Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің
«№14 қалалық емхана» ШЖҚ МКК
Бақылау кеңесінің
2021 жылғы «____»___________
шешімімен «КЕЛІСІЛДІ»

«БЕКІТЕМІН»
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің
«№14 қалалық емхана» ШЖҚ МКК
директоры
_____________Е.Мусенов
2021жылғы «____»___________

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің
«№14 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНА» ШЖҚ МКК
2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН
КЕШЕНДІ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Нұр-Сұлтан қаласы

ІСШАРАНЫҢ АТАУЫ

ҚР Денсаулық сақтау саласын дамытудың
2020-2025 жылдарға арналған
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын
іске асыру бойынша шараларды қабылдау
және басшылыққа алу
«Халық денсаулығы және денсаулық
сақтау жүйесі туралы» кодексті және оны
іске асыру жөніндегі нормативтік
құқықтық актілерді басшылыққа алу және
сақтау
Емхананың құрылымдық бөлімшелерінде
нормативтік-құқықтық актілерді
өзектендіру
Нормативтік-құқықтық актілер бойынша
семинарлар өткізу, ҚР Үкіметінің
қаулыларымен, ҚР ДСМ және ӘЖ жаңа
бұйрықтарымен таныстыру
Амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету
бойынша ақпараттық-түсіндіру
жұмыстарын жүргізу жөніндегі іс-шаралар
жоспарын әзірлеу және бекіту
Ұжымда және халық арасында Міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру
(МӘМС ) бойынша одан әрі түсіндіру
жұмысы.
Қазақстан Республикасының 11.07.1997 ж.
«ҚР Тіл туралы» Заңын іске асыру
жөнінде шаралар қабылдау:
а) іс қағаздарын жүргізуді, емхана ішілік
бұйрықтар шығаруды, жоғары тұрған

ОРЫНДАУҒА ЖАУАПТЫ

ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУ
МЕРЗІМІ
I. ЖАЛПЫ СҰРАҚТАР

АЯҚТАЛУ
НЫСАНЫ

НӘТИЖЕЛІЛІК
(ИНДИКАТОР)

Директор, қызмет басшылары, Жыл ішінде
заңгер

есеп

Директор, бас
Жыл ішінде
бухгалтер,құрылымдық
бөлімшелердің меңгерушілері,
қызметкерлер

Заңдар, НҚА
бойынша базаның
болуы

Қызмет
басшылары, Жыл ішінде
құрылымдық бөлімшелердің
меңгерушілері, заңгер
Қызмет басшылары, заңгер,
Жыл ішінде
құрылымдық бөлімшелердің
меңгерушілері

Семинарлар

Аттестаттау

Семинарлардың
хаттамалары

Аттестаттау

Директор, қызмет басшылары, Жыл ішінде
заңгер

есеп

Дәрілік заттарды босату
мәселелері бойынша
халықтың хабардар болуы

Директор, қызмет басшылары, Жыл ішінде
құрылымдық бөлімшелердің
меңгерушілері, заңгер,
экономист
Мемлекеттік тілді дамыту
жөніндегі маман

есеп

Халықтың және
қызметкерлердің хабардар
болуы

Заңның барлық
тармақтарын сақтау

Индикаторлардың
нысаналы мәндерін
орындау

Іс қағаздарын мемлекеттік
тілде жүргізу

органдармен хат алмасуды 2 тілде
жүргізуді жалғастыру;
б) қызметкерлердің мемлекеттік тілді
үйрену сабақтарын жалғастыру, оларды
жүргізу сапасын арттыру;
в) СӨС насихаттау жөніндегі жұмысты
мемлекеттік тілде жақсарту (стендтер,
санитарлық бюллетеньдер шығару,
теледидарда, радиода, баспасөзде сөз
сөйлеу).

Жыл ішінде

Аптасына 4 рет

Жыл ішінде
Міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры мен ПҚҚ және ІА басшысы, Жыл ішінде
емхана арасында жасалған шарт бойынша сарапшы дәрігерлер, бөлімше
индикаторлардың мониторингі
меңгерушілері
Кешенді медициналық ақпараттық жүйе
Директор,
қызметтердің Жыл ішінде
бағдарламалық қамтамасыз етудің
басшылары, программистер
қосымша модульдерін енгізу
Қызметкерлерді азаматтық қорғаныс
ТҚ бойынша инженер, АҚ Жыл ішінде
мәселелеріне оқыту бойынша жұмыс
бойынша штаб бастығы
II. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША ЖҰМЫС

Есеп

Индикаторларға қол
жеткізу

Есеп

КМАЖ-дағы жұмыс

АҚ бойынша
жұмыс жоспары

Хаттамалар

Жұмысқа ресімделетіндерге кіріспе
нұсқама өткізу

Жыл ішінде

Нұсқаулық
парақтары, журнал

Қауіпсіздік техникасын
сақтау

Жыл ішінде

Журнал

Қауіпсіздік техникасын
сақтау

Қорытынды акт

Патологияны анықтау,
сауықтыру

Емхананың барлық қызметкерлері үшін
жұмыс орнында қайталама нұсқама өткізу
және қауіпсіздік техникасы бойынша
аттестаттау жүргізу.
ҚР ДСМ 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР
ДСМ-131/2020 бұйрығы бойынша

