жоба
Ақтөбе облыстық мәслихатының
ШЕШІМІ
Ақтөбе қаласы

№

2021 жылғы «____» _________

Ақтөбе облысы азаматтарының
жекелеген
санаттарына
амбулаториялық емделу кезінде
тегін
шарттармен
тегін
медициналық көмектің кепілдік
берілген көлемін, оның ішінде
дәрілік
заттарды,
бейімделген
емдік өнімдерді, медициналық
бұйымдарды жергілікті бюджет
қаражат есебінен қосымша беру
туралы
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан
Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 12-бабы 1-тармағының 5)
тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы Заңына сәйкес Ақтөбе облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес Ақтөбе облысы азаматтарының
жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін медициналық
көмектің, оның ішінде дәрілік заттардың, бейімделген емдік өнімдердің,
медициналық бұйымдарды кепілдік берілген көлемі жергілікті бюджет қаражат
есебінен қосымша тегін берілсін.
2. Осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес облыстық мәслихаттың кейбір
шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау жетекшілік ететін облыс әкімінің
орынбасарына және облыстық мәслихаттың әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі
тұрақты комиссиясының төрағасына жүктелсін.
4. Осы шешiм оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
Облыстық мәслихаттың
сессия төрағасы

Облыстық
мәслихаттың хатшысы

облыстық мәслихаттың
2021 жылғы «___» _______
№ __ шешіміне Қосымша
Ақтобе облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық
емдеу кезінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, оның
ішінде дәрілік заттар, арнайы емдік өнімдер, медициналық бұйымдар
№

Дәрiлiкзаттардыңатауы
(шығарунысаны)

Силденафил, таблетка 20 мг,
таблетка, қабықпенжабылған 50 мг,
1
100 мг,
.
пленкалыққабықпенжабылған 25 мг,
50 мг, 100 мг

Аурулар
өкпеартериялықги
пертензиясы

2 Риоцигуат, таблетка,
. пленкалыққабықпенжабылған
3
Метилпреднизолон, таблетка,
.
4
Пеницилламин, таблетка
.

жүйелі склеродермия

Инфликсимаб,
созылмалыбейспеци
5 венаішілікенгізуүшінерітіндідайынд фикалыойықжаралы
. ауғаарналғанлиофилизирленгенұнта
колит және Крон
қ
ауруы
6
Адалимумаб, инъекция ерітіндісі
.
7 Ибандронқышқылы, таблетка,
. қабықпенжабылған

Бехчета ауруы
аяқталмағаностеоген
ез

8
Урсодезоксихолқышқылы, капсула
.
9
Тобрамицинингаляцияғаарналған
.
1
Колистиметат натрия,
0
ингаляцияғаарналғанерітінді
.
Ацетилцистеин,
1 ішугеарналғанерітіндідайындауғаар
1 налғанкөпіретінтаблетка,
. ішугеарналғанерітіндідайындауғаар
налғанұнтақ
1
Аквадекс,
2
оңтайлысіңугеарналғандәрумендер
.

кистоздық фиброз
(муковисцидоз)

Халықтыңсанат
ы

Дәрілікзаттардытағайындауүшінк
өрсетілімдер (дәрежесі, сатысы,
ағынауыртпалығы)

диспансерлік
есепте тұрған,
барлық санаттар

Ауыртпалықтың барлық
сатылары мен дәрежелері

1 Орта
3 тізбектітриглицеридтернегізіндема
. мандандырылғанемдікөнімдер
1
Метотрексат,
4
инъекцияғаарналғанерітінді
.

Бехтерев ауруы,
анкилозды
спондилит

1
5 Третиноин, капсула
.

Лейкоз
(лимфобластты,
миелобластты)

1
6 Иксазомиб, таблетка
.

1 Бозентан, таблетка,
7 қабықпенжабылған
.

Бейіндімамандардыңқатысуыменм
едициналықұйымныңдәрігерлікконсультациялықкомиссиясыныңш
ешімібойынша

Бірнеше миелома

өкпеартериялықгипе
ртензиясы

диспансерлік
есепте тұрған,
барлық санаттар

1 Тоцилизумаб,
диспансерлікесе
8 инфузиялықерітіндідайындауғаарна
птетұрғанбалала
. лғанконцентрат
Ювенилдықидиопат р
иялық артрит
1
9 Адалимумаб, инъекция ерітіндісі
.

ДәрілікзаттыБірыңғай
дистрибьютор
медициналыққолданужөніндегінұс
қаулықта
(дәрілікзаттарайналымысаласында
ғыуәкілетті орган бекіткен)
балалардақолдануғақарсыкөрсетілі
мдер,
пациенттіңжекетөзімсіздігітуралы
нұсқау бар дәрілікзаттыБірыңғай
дистрибьютор
сатыпалғанжағдайларда,
дәрігерлікконсультациялықкомиссияныңқор
ытындысынегізіндебарлықсанатта
р
Ауыртпалықтың барлық
сатылары мен дәрежелері

2
0 Урсодезоксихолқышқылы, капсула
.

