
Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат нормативтерін бекіту туралы
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2010 жылєы 7 сјуірдегі № 238 Бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде 2010 жылєы 15 сјуірде Нормативтік ќўќыќтыќ кесімдерді мемлекеттік тіркеудіѕ тізіліміне N 6173 болып енгізілді

 
Ќазаќстан Республикасы орталыќ атќарушы жјне ґзге де мемлекеттік органдарыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілері Бюллетені, N 6, 2010

 

      «Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2009 жылєы 18 ќыркїйектегі кодексініѕ 32-бабы 3-тармаєыныѕ 3) тармаќшасына сјйкес БЎЙЫРАМЫН:
       1. Осы бўйрыќќа ќоса берілген денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат нормативтері бекітілсін.

       2. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Медициналыќ кґмекті ўйымдастыру департаменті (Ќ.Ш. Нўрєазиев) осы бўйрыќты заѕнамада белгіленген тјртіппен Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді ќамтамасыз етсін.
       3. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Јкімшілік-ќўќыќтыќ жўмыс департаменті (Ф.Б. Бисмильдин) осы бўйрыќ Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден ґткеннен кейін оныѕ ресми жариялануын ќамтамасыз етсін.
       4. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасыныѕ Денсаулыќ саќтау вице-министрі Е.А. Біртановќа жїктелсін.

       5. Осы бўйрыќ оны алєаш ресми жариялаєан кїнінен кейін он кїнтізбелік кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Министр                                            Ж. Досќалиев

Ќазаќстан Республикасы   
 Денсаулыќ саќтау Министрініѕ
 2010 жылєы 7 сјуірдегі   
 № 238 бўйрыєына      
 ќосымша        

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен
 штат нормативтері

1-бґлім. Стационарлыќ кґмек кґрсететін денсаулыќ саќтау
 ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат нормативтері

1-тарау. Ауруханалардыѕ дјрігерлік жјне фармацевтикалыќ
 персоналыныѕ їлгі штаттары мен

 штат нормативтері

§1. Клиникалыќ бґлімшелері

      1. Медициналыќ ўйымныѕ клиникалыќ бґлімшесініѕ дјрігер, палаталыќ мейірбикелер посты мен палаталыќ санитарлардыѕ посты лауазымдары емделген науќастардыѕ саны бойынша атќарылєан жўмыстыѕ кґлеміне байланысты осы Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ штат нормативтері мен їлгі штаттарына 1-ќосымшаєа
сјйкес есептеледі.

       2. Палаталыќ мейірбикелер посты мен палаталыќ санитарлардыѕ посты дјрігерлерініѕ лауазымдары емделген науќастардыѕ санына осы Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ штат нормативтері мен їлгі штаттарына 2-ќосымшаєа сјйкес белгіленеді.
       3. Еѕ аз тґсек саны болєанда бейінді бґлімшелер осы Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ штат нормативтері мен їлгі штаттарына 3-ќосымшаєа сјйкес ўйымдастырылады.

       4. Бастапќы дјрігерлік лауазым бір лауазымнан кем бола алмайды жјне ол бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымы болуы тиіс. Бґлім меѕгерушісініѕ бос орны тґсек саны 40-тан асса белгіленеді.
       5. 2-тармаќтан басќа жеке мамандыќтар бойынша 1 дјрігер лауазымы белгіленеді:

       1) нейрохирургия жјне нейротравмотологиялыќ бґлімдер бойынша 1 лауазымы есебінен: 25 тґсекке (ќосќанда) офтальмолог-дјрігер, отоларинголог-дјрігер жјне психиатр-дјрігер; 40 тґсекке - невропатолог-дјрігер 1 лауазым есебінен, біраќ 1 лауазымынан кем болмауы тиіс.
       2) торакалды-хирургия, кардиохирургия жјне туберкулез ґкпе-хирургиялыќ бґлімшелері бойынша терапевт дјрігердіѕ лауазымы - бґлімшеге 1 лауазым;

       3) тамыр хирургиясы бґлімі бойынша (шыєу кезінде жедел кґмек кґрсетуді ќамтамасыз ету їшін) жїрек-тамыр хирургі - 2 дјрігер лауазымы.
       4) проктологиялыќ бґлімшелер бойынша бґлімшеге 0,5 онколог-дјрігер лауазымы;

       5) урология бґлімшелері бойынша манипуляциялар мен эндоскопиялыќ зерттеулер нормативі есебінен жјне жўмыс кґлемініѕ болуына ќарай эндоскопист-дјрігер лауазымы;
       6) токсикология бґлімшелері бойынша бґлімшеге 0,5 лауазым есебінен психиатр дјрігер лауазымы;

       7) травматологиялыќ бґлімшелер бойынша нейрохирургия бґлімшесі болмаєан жаєдайында бґлімшелердегі 40 тґсекке жўмыс кґлемініѕ болєан жаєдайында – нейрохирург дјрігер лауазымы;
       6. Дјкемен таѕу мейірбикелерініѕ лауазымы - 30 хирургиялыќ тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді. Кїйік бґлімшелерінде - дјкемен таѕуєа 2 лауазым, біраќ їш лауазымнан аспауы тиіс.

       7. Гипсті дјке ќою бойынша мейірбикелер лауазымы - 1 лауазымы есебінен, јрбір травматологиялыќ-ортопедиялыќ 40 тґсекке 1 лауазым есебінен кем емес.
       8. Аллергологиялыќ бґлімшеніѕ емшара кабинеті мен мамандандырылєан ингаляция кабинетініѕ мейірбикесі лауазымы - јр кабинетке 1 лауазым есебімен белгіленеді;

       9. Емшара мейірбикелері лауазымдары 1 лауазым есебінен белгіленеді:
       кїйік жјне токсикологиялыќ бґлімшелерде 20 тґсекке;

       гематологиялыќ, ревматологиялыќ, офтальмологиялыќ, нефрологиялыќ, эндокринологиялыќ бґлімшелер мен тамыр хирургиясы бґлімшелерінде 30 тґсекке 1 лауазым есебінен;
       тїберкулез-ґкпе бґлімшесінде жјне 60 тґсектік сїйек-буын туберкулезі науќастары бґлімшелерінде:

       40 тґсектік басќа бейіндер бґлімшелерінде, біраќ бґлімшеге 1 лауазымнан кем емес.
       10. Шўєыл химия-токсикологиялыќ диагностика бґлімшесініѕ зертханашысы немесе фельдшер-зертханашы лауазымы – токсикология бґлімшесі жанындаєы тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.