Қызмет басшылары, бас
мейіргер ҚТ бойынша
инженер
Қызмет басшылары, бас
мейіргер ҚТ бойынша
инженер
Профпатолог
Сәулелік

Жыл ішінде
диагностика согласно графика

қызметкерлердің медициналық тексеруін
ұйымдастыру
, зиянды еңбек жағдайларында жұмыс
істейтін (рентген кабинеті, зертхана,
физиокабинет)

бөлімшесінің меңгерушісі

III. КАДРЛАРМЕН ЖҰМЫС
Біліктілікті арттыру бойынша оқыту; 109 Директор,
дәрігер, 68 орта медициналық персонал
басшылары,
ресурстарын
бөлімінің басшысы

қызмет Кестеге сәйкес
Адам жыл бойы
басқару

Дәрігерлердің кәсіби білім деңгейін
Қызмет басшылары
арттыру үшін семинарлар, мастер кластар, дөңгелек үстелдер өткізу
Білімді тәуелсіз бағалау орталығында
Қызмет басшылары
медицина қызметкерлерін аттестаттаудан
Адам ресурстарын басқару
өткізу
қызметінің басшысы
Дәрігерлердің санаттылығын 80% - ға
Қызмет басшылары, бас
дейін және медбикелердің санаттылығын
мейіргер
60% - ға дейін жеткізу%
Бос жұмыс орындарына мамандарды тарту Адам ресурстарын басқару
үшін медициналық жоғары оқу
қызметінің басшысы
орындарымен және колледждермен
шарттар жасасу. Бос орындар
жәрмеңкесіне қатысу
IV. ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР

Жыл ішінде

Жеткізушілер
тізіліміне
енген
медициналық
ұйымдармен
қосалқы
мердігерлік шарттар жасасу
ТМККК және МӘМС шеңберінде
медициналық көмек көрсету бойынша

Директор,бас экономист,
заңгер, құрылымдық бөлімше
меңгерушілері
Директор, бас экономист,
заңгер, құрылымдық бөлімше

Жыл ішінде

Сертификаттар

Санаттылықты арттыру

Біліктілік деңгейін
арттыру
Сертификаттарды
алу

Сертификаттар

Жыл ішінде

Есептер

Индикаторға қол жеткізу

Жыл ішінде

Шарт

Кадрлармен 100%
қамтамасыз ету

Қаңтар-ақпан

Шарт

Шарт талаптарын сақтау

Қаңтар-ақпан

Шарт

Шарт талаптарын сақтау

шарттар жасасу
Кәсіпорындармен профилактикалық және
мерзімдік медициналық тексеруге 2021
жылға шарттар жасасу
Қосалқы мердігерлерді тарта отырып ниет
шарттарын жасасу
Жұмсақ және қатты мүкәммалға, дәрідәрмектерге, негізгі құралдарға жыл
сайын түгендеу жүргізуді бақылау
Тегін Қордың, спирттің, есірткінің, күшті
әсер ететін құралдардың,
прекурсорлардың пайдаланылуын
бақылау
Шығындар сметасын (мемлекеттік
тапсырыс және ақылы қызметтер) бекітуге
ұсыну

меңгерушілері
Директор, бас экономист, бас
бухгалтер, ақылы бөлімнің
меңгерушісі
Директор, бас экономист, бас
бухгалтер, қызмет басшылары
Бас бухгалтер

Жыл ішінде

Шарт

Шарт талаптарын сақтау

2020 жылдың 1
тоқсаны
Жыл ішінде

Шарт
Түгендеу актісі

2020 жылғы 31 қаңтарға
дейін шарттар жасалды
Артық немесе кем шығуды
анықтау

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері, бас мейіргер,
аға мейіргерлер

Жыл ішінде

Актілер

Бас экономист

2021жылдың 1
тоқсаны

Смета шегінде қаражаттың мақсатты
жұмсалуы бойынша ай сайынғы талдау

Бас экономист

Айына 1 рет

Бюджеттің атқарылуы (кассалық және
нақты шығыстар)

Бас бухгалтер

Тоқсаннан
кейінгі айдың 10күні
Ақылы қызметтер бойынша есеп және Бас
бухгалтер,
ақылы Тоқсаннан
талдау
қызметтер
бойынша кейінгі айдың 10меңгеруші
күні
Желі және штамдар бойынша есеп және Бас экономист, кадрлар бөлімі Тоқсаннан
талдау
кейінгі айдың 05
күні
Бухгалтерлік есепті таратып жаза отырып Директор, бас бухгалтер
Айдың 10-20
ұсыну
күндері
Бөлімшелерде дәрілік заттар мен
Бас бухгалтер, провизор
Айсайын
медициналық мақсаттағы бұйымдарды

Мемлекеттік
тапсырыс шарты,
ақылы қызметтерге
арналған
прейскурант
Талдаулар
Есептер
Есептер

Бақылауды сақтау

2020 жылғы 31 қаңтарға
дейін жасалған шарттар,
бағалар прейскуранты
2020 жылғы 1 сәуірге
дейін бекітілді
Смета шегінде бюджет
қаражатының мақсатты
жұмсалуын бақылау
Бюджеттің орындалуын
бақылау