Лейкоз
(лимфбластты,
миелобластты)

2
1 Нусинерсен, ерітінді
.

Жұлын
бұлшықетінің
атрофиясы

Бейіндімамандардыңқатысуыменм
едициналықұйымныңдәрігерлікконсультациялықкомиссиясыныңш
ешімібойынша

Бронх-өкпе
дисплазиясы

Бейіндімамандардыңқатысуыменм
едициналықұйымныңдәрігерлікконсультациялықкомиссиясыныңш
ешімібойынша

2
2 Паливизумаб, ерітінді
.

2
Вигабатрин, қабықпен қапталған
3
таблетка
.
2
4 Этосуксимид, таблетка
.
2
5 Диазоксид, капсула
.

Эпилепсия

туабіткенгиперинсул
инизм

Бейінді мамандардың қатысумен
медициналық ұйымның
дәрігерлік-консультациялық
комиссиясының шешімі бойынша

Ауыртпалықтың барлық
сатылары мен дәрежелері

2
6 Декспантенол, крем, май
.
2
Октенисепт,
7
зарарсыздандыратынерітінді
.
2 Пронтосан, гель
8
.
2
9 Судокрем, гипоаллергенді крем
.
3
0 Аргосульфан, крем
.
3
1 Куриозин, гель
.

Буллездіэпидермолиз

3
2 Ксемоз, жұмсартатын крем
.
3
3 Липикар, гель-крем
.
Мамандандырылғанбайлаптаңуматериалдары (адгезивсіз,
3 гидрогелдік, гидроактивтік,
4 гидроколлоидтықтаңғыштар,
. құрамындакүмісбартаңғыштар,
құрамындахлоргексидинбартаңғыш
тар
3 Орта тізбекті триглицеридтер
5 негізінде мамандандырылған емдік
. өнімдер
3
6 Глютенсізарнайыемдікөнімдер
.
3 Орта тізбекті триглицеридтер
7 негізінде мамандандырылған емдік
. өнімдер
3
Будесонид, ингаляцияғаарналған
8

Целиакия

Ауыртпалықтың барлық сатылары
мен дәрежелері

Көмейдің стенозы

Бейіндімамандардыңқатысуыменм
едициналықұйымныңдәрігерлікконсультациялықкомиссиясыныңш
ешімібойынша

.
3
9 Фенотерол + Ипратропия бромиді
.
4
0 Манжетсіз трахеостомиялық түтік
.
4
Вакуумдық бақылаудағы
1
аспирациялық катетер
.
4
2 Дауыс клапандары
.
4
3 Трахеостомаға арналған таспалар
.
4
4 Компрессорлар мен майлықтар
.
4
5 Трахеостомаға арналған бітеуіштер
.
4
6 Пульсоксиметр
.
4
7 Тепловлагообменник
.
4
Бетагистинадигидрохлориді,
8
таблетка
.
4
9 Циннаризин, таблетка,
.
5
0 Пентоксифиллин, таблетка,
.

жүйке жүйесінің
аурулары

5
1 Зопиклон, таблетка,
.
5
2 Тофизопам, таблетка,
.
5
Панкреатин, ішектің еритін
3
қабығындағы таблетка
.
5
4 Флуконазол, таблетка, капсула
.
5 Лактулоза,
5 құтыдаішкеқабылдауғаарналғанеріті

ас қорыту
органдарының
аурулары

Ұлы Отан
соғысына
қатысушылар бiрiншi
дүниежүзiлiк,
азамат және Ұлы
Отан соғыстары
кезеңiнде,
сондай-ақ
бұрынғы
Кеңестік
Социалистік
Республикалар
Одағын қорғау
жөнiндегi басқа
да ұрыс
операциялары
кезiнде
майдандағы
армия флот
құрамына кiрген
бөлiмдерде,
штабтар мен
мекемелерде

Ауыртпалықтың барлық
сатылары мен дәрежелері

. нді
5
6 Ранитидин, таблетка
.
5
7 Урсодезоксихолқышқылы, капсула
.
5
8 Амброксол, шәрбат
.
5
9 Хлоропирамин, таблетка
.

тынысалужүйесіау
рулары

6
0 Карбоцистеин, шәрбат
.
6
1 Норфлоксацин, таблетка
.
6
Финастерид, қабықпенжабылған
2
таблетка
.
Тамсулозин,босап шығуы
6
бақыланатын, босап шығуы
3
ұзартылған таблетка, босап шығуы
.
өзгертілген капсулала
6
4 Кетопрофен, крем, гель
.
6
Дексаметазон, көзтамшылары,
5
көзмайы
.
6
Дексаметазон + тобрамицин,
6
көзтамшылары
.
6
7 Тетрациклин, көз майы
.

6
8 Ацикловир, көз майы
.