       11. Емдјм мейірбикелерініѕ лауазымдары 150 тґсекке - 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       12. Бґлімшелердіѕ аєа мейірбикелерініѕ (акушерлер) лауазымы бґлім меѕгерушілерініѕ ќызметіне сјйкес белгіленеді.

       13. Дјкемен таѕу санитарларыныѕ лауазымы жара таѕу бґлмесіндегі мейірбикелердіѕ ќызметіне сјйкес белгіленеді.
       14. Буфетші-санитарлар лауазымы ауысымына 30 тґсекке 1 лауазым, біраќ ауысымына 1 лауазымнан кем болмайтын есеппен белгіленеді. Кїйік бґлімшелерінде кґрсетілген санитарларєа 3 лауазым енгізіледі.

       15. Еден жуушы санитарлар лауазымдары 40 тґсекке 1 лауазымнан кем болмауы керек. Кїйік бґлімдерінде кґрсетілген лауазым - 1 лауазымнан кем болмауы тиіс.
       16. Ваннашы-санитарлар лауазымдары 40 тґсек есебінен 1 лауазым белгіленеді, біраќ бґлімшеге 1 лауазымнан кем болмауы тиіс, кїйік бґлімшелеріне - 2 лауазым.
       17. Емшара кабинеті санитарларыныѕ лауазымдары осы кабинеттегі мейірбикелердіѕ лауазымына сјйкес белгіленеді.

       18. Науќастарды таситын жјне ертіп жїретін санитарлардыѕ лауазымы 100 тґсек есебінен 1 лауазым белгіленеді.
       19. Шаруа-бикесі лауазымы јрбір клиникалыќ бґлімшеде белгіленеді.

§2. Ќабылдау бґлімшелерініѕ штат нормативтері

      20. Ќабылдау бґлімшесініѕ дјрігерлер лауазымы ауруханадаєы 400 жјне одан да кґп тґсекке - тјулік бойы жўмыс істейтін 1 постпен белгіленеді.
       21. Ќабылдау бґлімшесініѕ меѕгерушісі лауазымы ауруханадаєы 200 жјне одан да кґп тґсекпен белгіленеді.

       Аурухана ќўрамында 200 инфекциялыќ тґсек пен ќабылдау бґлімшесі болєан жаєдайында айтылєан бґлімшеніѕ меѕгерушісі лауазымы ќосымша белгіленеді.
       22. Хирург, травматолог-ортопед, акушер–гинеколог, офтальмолог, уролог, токсикологиялыќ жјне басќа да мамандыќ бойынша тјулік бойы шўєыл кґмек кґрсету їшін хирург, травматолог-ортопед, акушер–гинеколог, офтальмолог, уролог, токсиколог жјне басќа да мамандыќ бойынша дјрігерлердіѕ лауазымдары дјрігер

лауазымыныѕ шамасынан тыс атќарылєан жўмыстыѕ кґлеміне байланысты белгіленеді.
       23. Ќабылдау бґлімшесініѕ мейірбикесі лауазымы мынадай жаєдайда белгіленеді:

       100-200 тґсекке 1 лауазым;
       201-ден 400 тґсекке дейін тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост;

       400 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост жјне келесі јр 100 тґсекке ќосымша 1 лауазымы.
       Аурухана ќўрамында 200 инфекциялыќ тґсек пен ќабылдау бґлімшесініѕ болєан жаєдайында жўќпалы ауруларды ќабылдау їшін тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост белгіленеді.

       24. Ќабылдау бґлімшесініѕ аєа мейірбикесі лауазымы 300 жјне одан да кґп тґсектік ауруханада белгіленеді.
       25. Ќабылдау бґлімшесініѕ санитарлар лауазымдары ауруханада мынадай жаєдайда белгіленеді:

       150-200 тґсекке - 2 лауазым;
       201-ден 300 тґсекке дейін - тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост;

       301-ден 500 тґсекке дейін - тјулік бойы жўмыс істейтін 2 пост
       500 тґсектен астам тјулік бойы жўмыс істейтін 2 посттан жјне келесі јр 200 тґсекке ќосымша тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост.

       600 жјне одан да кґп тґсек саны бар ауруханаларда науќастардыѕ заттарын ќабылдау їшін ќосымша 1 санитар лауазымы белгіленеді. 
       Ауруханада 250 инфекциялыќ тґсекті жјне ќабылдау бґлімшесі болєан жаєдайында инфекциялы науќастарєа кїтімін жасау їшін санитарлардыѕ тјулік бойы жўмыс істейтін 1 посты белгіленеді.

       26. Аныќтама бюросы їшін медициналыќ тіркеуші лауазымдары ауысымына 1 лауазым есебінен белгіленеді.

§3.Операция бґлімшесініѕ штат нормативтері

      27. Операциялыќ мейірбике лауазымдары 25 хирургиялыќ тґсекке 1 лауазым (кардиохирургиялыќ, торакалды хирургиялыќ бґлімдер мен тамыр хирургиясы бґлімшелері їшін - 2 лауазым) есебінен белгіленеді.
       28. Хирургиялыќ, травматологиялыќ-ортопедиялыќ, акушерия–гинекологиялыќ, офтальмологиялыќ, урологиялыќ, токсикологиялыќ жјне басќа да мамандандырылєан медициналыќ кґмектіѕ шўєыл кґмек кґрсету їшін операция мейірбикелердіѕ лауазымы ќарастырылєан мамандыќтар бойынша дјрігерлердіѕ лауазымына

сјйкес белгіленеді.
       29. Операция аєа мейірбике лауазымы операциялыќ 3 мейірбике мен дјкелеу мейірбикелері жаєдайында белгіленеді.

       30. Операция санитарлары лауазымдары тиісінше операция мейірбикелері мен аєа мейірбикелерді ќоса алєанда лауазым белгіленеді.