Есептер

Ақылы қызметтерден
түскен қаражаттың
жұмсалуын бақылау
Талдау

Есептер

Талдау

Есептер

Талдау

ұтымды пайдалану мониторингі
V. ҰЙЫМДАСТЫРУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС
Байқау кеңесі жанынан ішкі аудит
қызметін құру
Медициналық кеңестерді, мейірбикелер
кеңестерін, тақырыптық семинарларды
өткізу
Ауруларды диагностикалауда, емдеуде,
оңалтуда инновациялық технологияларды
енгізу
Емхана сайтының жұмыс тиімділігінің
мониторингі
Шұғыл жағдайларда,
иммунопрофилактика бойынша көмек
көрсетуді білуіне персоналды
аттестаттаудан өткізу
Емхананың толық электрондық құжат
айналымына көшуі
Мобильді қосымшаларды жүктеу пайызын
арттыру
Персоналды МӘМС бойынша тоқсан
сайын аттестаттаудан өткізу
Емхана қызметін реттейтін ҚР Үкіметінің
негізгі бұйрықтары мен қаулыларын
білуіне қызметкерлерді аттестаттаудан
өткізу.
Үйде еңбекке қабілетті жастағы өлім
жағдайларына талдауды жүргізу
Көрнекі локализация
онкопатологиясының асқынған
жағдайларына талдау жүргізу.

Бақылау Кеңесі
Қызмет
мейіргер

басшылары,

Наурыз
бас Жоспарға сәйкес

Хаттама

Жұмыс сапасын жақсарту

Хаттамалар

Жұмыс сапасын жақсарту
Емдеу қызметінде
Инновациялық
технологияларды қолдану
Сайтқа кіру

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері

Жыл ішінде

Енгізу актілері

ПҚҚ және ІА басшысы,
статист, программист, СӨС
Қызмет басшылары, бас
мейіргер

Жыл ішінде

Сайттың
ақпараттылығы
Аттестаттау
журналы

ПҚҚ және ІА басшысы,
программист
ПҚҚ және ІА басшысы,
программист
ПҚҚ және ІА басшысы

Жыл ішінде

МИС сәйкес түсіру

Талдау

Жыл ішінде

МИС сәйкес түсіру

Талдау

Жыл ішінде

Тестілер

Талдау

Қызмет басшысы, бөлімше
меңгерушісі, заңгер

Жыл ішінде

Аттестаттау
журналы

Медицина
қызметкерлерінің білім
деңгейі

Хаттамалар

Амбулаториялық кезеңде
қателерге жол бермеу

Хаттамалар

Медицина персоналының
онкосақтылығын арттыру.

Жыл ішінде

ЕАЖ
бойынша
басшы, Тоқсан сайын
АменБҚБ басшысы, комиссия
мүшелері
ЕАЖ бойынша басшы,
Орындалуына
АменБҚБ басшысы, онколог,
қарай
Онкологиялық орталықтың
куратор онкологы

Медицина
қызметкерлерінің білім
деңгейі

Туберкулездің асқынған түрлеріне талдау
жүргізу

Акушерлік-терапиялық-педиатриялық
кешендердің жұмысын қалыптастыру
және мониторингтеу

ЕАЖ бойынша басшы,
АменБҚБ басшысы,
туберкулез бойынша
координатор, бөлімшелердің
меңгерушілері
АменБҚБ басшысы, бөлімше
меңгерушілері

Орындалуына
қарай

Хаттамалар

Дәрігерлердің
туберкулезден сақтығын
арттыру

Ай сайын

Хаттамалар

Жүкті және фертильдік
жастағы әйелдерді
бақылау және сауықтыру
сапасын арттыру.
Емдеу-алдын алу
жұмысының нормативтікқұқықтық актілеріне
сәйкестікке қол жеткізу
Жоспарды орындау

VI. ЕМДЕУ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ КӨМЕК
Емхананың емдеу-профилактикалық
қызметінің мониторингі

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері

Жыл ішінде

Акты экспертизы,
дефектные
журналы

МӘМС жүйесіндегі қосалқы мердігерлік
шеңберінде стоматологиялық кабинет
қызметтерінің және балалар хирургиялық
стоматология қызметтерінің орындалуына
тұрақты мониторинг жүргізу

Қызмет басшылары,
мамандандырылған балалар
және ересектер бөлімшесінің
меңгерушісі

Жыл ішінде

МИС-тен түсіру

ММС шеңберінде компьютерлік
томография, магниттік-резонанстық
томография бойынша көлемнің
орындалуын мониторингтеу

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері

Жыл ішінде

МИС-тен түсіру

Жоспарды орындау

МӘМС шеңберінде оңалту және қалпына
келтіру емінің 3-кезеңін көлемінің
орындалуын мониторингтеу

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері, оңалту
бөлімшесінің меңгерушісі

Жыл ішінде

МИС-тен түсіру

Жоспарды орындау

Көрсетілетін қызметтердің сапасын
жүйелі бақылау, денсаулық паспорттарын
талдау

ПҚҚ және ІА басшысы

Жыл ішінде

Сараптама актілері

Емдеу-алдын алу
жұмысының нормативтікқұқықтық актілеріне

Барлық жағдайлардың сапасын сараптау:
1) еңбекке қабілетті жастағы үйде қайтыс
болу,
2) мониторингке жататын аурулар
бойынша мүгедектікке алғаш рет шығу; 3)
талдау арқылы онкологиялық аурулардың
және туберкулездің асқынған нысандарын
анықтау; 4) жүктілік ағымының
асқынулары; 5) халықты диспансерлеу
(қамтудың толықтығы, "Д" есепке алудың
уақтылығы; 6) отбасын жоспарлау
(жүктілікке қарсы көрсетілімдері бар
ұрпақты болу жасындағы әйелдерді
контрацепциямен қамту); 7)дәрігердің
ұсынымдарын бақылаудағы және
орындаудағы сабақтастық; 8)еңбекке
жарамсыздық парақтарын берудің
негізділігі; 9)жалпы өлім-жітім,
нозологиялық нысандар бойынша өлімжітім, 10) БСК асқыну жағдайлары
Барлық мамандардың диагностикалау
және емдеу хаттамаларын сақтау
мониторингі