несепжынысжүйесіауру
лары

омыртқабағаны
мен
қозғалысоргандар
ыаурулары
көзаурулары

қызмет еткен
әскери
қызметшiлер,
азамат және Ұлы
Отан
соғыстарының
партизандары
мен астыртын
күрес
жүргiзушiлерi
соғысқа
қатысушылар;
Ұлы Отан
соғысының
мүгедектері –
Бiрiншi
дүниежүзiлiк,
азамат және Ұлы
Отан
соғыстарында
майдандағы
армия мен
флоттың әскери
қызметшi-лерi,
партизандар мен
астыртын күрес
жүргiзушiлер
қатарында
болған адамдар,
сондайақ бiрiншi
дүниежүзiлiк,
азамат және Ұлы
Отан соғыстары
кезiнде
майданда, ұрыс
қимылдары
жүргiзiлген
аудандарда,
майдан
маңындағы темiр
жол
учаскелерiнде,
қорғаныс
шептерiн,
әскеритеңiз
базала-ры мен
аэродромдар
салу кезiнде
жаралануы,
контузия алуы,
зақымдануы
немесе ауруға
шалдығуы
салдары-нан

мүгедек болған
әрi
зейнетақымен
қамсыздандыры
луы жағынан
әскери
қызметшi-лерге
теңестiрiлген
жұмысшылар
мен
қызметшiлер;бас
қа мемлекеттің
аумағындағы
жауынгер әрекет
ететін
қатысушылар,
дәл жаттығу
жиында-рына
шақырылып,
ұрыс қимылдары
жүрiп жатқан
кезде
Ауғанстанға
жiберiлген
әскери
мiндеттiлер;ұрыс
қимылдары
жүрiп жатқан
осы елге жүк
жеткiзу үшiн
Ауғанстанға
жiберiлген
автомобиль
батальондарының әскери
қызметшiлерi;
бұрынғы
Кеңестік
Социалистік
Республикалар
Одағының
аумағынан
Ауғанстанға
жауынгерлiк
тапсырмаларды
орындау үшiн
ұшулар жасаған
ұшу құрамының
әскери
қызметшiлерi;Ау
ғанстандағы
кеңес әскери
құрамына
қызмет

көрсеткен
жараланған,
контузия алған
немесе
зақымданған,
яки ұрыс
қимылдарын
қамтамасыз
етуге қатысқаны
үшiн бұрынғы
Кеңестік
Социалистік
Республикалар
Одағының
ордендерiмен
және
медальдерiмен
наградталған
жұмысшылар
мен
қызметшiлер;198
6-1987 жылдары
Чернобыль АЭСiндегi апаттың
зардаптарын
жоюға қатысқан
адамдар;
басқа да
радиациялық
апаттар мен
авариялардың
зардаптарын
жоюға қатысқан,
сондай-ақ ядролық сынақтар
мен
жаттығуларға
тiкелей қатысқан адамдар
(Семей ядролық
полигоны).

облыстық мәслихаттың шешіміне
2021 жылғы «___» ________ №___
2 қосымша
Ақтөбе облыстық мәслихатының күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
1. Ақтөбе облыстық мәслихатының 2013 жылғы 11 желтоқсандағы №171
шешімі. «Азаматтардың жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде
тегін дәрілік заттарды қосымша беру туралы» (Ақтөбе облысының Әділет
департаментінде 2013 жылғы 28 желтоқсанда №3725 болып тіркелді,2013 жылғы 31
желтоқсанда «Әділет» ҚР нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық
жүйесіндежарияланды).
2. Ақтөбе облыстық мәслихатының 2014 жылғы 15 тамыздағы № 233
«Облыстық мәслихаттың 2013 жылғы 11 желтоқсандағы № 171 «Азаматтардың
жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде жергілікті бюджет
қаражаты есебінен тегін дәрілік заттарды қосымша беру туралы» шешіміне
өзгерістер енгізу туралы» шешімі (Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2014
жылғы 8 қыркүйекте № 4029 болып тіркелді, жарияланды: 2014 жылғы 11
қыркүйекте «Әділет» ҚР нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық
жүйесі).
3. Ақтөбе облыстық мәслихатының 2017 жылғы 8 желтоқсандағы № 227
«Облыстық мәслихаттың 2013 жылғы 11 желтоқсандағы № 171 «Жергілікті бюджет
қаражаты есебінен амбулаториялық емделу кезінде азаматтардың жекелеген
санаттарына дәрілік заттарды қосымша беру туралы» шешіміне өзгерістер енгізу
туралы» шешімі (Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 3
қаңтарда № 5780 болып тіркелді, Электрондық түрде Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілері эталондық бақылау банкіде 10.01.2018 ж.
жарияланды).
4. Ақтөбе облыстық мәслихатының 2018 жылғы 10 желтоқсандағы № 356
«Облыстық мәслихаттың 2013 жылғы 11 желтоқсандағы № 171 «Жергілікті бюджет
қаражаты есебінен амбулаториялық емделу кезінде азаматтардың жекелеген
санаттарына дәрілік заттарды қосымша беру туралы» шешіміне өзгерістер және
толықтыру енгізу туралы» (Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы
13 желтоқсанда № 5961 болып тіркелді, Электрондық түрде Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілері эталондық бақылау банкіде
20.12.2018 ж. жарияланды).

