
 

"Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, еңбекке уақытша 

жарамсыздық парағын және анықтамасын беру қағидаларын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 183 бұйрығына өзгеріс енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 9 сәуірдегі 

№ ҚР ДСМ-34/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2020 жылғы 9 сәуірде № 20356 болып тіркелді 

       "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан 

Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексі 59-бабының 2-

тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 

       1. "Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, еңбекке уақытша 

жарамсыздық парағын және анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

2015 жылғы 31 наурыздағы № 183 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10964 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-

құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 29 мамырда жарияланған) мынадай өзгеріс 

енгізілсін: 

       көрсетілген бұйрықпен бекітілген Еңбекке уақытша жарамсыздыққа 

сараптама жүргізу, еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және анықтамасын 

беру қағидаларында: 

 

       68-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

      "68. Инфекциялық аурумен ауырған науқастармен қарым-қатынаста болған 

немесе бактерия тасушылық салдарынан уақытша жұмыстан шеттетілген 

адамдарға еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және анықтамасын Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті аумақтық 

департаментінің эпидемиолог дәрігерінің ұсынысы бойынша медициналық 

ұйымның медицина қызметкері (учаскелік дәрігер) береді. 

      Бұл жағдайларда инфекциялық ауруды бастан өткерген және олармен қарым-

қатынаста болған адамдарды жұмыстан шеттету ұзақтығы адамдарды оқшаулау 

мерзімімен анықталады. 

      Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайға байланысты үй 

немесе стационарлық карантинде болған кезеңде адам жұмыс берушімен 



тараптардың өзара келісімі бойынша "Денсаулық сақтау ұйымдарының 

бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 

жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығына сәйкес берілген нысандағы құжат 

ретінде, медициналық бақылауда болуын куәландыратын анықтама негізінде 

қашықтықтан жұмысты жүзеге асыра алады. Еңбекке уақытша жарамсыздық 

парағы мұндай жағдайда берілмейді.". 

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық 

көмекті ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен: 

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркеуді; 

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

интернет-ресурсына орналастыруды; 

       3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) 

тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді 

ұсынуды қамтамасыз етсін. 

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 

Денсаулық сақтау вице-министрі Л.М. Ақтаеваға жүктелсін. 

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 

енгізіледі. 
      Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрі  
Е. Биртанов 
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