сәйкестігі

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері

Жыл ішінде

Сараптама актілері

ЖШМК (жедел шұғыл медициналық
көмек) бөлімшесі жұмысының
мониторингі

ПҚҚ және ІА басшысы,
сараптамашылар

Тоқсан сайын

Сараптама актілері

Пациенттерге үйде қызмет көрсету
сапасын талдау (шақыру, активтер, жүкті
және босанған әйелдердің патронаждары).
ЖШМК және АМСК бөлімшесінің
жұмысында сабақтастықты сақтау
Мүгедектерді бақылау және оларды
оңалту мониторингі. Еңбекке қабілетті

ПҚҚ және ІА басшысы,
сараптамашылар

Күнделікті

Есеп

ПҚҚ және ІА басшысы,
сараптамашылар

Тоқсан сайын

Есеп

Диагностика мен емдеудің
клиникалық
хаттамаларына сәйкестікке
қол жеткізу
Шұғыл көмек көрсету
алгоритмдерін сақтау,
шұғыл медициналық көмек
көрсету сапасын арттыру
Жедел жәрдем
шақыруларының негізсіз
санын азайту, үйде және
асқынған босанудың
алдын алу,
Мүгедектік тобын
ауырлату және

халықтың мүгедектікке алғашқы шығуын
талдау.
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрінің 2020 жылғы 17
қыркүйектегі № ҚР ДСМ-104/2020
«Дәрілік заттар мен медициналық
бұйымдарды көтерме және бөлшек
саудада өткізу қағидаларын бекіту
туралы»,
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрінің 2020 жылғы 2
қазандағы № ҚР ДСМ-112/2020
«Рецептілерді жазып беру, есепке алу
және сақтау қағидаларын бекіту туралы»
бұйрығы, ҚР ДСМ 2017 жылғы 29
тамыздағы «Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі шеңберінде және
міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде азаматтарды, оның
ішінде белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар
азаматтардың жекелеген санаттарын тегін
және (немесе) жеңілдікті дәрілік заттармен
қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар
мен медициналық мақсаттағы,
амбулаториялық деңгейде медициналық
мақсаттағы бұйымдармен және
мамандандырылған емдік
өнімдерменқамтамасыз ету туралы» №666
бұйрығын орындау мониторингі
Онкологиялық аурулардың асқынған
жағдайларын талдау
Жіті
миокард
инсульттерді

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері

Ай сайын

Қызмет басшылары, бөлімше Тоқсан сайын
меңгерушілері, онколог

инфарктісі,
жіті Қызмет басшылары, бөлімше
басқару,онкология, меңгерушілері

Тоқсан сайын

ДСБ есеп

Талдаулар
хаттамасы
Хаттама

мүгедектікке алғашқы
шығу пайызын төмендету
ИСЛО бағдарламадағы
жұмыс рецептілік
бланкілердегі дәрілік
заттардың саны, үзінді
көшірмесі

Онкогенділікті арттыру
және дәрігерлердің
диагностикасы мен емдеу
хаттамаларын сақтау
Нысаналы индикаторларға
қол жеткізу

жарақаттар кезінде медициналық көмек
көрсетудің
интеграцияланған
моделі
бойынша
Жол
карталарының
мониторингін талдау
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрінің 2020 жылғы 30
қарашадағы № ҚР ДСМ-214/2020
«Туберкулез профилактикасы бойынша ісшаралар өткізу қағидаларын бекіту
туралы» бұйрығының, Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы
2 ақпандағы № 77 «Қазақстан
Республикасында туберкулезге қарсы
көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын
бекіту туралы» бұйрығының орындалуына
Мониторинг жүргізу
Егу жоспарына сәйкес ересектер мен
балаларға иммундау жүргізу

Қызмет басшылары, бөлімше Ай сайын
меңгерушілері

Есеп

Туберкулезді уақтылы
диагностикалау және
туберкулезді
диагностикалау
алгоритмдерін сақтау

Қызмет басшылары, бөлімше Жыл ішінде
меңгерушілері

Есеп

Иммунды алдын алу
контингентінің 98% - ын
қамт
Уақтылы анықтау, емдеу
және ауруханаға жатқызу

Covid-19 бойынша эпидемиологиялық Қызмет басшылары, бөлім
жағдай кезеңіне іс-шаралар жоспарын меңгерушілері,
жасау және Жоспарды іске асыру
инфекционист, эпидемиолог,
бас мейіргер, бөлімшелердің
аға мейіргерлері
НҚА сәйкес инфекциялық аурулар Қызмет басшылары, бөлімше
ошақтарында
профилактикалық
іс- меңгерушілері
шаралардың жүргізілуін бақылау
инфекционист
Шешімдер шығара отырып ДКК өткізу
Қызмет басшылары, комиссия
мүшелері
Рационалды антибиотикалық терапияны
ЕАЖ
бойынша
қызмет
талдау
басшысы, сарапшы
Формулярлық комиссияның жұмысын
ЕАЖ бойынша қызмет
жоспарлау
басшысы,
Формулярлы комиссияның