§4. Анестезиология-реанимация бґлімшелерініѕ (тобыныѕ)
 штат нормативтері

      31. Анестезиология-реанимация дјрігерлерініѕ лауазымдары 1 лауазым есебінен белгіленеді:
       кардиохирургиялыќ, торакалды хирургиялыќ, туберкулез ґкпе хирургиясы бґлімшелерінде - 25 тґсекке;

       ересектер їшін кїйік жјне хирургиялыќ бґлімшелерде - 50 тґсекке;
       нейрохирургиялыќ, онкологиялыќ, микрохирургиялыќ бґлімшелерде - 75 тґсекке;

       хирургия бейініндегі ересектерге арналєан басќа атаулардаєы бґлімшелерде (гинекологиялыќ, бет-жаќтыќ, отоларингологиялыќ, офтальмологиялыќ жјне басќа) – 100 тґсекке;
       балаларєа арналєан хирургия бґлімшесінде - 40 тґсекке;

       перзентханаларда јйелдер мен жаѕа туєан сјбилер їшін (оныѕ ішінде басќа да медициналыќ ўйымдар ішінде ) - 100 тґсекке;
       хирургия бейіні жјне басќа да бґлімшелерде балаларєа 50 тґсекке белгіленеді.

       Тамыр хирургиясындаєы науќастарды трансторакалды жјне трансабдоминалды емдеуге пайдаланатын тґсектер торакалды хирургиялыќ бґлімшелердіѕ тґсектері ретінде есептеледі.
       32. Стационарлыќ кґмек кґрсететін ќалалыќ жјне облыстыќ денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ хириругиялыќ бейінінен 75 тґсек, ал орталыќ аудандыќ ауруханада, онкологиялыќ ауруханада жјне онкология диспансерінде хирургиялыќ бейін 50 тґсек, анестезиология-реаниматология дјрігері лауазымы 1 лауазымнан кем емес

белгіленеді.
       33. Ќўрамында хирургия бейінінен 150–ден кем емес тґсегі бар медициналыќ ўйымныѕ анестезиология-реанимация бґлімшесініѕ штатында шўєыл кґмек кґрсету їшін анестезиолог-реаниматолог дјрігерлері їшін тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост белгіленеді. Шўєыл жјрдем кґрсететін кґпбейінді ауруханаларда јрбір

ересектерге арналєан 200 жјне балаларєа арналєан 150 хирургиялыќ тґсекке анестезиолог-реаниматологтан ќосымша тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост белгіленеді.
       34. Анестезиолог-реаниматолог дјрігерлерініѕ тјулік бойы жўмыс істейтін бір пост мына медициналыќ ўйымдарда белгіленеді:

       онкология диспансерлерінде - 250-375 тґсекке;
       инфекциялыќ ауруханаларда 400 жјне одан да кґп тґсекке немесе ќалада бірнеше аурухана болєан жаєдайда инфекциялыќ ауруханалардыѕ бірінде 400-ден кем тїспейтін тґсегі бар инфекциялыќ ауруханасыныѕ біреуіне 200 тґсекке;

       ќаланыѕ балалар инфекциялыќ ауруханасыныѕ бірінде 100 жјне одан да кґп тґсекке;
       ережеге сјйкес жіті терапия жјне реанимация палаталары ўйымдастырылмайтын, біраќ балалар инфекциялыќ бґлімшесі бар ќалалыќ немесе балалар ќалалыќ ауруханасында ќалада 150-ден кем емес инфекциялы балалар тґсектері болєан жаєдайда. Кґрсетілген тґсектер санына балалар инфекциялыќ ауруханалары мен жіті

терапия жјне реанимация палаталары бар ќала ауруханаларыныѕ 100 немесе одан да кґп тґсектері кірмейді;
       терапевт жјне педиатриялыќ бейінді ауруханаларда, хирургия бґлімшесініѕ болуына ќарамастан 250-375 тґсекке;

       перзентханаларда 100 жјне одан да кґп тґсекке.
       35. Жіті терапия мен реанимация палаталарыныѕ жўмысын ќамтамасыз ету їшін дјрігерлер лауазымыныѕ саны 6 тґсекке – тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен, кардио-хирургия реанимация бґлімшесініѕ јр бір 3 тґсегіне тјулік бойы жўмыс істейтін 1 посттан жјне жаѕа туєан сјбилер мен шала туєан балалардыѕ јрбір 4

тґсегіне тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді;
       36. Детоксикацияныѕ экстракорпоралды јдісін ќолданатын денсаулыќ саќтау ўйымдарында анестезиология жјне реанимация бґлімшелерінде экстракорпоралды детоксикациялыќ 3 тґсекке реаниматолог-дјрігер 0,5 лауазым есебінен белгіленеді.

       37. Ауруханада бґлімше жјне жіті терапия палатасы болмаєан жаєдайында хирургиялыќ тґсек санына ќарамастан 1 анестезиолог-реаниматолог дјрігер лауазымы енгізіледі.
       38. Денсаулыќ саќтау ўйымдарында 12 жјне одан да кґп анестезиолог-дјрігер лауазымына операция жасайтын бґлмелерде жўмыс істеуге 2 жјне одан да кґп анестезиология жјне реанимация, оныѕ ішінде мамандандырылєан бґлімшелерді де (инфарктан кейін, кардиохирургиялыќ жјне т.б) ўйымдастыруєа рўќсат етіледі.

       39. Жіті терапия мен реанимация палаталарыныѕ жўмысын ќамтамасыз ететін дјрігер-зертханашы лауазымы 6-12 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.
       40. Анестезиология-реаниматология бґлімшесініѕ меѕгерушісі лауазымы бґлімшеде кемінде 3 анестезиолог-реаниматолог дјрігер лауазымы болєан жаєдайында мына тјртіпте белгіленеді:

       лауазымдар саны 3-тен 6-єа дейін болєанда 0,5 лауазым орнына;
       лауазымдар саны 6-дан астам болєан жаєдайда кґрсетілген саннан жоєары;

       Анестезиолог-реаниматолог дјрігерлердіѕ лауазымы 3-тен кем белгіленген ўйымдарда анестезиология жјне реаниматология бойынша жўмыс жетекшілігі ўйым басшылыєымен анестезиолог-реаниматолог дјрігерлердіѕ біріне жїктеледі.
       41. Жіті терапия мен реанимация бґлімшелері бар денсаулыќ саќтау ўйымдарында анестезист-мейірбике лауазымы јрбір анестезиолог- реаниматолог дјрігерге 1,5 лауазым есебінен белгіленеді.

