә/жоқ (Егер резидент 1 –
пациент ЖСН-і, егер резидент болмаса 0 –
құжат номірі)
Жынысы: volue/иә/жоқ
Нақты тұрғылықты мекенжайы
Байланыс телефоны (ұялы байланыс
операторының мобильді нөмірін көрсету
қажет +7___)

Сұрау бойынша

Тұрақты негізде

Тұрақты негізде
(ПТР-тестілеу
нәтижелерін
3 сағаттан
асырмай жіберу
қажет)
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Оқу/жұмыс орны
Материалды алу күні
Нәтиже алған күні
Биологиялық материалдың түрі:
volue
жағынды
қақырық
эндотрахеалды аспират
мәйіт материалы
қан
Сынаманы зерттеуге жіберген ұйымның
атауы
Сынаманы іріктеу мәртебесі: volue/
бастапқы /қайталап
Зерттелетін адамның мәртебесі (тиісті
бөлімде көрсету):
1.Эпидемиологиялық
көрсетілім
бойынша:
volue
COVID-19-бен инфекциялық стационарға
жатқызылған адамдар
ЖРВИ және пневмониямен ауыратын
науқастар
COVID-19-бен
ауыратын
науқаспен
жақын
байланыстары
қатарындағы
адамдар
респираторлық
симптомдары
және
COVID-19-ға ұқсас басқа белгілері бар
медицина қызметкерлері
2. Профилактикалық мақсатта:
volue
Қазақстан
Республикасының
Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
қаулысына сәйкес теміржол, теңіз, өзен
көлігінде және автоөтпе жолдарда
Мемлекеттік шекарадағы өткізу пункттері
арқылы Қазақстанға келетін азаматтар
Қазақстан
Республикасының
Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
қаулысына
сәйкес
шетелден
авиарейстермен келетін адамдар
жинау пункттерінде мерзімді әскери
қызметке шақырылатын адамдар және
әскери бөлімге келгеннен кейін жас
әскерлер
мерзімді әскери қызметтен кейін әскери
бөлімдерден кету алдында әскерден
босатылған адамдар
стационарға жоспарлы емдеуге жатқызу
кезіндегі пациенттер
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шұғыл
емдеуге
жатқызу
кезінде
пациенттер
науқас балаға күтім жасауға медициналық
ұйымдарға жатқызылған адамдар
емдеуге жатқызу алдында жүкті әйелдер;
гемодиализдегі пациенттер айына 1 рет
қылмыстық-атқару
жүйесінің
мекемелеріне түсетін адамдар (тергеуге
алынғандар,
айыпталушылар,
сотталғандар)
медициналық-әлеуметтік
мекемелерге
жаңадан түсетін адамдар, ресімдеу
кезінде және кейіннен ай сайын
демалыстан, іссапардан, науқастануына
байланысты жұмыс орнында болмауынан
кейін медицина қызметкерлері
эпидемиологиялық
көрсетілімдер
бойынша
тиісті
аумақтың
Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
қаулысына сәйкес жүргізіледі

Согласовано
26.01.2021 16:52 Егизбаева Руслана Тельмановна
26.01.2021 17:01 Бекбулатов Фархад Бауржанович
26.01.2021 17:04 Бакирова Назгуль Сериковна
26.01.2021 17:09 Абдишов Саян Калдыбаевич
26.01.2021 17:09 Оразбек Серікболсын Есіркепұлы
26.01.2021 17:24 Есенбаев Бейбут Салымович
26.01.2021 17:36 Касымжанова Тота Базарбековна
26.01.2021 17:40 Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич
26.01.2021 18:05 Садвакасов Нуркан Олжабаевич
26.01.2021 18:09 Темирханов Серикболсын Темирханович
26.01.2021 18:14 Есмагамбетова Айжан Серикбаевна
28.01.2021 13:21 Буркитбаев Жандос Конысович
Подписано
28.01.2021 16:14 Цой Алексей Владимирович
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