Жыл бойы

Есеп

Күнделікті

Жұқпалы аурулардың
таралуының алдын алу

Жыл ішінде

Есеп

Жыл бюойы

Хаттама

Қаңтар

Есеп

Антибиотико -терапияның
негізділі тағайындалуы
Дәрілік препараттардың
негізді тағайындалуы

Қазақстандық Ұлттық формуляр негізінде
емхананың 2021 жылға арналған дәрілік
формулярын жасау және бекіту
Тегін медициналық көмектің кепілдік
берілген көлемі шеңберінде және міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру
жүйесінде азаматтарды қамтамасыз ету
үшін дәрілік заттар мен медициналық
мақсаттағы бұйымдардың, оның ішінде
белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар
азаматтардың жекелеген санаттарының
амбулаториялық деңгейде тегін және
(немесе )жеңілдікті дәрілік заттармен,
медициналық мақсаттағы бұйымдармен
және мамандандырылған емдік
өнімдермен қамтамасыз етілу үшін дәрілік
заттардың және медициналық мақсаттағы
бұйымдардың тізбесін бекіту туралы ҚР
ДСМ 2017 жылғы 29 тамыздағы №666
бұйрығына сәйкес дәрілік заттарды
пайдалану мониторингі
Еңбекке уақытша жарамсыздық
сараптамасын талдау
ҚЖА, қант диабеті, колоректальды Обыр,
сүт безі обыры, глаукома, жатыр мойны
обыры ауруларын ерте анықтау бойынша
іріктемелі (скринингтік) тексерулер
арқылы ересек халықтың жекелеген
санаттарына профилактикалық
медициналық тексерулер жүргізу

мүшелері
ЕАЖ бойынша қызмет
Қаңтар
басшысы,
Формулярлы комиссияның
мүшелері
Қызмет
басшылары, Ай сайын
учаскелік
қызметтің
меңгерушілері

Қызмет басшылары

Тоқсан сайын

Қызмет басшылары, бөлімше Жыл ішінде
меңгерушілері

Дәрілік формуляр

Дәрілік формулярды
жұмыста пайдалану

Есеп

Дәрілік заттардың негізді
тағайындалуы

Есеп

Еңбекке уақытша
жарамсыздық парақтарын
негізсіз жазып беруге жол
бермеу
Патологияны анықтау
және диспансеризациямен
қамту пайызын арттыру

Есеп

Қызметкерлерді КМИС, БХТ, жүкті
әйелдер тіркелімі, БГ порталы, ЖФВ
тіркелімі бағдарламаларында жаңарту
бойынша оқыту
Емдеуге жатқызу бюросы порталының
жұмысын талдау және түзету шешімдерін
қабылдау
Емдеуге жатқызу бюросы Порталы
бойынша штаттан тыс жағдайлардың
мониторингі және оларды болдырмау
жөнінде шаралар қабылдау
«Денсаулық
сақтау
объектілеріне
қойылатын
санитариялық
эпидемиологиялық
талаптар
«Санитариялық
қағидаларын
бекіту
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің 2020
жылғы 11 тамыздағы № 96 бұйрығына
сәйкес
емхананың
санитариялық
жағдайын бақылау
Қауіп топтарын анықтау және жоспарлы
вакцинациялау арқылы ересектер мен
балалар арасында туберкулездің алдын
алу
Вакцинамен
басқарылатын
инфекциялардың алдын алу

Қызмет басшылары, бөлімше Жыл ішінде
меңгерушілері,
программисттер, статисттер

есеп

Барлық порталдарда дұрыс
жұмыс

ЕАЖ бойынша қызмет
басшысы

Ай сайын

Есеп

Ауруханаға жатқызу
пайызын жақсарту

ЕАЖ бойынша қызмет
басшысы

Ай сайын

Есеп

Штаттан тыс
жағдайлардың санын
азайту

Бас мейіргер, эпидемиолог,
бөлімшелердің аға
мейіргерлері

Ай сайын

Акты

НҚА сақтау

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері

Жыл ішінде

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері

Ұлттық егу
Вакцинация және
күнтізбесіне
ревакцинация
сәйкес жыл бойы
Жоспарға сәйкес есеп
жыл бойы

Егулермен қамту 95%-тен
кем емес

Жыл бойы

100% қамту

Жасөспірімдер
арасында
жыныстық АменБҚ қызметінің басшысы,
тәрбие мәселелері бойынша санитарлық- әйелдер консультациясы
ағарту жұмысы
бөлімшесінің меңгерушісі,
жастар орталығының
мегерушісі
Коронавирустық
инфекция
бойынша Емдеу-профилактикалық
оқыту семинарларын өткізу
жұмыс жөніндегі қызметтің
басшысы, эпидемиолог

Манту сынамаларын
жүргізу және БЦЖ
қайта вакцинациялау

Есеп

Манту сынамасы 95-тен кем
емес%,
БЦЖ 98% - дан кем емес.