       42. Жіті терапия мен реанимация бґлімшелері жоќ денсаулыќ саќтау ўйымдарында анестезист-мейірбике лауазымы јрбір анестезиолог- реаниматолог дјрігерге 2 лауазым есебінен белгіленеді.
       43. Кїйік бґлімшесі бар денсаулыќ саќтау ўйымдарында ќосымша 1 анестезист-мейірбике лауазымы белгіленеді.

       44. Жіті терапия мен реанимация палаталарыныѕ жўмысын ќамтамасыз ететін орта медициналыќ персонал лауазымдары:
       мейірбикелер - 3 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді;

       фельдшер-зертханашылар (зертханашылар) - 6-15 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.
       45. Мейірбикелер лауазымы 33-тармаќта аталєан анестезиолог-реаниматолог дјрігерлері лауазымына сјйкес белгіленеді.

       46. Емшара мейірбике лауазымы бґлімшеде экстракорпоралдыќ детоксикация јдісін жїргізуге арналєан 12 тґсектен кем емес болмаєан жаєдайда, егер басќа топ ќарастырылмаєан болса.
       47. Жараны таѕушы мейірбике лауазымы медициналыќ ўйымда хирургиялыќ кґмек кґрсететін 150 бала мен 200 ересекке жјне одан кґп тґсек болєан жаєдайда белгіленеді.

       48. Бґлімшеніѕ аєа мейірбикесі лауазымы јр бґлімшеде белгіленеді. Бґлімшеде жіті терапия мен реанимация палаталары болмаєан жаєдайында бўл лауазым 1 анестезист-мейірбике лауазымыныѕ орнына белгіленеді.
       49. Науќастарды кїтетін кіші мейірбике лауазымы ересектердіѕ 6, балалардыѕ 3 тґсегіне – тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.

       50. Шаруа-бикесі лауазымы јр бґлімшеде белгіленеді.
       51. Бґлімшедегі тґсектер санына ќарамай науќастарды тамаќтандыру їшін ќосымша кіші мейірбике лауазымын енгізуі мїмкін.

§5. Гемодиализ бґлімшесініѕ штат нормативтері
 («жасанды бїйрек»)

      52. Гемодиализ бґімшелерініѕ дјрігері лауазымдары белгіленген уаќыт нормативі бойынша жўмыс кґлеміне байланысты немесе 4 диализдік орынєа 1 лауазым есебінен, біраќ диализ залына 1 лауазымнан кем болмауы тиіс.
       53. Шўєыл кґрсеткіштер бойынша кешкі жјне тїнгі уаќытта, демалыс жјне мейрам кїндерінде гемодиализ ґткізетін дјрігердіѕ лауазымдары, жўмыстыѕ кґлеміне байланысты белгіленеді.

       54. Кїндізгі стационар дјрігері лауазымы 8 амбулаториялыќ науќасќа (тґсекке) белгіленеді
       55. Бґлімше меѕгерушісі лауазымы диализдік орындардыѕ саны 6–єа дейін 0,5 лауазымы, 6–дан астам - 1 лауазым белгіленеді.

       56. Гемодиализ бґлімшесініѕ мейірбикесі лауазымдары 2 диализдік орынєа-1 лауазым есебінен белгіленеді, біраќ диализдік залєа 1 лауазымнан кем болмауы тиіс.
       57. Гемодиализ бґлімшесініѕ емшара мейірбикесі лауазымы 6 диализдік орынєа - 1 лауазым есебінен белгіленеді, біраќ диализдік залєа 1 лауазымнан кем болмауы тиіс.

       58. Шўєыл кґрсеткіштер бойынша кешкі жјне тїнгі уаќытта, демалыс жјне мейрам кїндерінде гемодиализ ґткізетін мейірбике лауазымдары, кґрсетілген маќсаттарєа енгізілген дјрігерлердіѕ лауазымдарына сјйкес белгіленеді.
       59. Кїндізгі стационар мейірбикесі лауазымы 16 амбулаторлиялыќ науќасќа (тґсекке) белгіленеді.

       60. Аєа мейірбике лауазымы бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымына сјйкес белгіленеді.
       61. Емшара санитары лауазымы ауысымына 4 диализдік орынєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       62. Кїндізгі стационарда еден сыпырушы санитарлар лауазымы 16 амбулаторлиялыќ науќасќа (тґсекке) белгіленеді.
       63. Электроншы-инженер лауазымы ауысымына 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       64. Техник лауазымы ауысымына 1 лауазым есебінен, біраќ 1 лауазымнан кем емес белгіленеді.

§6. Детоксикация бґлімшесініѕ штат нормативтері

      65. Экстракорпоралды детоксикация бойынша дјрігер лауазымы 10 тґсекке - 1 лауазым есебінен белгіленеді, біраќ 1 лауазымнан кем болмауы тиіс.
       66. Хирург – дјрігер лауазымы 20 тґсекке - 1 лауазым есебінен, біраќ 1 лауазымнан кем болмауы тиіс.

       67. Аєа мейірбике лауазымы бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымына сјйкес белгіленеді.
       68. Мейірбикелер (палаталыќ) лауазымдары 15 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.

       69. Операциялыќ жјне жара таѕатын бґлімшеніѕ мейірбике лауазымы 10 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       70. Шаруа–бикесі лауазымы јр бґлімшеде белгіленеді.

       71. Операция, емшара жјне жара таѕатын кабинеттердіѕ санитарлар лауазымдары осы кабинеттердіѕ мейірбике лауазымына сјйкес белгіленеді.
       72. Буфетші-санитарлар лауазымы ауысымына 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       73. Еден сыпырушы (палаталыќ) - санитар лауазымдары мейірбикелер (палаталыќ) лауазымдарына сјйкес белгіленеді.
       74. Ваннашы–санитарлар лауазымы 20 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

§7. Гипербариялыќ оксигенация бґлімшесініѕ штат нормативтері

      75. Гипербариялыќ оксигенация бґлімшесініѕ (бўдан јрі – ГОБ) дјрігері, кіші жјне орта медициналыќ персонал лауазымдары ќолданысты ГОБ стационарлыќ жјне жылжымалы ќўрылєыларына тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.
       76. Бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымы бґлімшеніѕ дјрігерлері лауазымдарыныѕ їстінен 2 жјне одан да кґп ГОБ ќўрылєылары болєан жаєдайында белгіленеді.