Жасөспірімдерді 100%
қамту

Коронавирустық
инфекция
бойынша Емдеу-алдын алу жұмысы
Жыл бойы
инфекция
ошағынан
байланыста қызметінің басшысы,
болғандарды бақылау
эпидемиолог, құрылымдық
бөлімшелердің меңгерушілері
VII. АНА МЕН БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР
Талдаулар жүргізе отырып, ай сайынғы,
тоқсан сайынғы, жылдық есептерді
жинақтау, Денсаулық сақтау
басқармасына Талдамалық материалдың
статистикалық есептілігін, жүкті әйелдер
тіркеліміне сәйкес есептерді уақтылы
ұсынуды қамтамасыз ету
Экстрагениталдық және гениталдық
патологиясы бар Фертильдік жастағы
әйелдерді сауықтыру, экстрагениталдық
патологиясы бар Фертильдік жастағы
әйелдердің тиімді контрацепциясын
жоспарлау, жүкті әйелдерді уақтылы
анықтау және оларды динамикалық
бақылау
Ана мен бала өліміне жол бермеу
жөніндегі жедел жоспарды орындау

АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері

Ошақтар картасы,
есеп

100% қамту

Жыл ішінде

Есеп

Көрсеткіштерді жақсарту

Қызмет басшылары, бөлімше Жыл ішінде
меңгерушілері

Есеп

Асқынған жүктілік
санының төмендеуі, 2В
және 5-топтағы әйелдердің
уақтылы контрацепциясы

Қызмет басшылары, бөлімше Жыл ішінде
меңгерушілері

Есеп

Босандыру және балалар
бойынша нысаналы
индикаторларға қол
жеткізу.

Жыл ішінде

Есеп

Асқынған жүктілік
санының төмендеуі, 2В
және 5-топтағы әйелдердің
уақтылы контрацепциясы

Жыл ішінде

Есеп

Балада Фенилкетонурия

Фертильді жастағы әйелдердің
Қызмет басшылары, бөлімше
экстрагениталдық патологиясын дер
меңгерушілері
кезінде анықтау, жүкті әйелдерді
антенатальды жүргізу бойынша жұмысты
орындау мониторингі және екінші
деңгейге уақтылы ауыстыруды бақылау
(№2 ПЦ)
Жүкті әйелдердің пренаталдық скринингін АменБҚ қызметінің басшысы,

және жаңа туған нәрестелердің
неонаталдық скринингін уақтылы орындау
мониторингі
Ана өліміне жол бермеу бойынша аралық
индикаторлардың мониторингі, ауыр
гестоздармен және экстрагенитальды
патологиямен жүктіліктің әрбір жағдайын
талдау
12 аптаға дейінгі ерте мерзімде жүктілік
бойынша есепке алу мониторингі
Экстрагенитальды патологиясы бар ЖФВ
контрацепцияны қамту мониторингі
Терапевт қарауымен 12 аптаға дейінгі ерте
мерзімде қамту мониторингі
Нәрестелер мен балалар өлім-жітімінің
әрбір жағдайын талдау және аналар мен
балалар өлім-жітімін төмендету бойынша
басқарушылық шараларды іске асыру.
Сыни балалар мен әйелдердің себептерін
талдау уақтылы биохимиялық және
ультрадыбыстық скрининг
Қауіпсіз ана болу стратегиясын іске
асыру, бала жасындағы ауруларды
ықпалдастыра жүргізу (БЖАЫЖ)
мониторингі. Медициналық персоналды
БЖАЫҚ оқытумен қамту 80%-ге жетеді
Перзентханадан шыққаннан кейінгі
алғашқы 3 күнде жаңа туған нәрестелердің
патронажына мониторинг жүргізу
Ерте жастағы балалардың
психофизикалық дамуына скрининг
жүргізу, жоспардың орындалуына
мониторинг жүргізу
Мүгедек балаларды оңалту мониторингі

бөлімше меңгерушілері

мен баланың ақауларын
ерте анықтау

АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері

Жыл ішінде

Есеп

Ана өлімін болдырмау

АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері
Бөлімше меңгерушілері

Жыл ішінде

Есеп

Жыл ішінде

Есеп

Бөлімше меңгерушілері

Жыл ішінде

Есеп

АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері

Жыл ішінде
Еженедельно

Есеп

Нысаналы индикаторға
қол жеткізу -89 %
Нысаналы индикаторға
қол жеткізу
Индикаторға қол жеткізу100%
Балалар мен сәбилер өлімжітімін төмендету

АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері, бас
мейіргер

Жыл ішінде

Есеп

Балалар мен сәбилер өлімжітімін төмендету

АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері, бас
мейіргер
Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері

Жыл ішінде

Есеп

Нысаналы индикаторға
қол жеткізу -100%

Жыл ішінде

Есеп

Патологияны ерте анықтау

АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері

Жыл ішінде

Есеп

Мүгедектік
көрсеткіштерінің

Емхананың мектепке дейінгі-мектеп
бөлімшесінің ұтымды жұмысын
қамтамасыз ету

АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері

Жыл ішінде

Есеп

Балаларды профилактикалық тексеруді
уақтылы және сапалы жүргізу

АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері,врач
ММдБ дәрігері,
жасөспірімдер дәрігері
АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері
АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері

Жыл ішінде

Есеп

төмендеуі
Иммунопрофилактикамен
қамту және мектеп
оқушыларының ауруларын
ерте анықтау және емдеу
Патологияны ерте анықтау