       77. Аєа мейірбике лауазымы бґлім меѕгерушісініѕ лауазымына сјйкес белгіленеді.
       78. Инженерлік-техникалыќ персоналыныѕ лауазымы мен ГОБ ќўрылєыларына техникалыќ ќызмет кґрсету техникалыќ ќўжаттары бойынша белгіленеді.

       79. Жїргізушілер лауазымы ГОБ жылжымалы ќўрылєыларына тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.

§8. Трансфузиология бґлімшесініѕ (ќан ќўю) штат нормативтері

      80. Персонал лауазымдары ќан дайындау кґлемінен Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ осы штат нормативтері мен їлгі штаттарына 4-ќосымшаєа сјйкес белгіленеді.
       81.Трансфузиология бґлімшесін ашуды ескермеген ўйымдарда трансфузиология кабинеті ўйымдастырылады. Трансфузиология кабинетінде 0,5 трансфузиолог-дјрігер жјне 1 мейірбике лауазымы белгіленеді.

§9. Параклиникалыќ бґлімшелердіѕ штат нормативтері

      82. Параклиникалыќ бґлімше мамандарыныѕ лауазымдары атќарылатын жўмыстыѕ кґлемі жјне ќызметтер тарификаторы бойынша ќолданыстаєы уаќыттыѕ есеп мґлшеріне сай тиісті медициналыќ ќўрылєылар мен техника бар болєанда белгіленеді, біраќ Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ осы штаттыќ нормативтері мен їлгі
штаттарына 5-ќосымшаєа сјйкес стационарлыќ кґмек кґрсететін денсаулыќ саќтау ўйымдары їшін ауысымда 1 лауазымнан кем емес болу керек.

       83. Ќажетті мамандар санын есептеген кезде ќаладаєы медицина ўйымдарына жўмыс уаќытын ќолдану коэффициенті 0,85 жјне ауылдарєа 0,75 екенін ескеру ќажет.
       84. Меѕгерушініѕ лауазымы параклиника бґлімшесі дјрігерініѕ бір лауазымыныѕ орнына белгіленеді.

       85. Аєа фельдшердіѕ лауазымы (мейірбикеніѕ, зертханашыныѕ) меѕгерушініѕ лауазымына тиісінше бір фельдшердіѕ лауазымыныѕ орнына белгіленеді.

§10. Сјулелік диагностика бґлімшесініѕ штат нормативтері

      86. Рентген–зертханашылардыѕ лауазымдары дјрiгер-рентгенологтардыѕ лауазымдарына сјйкес белгіленеді.
       87. Рентген мўраєатына (компьютерлік рентген мўраєаты) їшін медициналыќ тіркеушілердіѕ лауазымы стационарлар їшін ауысымєа бір лауазым жјне емханаєа бір лауазым есебінен белгіленеді.

       88. Рентген бґлiмшесi (кабинет) санитарларыныѕ лауазымдары дјрiгерлердiѕ лауазымдарына сјйкес белгіленеді.
       89. Рентгенолог–дјрігердіѕ лауазымы кеуде ќуысыныѕ органдарын профилактикалыќ флюрографиялыќ тексеру їшін бекітілген 60 мыѕ тўрєынєа бір лауазым есебінен белгіленеді.

       90. Рентген–зертханашыларыныѕ лауазымы кеуде ќуысыныѕ органдарын профилактикалыќ флюорографиялыќ тексеру їшін бекітілген 30 мыѕ тўрєынєа бір лауазым есебінен белгіленеді.
       91. Медициналыќ тіркеушілердіѕ лауазымы 30 мыѕ тўрєынєа бір лауазым есебінен белгіленеді. 15 мыѕ адам тўрєыны бар аудандарда рентген–зертханашылардыѕ лауазымы 0,5 лауазымы ќарастырылады.

       Тўрєыны 15 мыѕ адамнан аз аудандарда флюорографиялыќ кабинеттердіѕ штаты ауданныѕ рентгенологиялыќ лауазымдардыѕ ортаќ лауазымдарыныѕ есебінен істелуі керек.
       92. Жылжымалы ќўрылєыларда бір рентгенолог–дјрігер, бір рентген–зертханашы, бір жїргізуші штаттары ќарастырылєан.

       93. Компьютерлік томография бойынша рентген–зертханашылардыѕ лауазымы ауысымда 2 рентген–зертханашы лауазымы есебінен белгіленеді.
       94. Емшара мейірбикесі лауазымы ауысымда бір кабинетке 0,5 ќызмет орны есебінен белгіленеді.

       95. Компьютерлік томография кабинеті санитарларыныѕ лауазымы бір ауысымда бір компьютерлік томография кабинетіне 0,5 лауазым есебінен белгіленеді.
       96. Компьютерлік томография жґніндегі инженерлердіѕ лауазымы ауысымда екі немесе одан да кґп ќўрылєыларєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       97. Анестезиолог мейірбикеніѕ лауазымы анестезиолог дјрігер лауазымына сјйкес белгіленеді.
       98. Кїрделі ангиографикалыќ жјне рентгено-теледидарлыќ ќўрылєылармен инженер–маман ќызмет кґрсетеді: инженердіѕ 1 лауазымы 2 жјне одан да артыќ ќўрылєыларєа белгіленеді.

       99. Рентгенхирургиялыќ емдік јрекеттер аптасына 4 реттен артыќ болмау керек.
       100. Есептік мґлшерге зерттеуге немесе емдік кірісулерге алдын-ала жўмыстарын ґткізу уаќыты ќосылєан.

       Алынєан аќпаратты талдау їшін жјне белгіленген медициналыќ ќўжатты енгізу їшін бір зерттеуге ќосымша уаќыт - 30 минут.

§11. Ультрадыбыстыќ диагностикалыќ бґлімшесініѕ
 штат нормативтері

      101. Мейірбике лауазымы ультрадыбыстыќ диагностика дјрігерініѕ лауазымына сјйкес, меѕгеруші лауазымы ќоса бекітіледі.
       102. Санитарлардыѕ лауазымдары 0,5 ультрадыбысты диагностика дјрігерініѕ 1 лауазымы есебінен меѕгеруші ќызметі ќоса алєанда белгіленеді, біраќ 1 лауазымнан кем емес.

       103. Сјулелі диагностикалыќ бґлімшелерініѕ (кабинеттері) аппаратурасын инженерлік аппараттармен ќамтамасыз ету ќызметкерлер ќўрамы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ жўмысшылары жјне ќызметші мамандары басшылар штаттарына сјйкес жїргізеді.

§12. Радиоизотопты диагностика зертханаларыныѕ
 штат нормативтері

      104. Уаќытты есептеу ережелері ґзініѕ ќўрамына зерттеуді ґткізу уаќытын, даярланєан ќорытынды жўмысты, ќўжатнамаларды жјне басќа шаралар ґткізуді, оныѕ ішінде компьютерде аќпаратты ґѕдеуге уаќыт енгізіледі.
       105. Компьютерде аќпараттарды талдау, гамма - камерада жїргізілген зерттеулер, дјрігер-радиологтарєа арналєан ќайта ќаралєан ережелерге сјйкес уаќыт 25% ќысќарады.

       Радиоизотопты диагностика зертханаларындаєы радиодиагностикалыќ инженерлік жабдыќтау радиологиялыќ бґлімніѕ ќызметкерлермен жїргізіледі.
       106. Санитарлар лауазымдары радиолог-дјрігердіѕ 1 лауазымына сјйкес жобаланєан 0,5 есебімен белгіленеді, біраќ 1 лауазымнан кем болмауы тиіс.

§13. Клиникалыќ–диагностикалыќ зертхананыѕ
 штат нормативтері

      107. Зертхана санитарларыныѕ лауазымы 1 лауазым есебінен 4 дјрігер–зертханашы, фельдшер–зертханашылар жјне зертханашылар лауазымына белгіленеді. Зертхана штатында, жўмыс кґлеміне байланысты ќосымша санитардыѕ лауазымдары белгіленеді.

§14. Иммунологиялыќ жјне серологиялыќ зертханалардыѕ
 штат нормативтері

      108. Дјрігер–зертханашылардыѕ лауазымдары, жўмыс кїніне јрбір 150 зерттелетін сарысуєа бір лауазым белгіленеді. Зертханаєа бір лауазымнан аспауы тиіс.
       109. Зертханашылар лауазымы жўмыс кїніне јрбір 75 сарысуды зерттеуге 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       110. Клиникалыќ-диагностикалыќ зертхана ќўрамындаєы иммунологиялыќ жјне серологиялыќ зертхана ќызметкерлерініѕ лауазымы зерттеулерді жїргізу уаќыты нормативтеріне сїйене отырып тїзетіледі.
       Бригадаєа берілген зерттеу жўмыстарын жїзеге асырудыѕ нормативі тґмендегідей: 1 дјрігерден, 3 зертханашыдан, (олардыѕ біреуі тіркеу, ќабылдау жјне биоматериалдарды ґѕдеуді жїргізеді) жјне бір санитардан ќўралады жјне олардыѕ јрбір жўмыс кїніне 180 сериялы зерттеу немесе 90 сериялы жјне 30 бірлік зерттеулерден

тўрады.

§15. Бактериологиялыќ зертханалардыѕ штат нормативтері

      111. Диагностикалыќ-емхана зертханаларыныѕ ќўрамындаєы бактериалогиялыќ зертхана ќызметкерлерініѕ лауазымдары жўмыс кґлемінен жјне ќызмет тарификаторы бойынша орындалатын зерттеу уаќытынан тыс ќўрастырылады. Ќызметкерлердіѕ уаќыт нормативі болмаєанда атќарылатын ќызметтері (1-бактериолог
дјрігер, 2 фельдшер, 1 санитар-ґздігінен ќўрылєыларды дайындау їшін жјне 1 санитар-тазалаушы) жылына 3334 сараптамаєа бір бригада есебінен ќўралады.

§ 16. Цитологиялыќ зертханалардыѕ штат нормативтері

      112. Клиникалыќ цитологияныѕ диагностикалыќ жўмысыныѕ ќатарына стационар бґлімдеріндегі, емханадаєы ќаралу кабинеттеріндегі, кґпшілікті профилактикалыќ жјне диагностикалыќ ќарау кезінде морфологиялыќ диагнозды ќоюын баќылау сияќты цитологиялыќ зерттеулердіѕ тїрлері жатады.
       113. Зерттеу жїргізуге арналєан ережелер болмаєан жаєдайда (ќызмет тарификаторы бойынша) мына ережелер ќўрылады:

       1) профилактикалыќ баќылау кезінде жылына 40000 цитологиялыќ зерттеу жїргізетін дјрігерлердіѕ, цитотехниктердіѕ жјне санитарлардыѕ лауазымдары 1 дјрігер, 3 цитотехник жјне 1 санитардыѕ есебінен ќўралады;
       2) диагностикалыќ зерттеуге нормативтер бригадаєа бір жылда жїргізген 400 зерттеу есебінен ќўрастырылады. Олар: 1 дјрігер; дјрігер лауазымы, 1 цитотехникалыќ жјне 1 санитар лауазымы;

       3) гормоналды зерттеулерге нормативтер (вагинальды мазка бойынша гормональді кјсіптіѕ аныќтамасы, жыныстыќ хроматинді зерттеу) 1 дјрігер, 1 цитотехниктен, 1 санитардан ќўралєан бригаданыѕ жылына 2500 зерттеулерініѕ есебінен белгіленеді;
       4) егер цитолог дјрігер материалды жинаќтау жўмыстарын жїргізсе, онда оныѕ жїктемесі кїніне 10 бґлімнен ќўралса, ставкаєа жылына 2500 зерттеуді ќўрайды;