Ежеквартально

Есеп

Ауруды төмендету

Жыл ішінде

Есеп

Индикаторларға қол
жеткізу

АменБҚ қызметінің басшысы,
бөлімше меңгерушілері

Жыл ішінде

Есеп

Ауру және мүгедектік
көрсеткіштерін жақсарту

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері

Жыл ішінде

Есеп

Патронаждық қызметтің универсалдыАменБҚ қызметінің басшысы, Жыл ішінде
прогрессивті моделі бойынша жұмысты
бөлімше меңгерушілері бас
күшейту
мейіргер
VIII. ПАЦИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ЖӘНЕ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖҰМЫСЫ

Есеп

Үйде өлім-жітімді
болдырмау,
сырқаттанушылықты
төмендету мақсатында атааналардың сауаттылығын
жақсарту
Балалар мен сәбилер өлімжітімін төмендету

Медициналық көмек көрсету сапасын
басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі
ұйымды дамыту Бағдарламасын іске
асыру
Шағымдардың туындауына әкеп соғатын
себептерді жою жөніндегі іс-шаралар
жоспарын бекіту

Есеп

Көрсетілетін медициналық
қызметтердің сапасын
жақсарту

Есеп

Медициналық қызмет
көрсету сапасын жақсарту,
этика мен деонтологияны

ЖІИ, ЖРИ-мен 5 жасқа дейінгі шұғыл
емдеуге жатқызуды мониторингтеу
Балаларды кемінде 95%
вакцинациялаумен қамтуды қамтамасыз
ету, туберкулин диагностикасын жүргізу
Дертті дер кезінде анықтау мониторингі
және балаларды сауықтыру, дер кезінде
диспансерлеуді қамтамасыз ету
Ана мектебінің, баланы дамыту
кабинетінің, отбасын жоспарлау
кабинетінің және босануға дайындық
мектебінің жұмысын жетілдіру

Жыл ішінде
ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы
ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы

Қаңтар

Халық өтініштерінің мониторингі және
оларды сараптамалық бағалау
Емхана сапасының ішкі индикаторларын
жетілдіру және мониторингілеу
Кейіннен түзетуші шешімдер қабылдай
отырып, негізсіз шақыруларды талдау
ЖБНЫК деректерін мониторингілеу және
талдау

ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы
ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы
ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы
ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы

Сыртқы индикаторларды мониторингілеу
және талдау
Психологтарды
тарта
отырып,
коммуникативтік дағдыларды дамыту
бойынша
дәрігерлермен
және
медбикелермен семинар сабақтарын өткізу
Халық арасында медициналық көмек
көрсету сапасына сауалнама жүргізу және
талдау жүргізу және әкімшілік шаралар
қабылдау
Талдау жүргізе отырып, медицина
қызметкерлері
арасында
сауалнама
жүргізу
Амбулаториялық карталарда анықталған
ақаулар,
іске
қосылған
жағдайлар
бойынша, индикаторларға қол жеткізу
нәтижелері бойынша клиникалық аудит
жүргізу
МӘМС
бойынша
халық
арасында
ақпараттық-түсіндіру
жұмыстарын
жүргізу
2021
жылы
аккредиттеуден
өтуге
дайындық

Жыл ішінде

Есеп

Жыл ішінде

Есеп

Жыл ішінде

Есеп

сақтау және жұмысты
ұйымдастыруды жақсарту
Өтініштер санының азаюы
Жұмыстың негізгі
көрсеткіштерін жақсарту
Негізсіз шақыруларды
азайту
Индикаторлардың
нысаналы көрсеткіштеріне
қол жеткізу
Индикаторларға қол
жеткізу
Кестеге сәйкес
семинарлар өткізу

Ай сайын

Есеп

ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы
ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы, СӨС дәрігері,
психологтар

Жыл ішінде

Есеп

жыл ішінде

семинарларды
өткізу кестесі

ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы , СӨС дәрігері,
психологтар

Етоқсан сайын

есеп , талдау

талдау, жүргізілген ісшаралар

ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы , СӨС дәрігері,
психологтар
ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы, сарапшылар,
құрылымдық бөлімшелердің
меңгерушілері

Жылына 2 рет

есеп , талдау

талдау, жүргізілген ісшаралар

Ай сайын

есеп

есеп беру

Күнделікті

есеп

есеп беру

Жыл ішінде

аккредиттеуге
дайындық жөніндегі

медициналық ұйымның
аккредиттеуден өтуге

СӨС дәрігері, статистик
ПҚҚ және ІА қызметінің
басшысы

қызметкерлермен
дайындығы
жұмыс
IX. Төтенше жағдайлар кезінде емхананың тіршілігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар (оның ішінде эпидемиялар, АҚИ пайда болу
жағдайлары және т. б.)
Медициналық жабдықтарды тексеруді,
техникалық куәландыруды уақтылы
жүргізу
Емхананың өртке қарсы режимі бойынша
іс-шаралар жүргізу, өрт қалқанының
толық жинақталуын жүргізу

Бас мейіргер

Жыл ішінде

Актілер, қызметтік
жазбалар

Зерттеу нәтижелерінің
қабылданған стандарттарға
сәйкестігі
Персоналдың өртке қарсы
іс-қимылдарға дайындығы