       5) цитологиялыќ зертхана жїктемесі кґбейгенде ќызмет кґрсететін денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ ставкасы есебінен кґбейеді;
       6) цитологиялыќ зертханалардыѕ штатында 6 жјне одан да кґп дјрігерлер жјне цитотехник ќызметкерлері болса, зертхана меѕгерушісі дјрігердіѕ жўмысын орындаудан 0,5 ставкаєа босатылады, 12 жјне одан да кґп лауазымдар дјрігерлер жўмысыныѕ тікелей техникалыќ орындауына толыєымен босатылады;

       7) цитологиялыќ зертхана жўмысыныѕ кґлемін, сипатын, ќўрылымын ескере отырып, штатта 15 дјрігерден кем емес, зертханашылар, санитарлар, бар лауазымдарда босатылєан аєа зертханашы, медициналыќ тіркеуші, шаруа-бикелері болуы ќажет;
       8) цитологиялыќ зертханаларда арнайы электрондыќ жабдыќтар (электронды есептеуіш машина, электронды жабдыєы бар кїрделі оптикалыќ аспаптар – микроскоп) олардыѕ штат кестесіне инженер лауазымы енеді.

§17. Эндоскопия бґлімшесініѕ штат нормативтері

      114. Эндоскопиялыќ операциялар жасау їшін мынадай нормативтер белгіленеді:
       Жамбас ќуыстарыныѕ мїшелеріне операция жасау 210 минут (гемиколэктомия, асќазан резекциясы, гастроэктомияны ќоспаєанда);

       гемиколэктомия, асќазан резекциясы, гастроэктомияєа операция жасауєа 360 минут;
       кеуде ќуысы мїшелеріне операция жасауєа 360 минут;

       кіші жамбас мїшелеріне операция жасауєа 210 минут;
       ішперде астындаєы кеѕістікке операция жасауєа 210 минут;

       кґкірек ортаєа операцияларєа 210 минут;
       бассїйекке операция жасауєа 210 минут.

       Эндоскопиялыќ операциялар жасауєа уаќытыныѕ нормалар есебі- хирургиялыќ јрекет мјліметтерін орындайтын эндоскопист дјрігерлеріне арналєан.
       115. Мейірбикелер лауазымдары - эндоскопиялыќ бґлімшесініѕ меѕгерушісі лауазымын ќоса алєанда, эндоскопист дјрігерлері лауазымына сјйкес белгіленеді.

       116. Санитарлардыѕ лауазымдары - эндоскопиялыќ бґлімшесініѕ меѕгерушісі лауазымын ќоса алєанда, эндоскопист дјрігерлерініѕ 1 лауазымынан 0,5 лауазым белгіленеді, біраќ 1-ден артыќ емес.

§18. Физиотерапия жјне емдік дене тјрбиесі бґлімшелерініѕ
 штат нормативтері

      117. Физиотерапия жґніндегі мейірбикелер лауазымдары жылына 10 мыѕ шартты физиотерапиялыќ бірлік есебінен 1 лауазым белгіленеді.
       118. Массаж жасау жґніндегі мейірбикелер лауазымы массаж жасаудыѕ ќолданыстаєы нормативтерінен физиотерапиялыќ бґлімшеніѕ (бґлменіѕ) штатында белгіленеді.

       119. Емдік дене тјрбиесі жґніндегі инструкторлардыѕ лауазымы 150 тґсек есебінен 1 лауазым жјне ќосымша 1 лауазым полиомиелитпен науќастарына јрбір 20 тґсекке, јрбір ортопедиялыќ, травмотологиялыќ, неврологиялыќ, туберкулез бґлімшелеріне сїйек-буын туберкулез науќастарына 0,5-1 лауазым белгіленеді.
       120. Физиотерапиялыќ бґлімшелердіѕ (бґлмелердіѕ) санитарлары лауазымы физиотерапия жґніндегі мейірбикелер, ЕДТ инструкторлары мен массаж жасаушылардыѕ 2 лауазымына 1 лауазым есебінен белгіленеді жјне су-балшыќ-торф-озокерито-парафинмен емдеу кезінде, кґрсетілген емшераларды жіберумен айналысатын 1

мейірбике лауазымы белгіленеді.
       121. Шартты физиотерапиялыќ бірлік їшін оны орындауєа жјне јзірлеуге 8 минут ќажет етілетін жўмыс ќабылданєан.

       Бір науќастыѕ денесініѕ јр бґлігінде процедура жїргізу кезінде бір ќатысу їшін олардыѕ јрбірінен ґз еркімен шартты бірліктерден есептелінеді, егер бўл процедуралар бір мезгілде ґткізілмесе.
       122. 1 массажды бірлік їшін 10 минуттыќ жўмыс ќабылданады (јзірлеу-ќорытындылау уаќытын ескере отырып, ќўжаттамалауды енгізудіѕ ќажеттілігі жјне ќажет етілген емделуге уаќыты жјне ќысќа мерзімді демалыс).

       Науќас денесініѕ шектес анатомо-топографиялыќ бґліктерінде массаж жасау кезінде екінші жјне јрбір кезекті анатомо-топографиялыќ бґліктері осы нормативтерде ќаралєанмен салыстарєанда 20% ќысќарады. Дененіѕ шектес болып табылмайтын анатомо-топографиялыќ бґліктерінде массаж жасау кезінде, емшаралардыѕ
јрбірі ґз еркімен есепке алынады.

       Бґлмеден тыс массаж емшараларын орындауєа арналєан уаќытќа ґту (бару) массажды бірліктерде іс жїзінде шыєыстар бойынша есепке алынады.

§19. Функциялыќ диагностика бґлімшесініѕ (кабинеттіѕ)
 ќызмет ќўрамыныѕ штат нормативтері

      123. Функциялыќ диагностика кабинеттерініѕ медбикелер лауазымдары функциялыќ диагностика кабинеті дјрігерлерініѕ лауазымдарына сјйкес белгіленеді біраќ, кґрсетілген кабинеттіѕ 1 лауазымнан кем болмауєа тиіс.
       124. Бґлімшелердегі (кабинеттіѕ) санитарлар лауазымдары функциялыќ диагностика дјрігерлерініѕ лауазымдарына сјйкес белгіленеді біраќ, кґрсетілген кабинеттіѕ 1 лауазымынан кем болмауєа тиіс.