Директор,
ӘШБ басшысы

Тоқсанына 1 рет

Хаттамалар,
техникалық
регламентті сақтау

Мүмкін болатын төтенше жағдайлардың
туындауы мәселелері бойынша емхананың
медицина қызметкерлерін теориялық
даярлау, сондай-ақ қала аумағында мүмкін
болатын авариялар, апаттар және дүлей
зілзалалар туындаған кездегі іс-қимылдың
барлық практикалық нұсқаларын
пысықтау
Қысқы жағдайда емхана жұмысын
дайындау

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері

Жыл ішінде

Хаттама

Персоналдың төтенше
жағдайларға дайындығы

Директор,
ӘШБ басшысы

ШілдеҚыркүйек

Жылыту
маусымына
дайындық
паспорты

Емхана бөлмелерінде
температураны ұстап тұру

Есептер

Халықтың хабардарлығын
жақсарту

Х. САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР
Нұр -Сұлтан қаласында салауатты өмір
салтын насихаттау бағдарламасына,
салауатты өмір салтын қалыптастыру
жөніндегі денсаулық сақтау
басқармасының жоспарына сәйкес
Дүниежүзілік денсаулық күндерін,
айлықтарды, аурулардың алдын алу
жөніндегі онкүндіктерді ұйымдастыруға
және өткізуге қатысу

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері

Жыл ішінде

ДДҰ-ның «Денсаулық мектебі» жобасы
бойынша жұмыс
- БСК мектебі
- Қант диабеті мектебі
- Инсульт мектебі
- Бронх демікпесі мектебі
- Мінез-құлықтық қауіп факторлары
мектебі
- Босануға дайындық мектебі
- Жас ана мектебі
- Қарттар мектебі
Емхана аумағына іргелес ұйымдарда
акциялар, Ашық есік күндерін, дәрістер,
дөңгелек үстелдер,
семинарлар,тренингтер, Халықпен
әңгімелер өткізу
Айлықтарға, онкүндіктерге сәйкес
тұрғындар тіркелген мектептер мен
кәсіпорындарда СӨСҚ бойынша ісшаралар өткізу
Ұжымның қаланың спартакиадаларына
және басқа да спорттық іс-шараларына
қатысуы, СӨСҚ-да дене шынықтыру мен
спорттың рөлін насихаттау және
аурулардың алдын алу
Профилактиканы насихаттау мәселелері
бойынша сауалнама жүргізе отырып,
мейірбикелер конкурсын ұйымдастыру
және өткізу:
- туберкулез
- вирустық гепатит және ЖІИ
- темекі шегу және алкоголизм
Әлеуметтік зерттеулер
- репродуктивті денсаулықты

Қызмет басшылары, бөлімше
меңгерушілері, СӨС дәрігері

Жыл ішінде

Хаттамалар

Халықтың хабардарлығын
жақсарту халықты СӨСҚ
және әлеуметтік маңызды
аурулардың алдын алу
бойынша ақпараттық –
білім беру
материалдарымен
қамтамасыз ету.

СӨС дәрігері. Психологтар,
супервайзер, әлеуметтік
қызметкерлер

Жыл ішінде

Есептер

Науқастарды емдеуге
деген адалдықты жақсарту

СӨС дәрігері
Учаскелік дәрігерлер,
мейіргерлер

Жыл ішінде

Есеп

Халықтың хабардарлығын
жақсарту

СӨС дәрігері
Учаскелік дәрігерлер,
мейіргерлер

Жыл ішінде

Есептер

Спортпен шұғылданатын
қызметкерлер санын
ұлғайту

Бас мейіргер,
бөлімшелердің аға
мейіргерлері, СӨС дәрігері

2020 жылғы 3
тоқсан

Хаттама

Орта медицина
қызметкерлерінің
коммуникативтік
дағдыларын арттыру

Сауалнама

Көрсетілген контингенттің
хабардарлығын арттыру

Бас мейіргер,
қорғау бөлімшелердің аға

Жыл ішінде

бойынша
жасөспірімдердің
білімін
анықтау бойынша
- СӨСҚ мәселесінде оқушылардың білімі
мен дағдыларының деңгейін анықтау
бойынша
- туберкулез, ЖҚТБ және ВГ алдын алу
бойынша мейіргерлер мен кіші
медперсоналдың білім деңгейін анықтау
бойынша
Бұқаралық ақпарат құралдары: баспа,
радио, теледидар, жергілікті радиорубка
арқылы салауатты өмір салтын, дене
шынықтыру мен спортты насихаттау
Денсаулық
мектептерінің
жұмысын
мониторингілеу және талдау

мейіргерлері, СӨС дәрігері

СӨС дәрігері,
Учаскелік дәрігерлер, барлық
мамандықтағы дәрігерлер

Жоспарға сәйкес
жыл бойы

Мақалалар

Халықтың хабардарлығын
арттыру

Бас мейіргер,
бөлімшелердің аға
мейіргерлері, СӨС дәрігері

Жыл ішінде

Хаттама

Науқастарды емдеуге
деген адалдықты жақсарту

Емдеу-алдын алу жұмысы жөніндегі қызмет жөніндегі басшы
Пациенттерді қолдау және ішкі аудит қызметінің басшысы
Бас экономист
Бас мейіргер
Бас бухгалтер

Ж.С.Бекбосынова
К.А.Жуманкулов
Г.А.Алимбаева
А.А. Янц
А.С.Айтимова