       125. Функциялыќ диагностика бґлімшесі (кабинеті) дјрігерлері мен медбикелерініѕ жўмыс жїктемесі есеп нормасы 33 шартты бірлік 6,5 саєат жўмыс кїнімен (1 бірлік - 10 минут) деп есептелінеді.

§20. Патологиялыќ-анатомиялыќ бґлімшеніѕ штат нормативтері

      126. Зертханашылар лауазымдары патологоанатом-дјрігер јр лауазымына 1,5 лауазымы есебінен белгіленеді.
       127. Гистологиялыќ зертхана санитарларыныѕ лауазымы патологоанатом-дјрігері јр лауазымыныѕ 1 лауазымы есебінен белгіленеді, біраќ бґлімшеде бір лауазымнан кем емес болуы тиісті.

       128. Мјйітхана санитарлары лауазымдары јрбір патологоанатом-дјрігер лауазымына 1 лауазым белгіленеді, біраќ бґлімшеде бір лауазымнан кем емес болмауєа тиісті.
       129. Басќа медициналыќ ўйымдарда ќайтыс болєан науќастарды тјулік ішінде ќабылдау ќажеттіліктері болєан жаєдайда кґрсетілген жўмыстармен ќамтамасыз ету їшін жалпы белгіленген демалыс жјне мереке кїндеріне, кешкі жјне тїнгі уаќыттарєа ќосымша санитарлар лауазымы белгіленеді.

§21. Денсаулыќ саќтау ўйымдары дјріханаларыныѕ
 штат нормативтері

      130. Денсаулыќ саќтау ўйымдары дјріханаларыныѕ ќызметкерлер лауазымдары 100 жјне одан да кґп тґсекке белгіленеді.
       131. Дјріхана меѕгерушісі-провизор лауазымы јрбір аурухананыѕ дјріханасында белгіленеді (аурухананыѕ бґлімше меѕгерушісі ретінде).

       132. Дјріхана меѕгерушініѕ орынбасары - провизор лауазымы 400 жјне одан да кґп тґсегі бар ауруханалардыѕ дјріханаларында белгіленеді (аурухананыѕ бґлімше меѕгерушісі орынбасары ретінде).
       133. Провизор – технолог лауазымына:

       200 тґсектік аурухана дјріханаларында -1 лауазым;
       аурухана дјріханаларында 200-ден астам тґсекке, ќосымша јрбір 100 тґсекке - 1 лауазым;

       аурухана дјріханаларында 500 тґсекке жјне одан кґп, јрбір 100 тґсекке - 0,5 лауазым белгіленеді.
       134. Ауруханалардыѕ дјріханаларында провизор-талдаушылардыѕ лауазымдары:

       100-ден 200 тґсекке - 0,5 лауазым;
       200-ден 500 тґсекке - 1 лауазым;

       500-ден кґп болса – ќосымша 0,5 лауазым јр 200 тґсекке белгіленеді біраќ, 2-ден кем болмауы керек.
       135. Ауруханалардыѕ дјріханаларында фармацевт лауазымдары:

       јрбір 200 тґсекке 1 лауазым;
       јрбір 100 тґсекке ќосымша 1 лауазым (ауруханаларда 200-ден 500 тґсекке дейін);

       јрбір 100 тґсекке ќосымша 0,5 лауазым белгіленеді (ауруханаларда 500 тґсектен астам).
       136. Ауруханалардаєы дјріханаларда буып-тїюші лауазымдары:

       јрбір 200 тґсекке 1 лауазым;
       јрбір 100 тґсекке ќосымша 0,5 лауазым (200-ден кґп).

       137. Санитарлар лауазымы провизор-технологтардыѕ жјне фармацевттердіѕ жалпы штатынан 40%-нан белгіленеді біраќ 1 лауазымнан кем емес.
       138. Жўмысшы лауазымы јр аурухананыѕ дјріханасында белгіленеді.

       139. Їй-жай тазалаушы лауазымы јр аурухананыѕ дјріханасында белгіленеді.
       140. Штатында провизор-технологтар жјне фармацевттері жоќ аурухана дјріханаларында тґсек саныныѕ аздыєына байланысты олардыѕ міндетін дјріхана меѕгерушісі атќарады.

       141. Егер аурухана шаруашылыќ есепті 200 немесе одан да кґп тґсектік аурухана штатындаєы аурухана аралыќ дјріханамен ќызмет кґрсетсе, 1 провизор-технолог немесе фармацевт лауазымы белгіленеді.
       142. Жўќпалы ауруханалардыѕ дјріханаларында санитар-жуушы лауазымы 200 тґсекке 1 лауазым белгіленеді.

§22. Шўєыл кґмек кґрсету (санитариялыќ авиацияныѕ)
 бґлімшесініѕ штат нормативтері

      143. Шўєыл жјне жоспарлы консультациялыќ кґмек кґрсету бґлімшесі ќызметкерлерініѕ лауазымдары мынадай штаттыќ нормативтермен белгіленеді:
       1) бґлімше меѕгерушісі терапевт-дјрігер - 1 лауазым;

       2) ересектерге шўєыл кґмек кґрсету дјрігерлерініѕ лауазымы 100 мыѕ тўрєынєа жиынтыќ 0,8 лауазым есебінен;
       3) фельдшер - 6 лауазым;

       4) санитар - 2 лауазым.

§23. Ўйымдастыру-јдістемелік бґлімдер мен медициналыќ статистика кабинеттерініѕ штат нормативтері

      144. Ўйымдастыру-јдістемелік бґлім персоналыныѕ лауазымдары халыќ санына байланысты мынадай нормативтер бойынша 1 миллион адамєа дейінгі есептен јдіскер-дјрігердіѕ 2 лауазымы, фельдшердіѕ 2 лауазымы, 1 миллионнан астам адамєа - јдіскер-дјрігердіѕ 3 лауазымы, фельдшердіѕ 3 лауазымы, 1,5 миллионнан астам
адамєа – јдіскер-дјрігердіѕ 3,5 лауазымы, фельдшердіѕ 3,5 лауазымы белгіленеді.

§24. Медициналыќ статистика кабинеті

      145. Медициналыќ статистик лауазымы кїніне 36-50 емделіп шыќќан науќасќа, стационарєа 1 лауазымнан кем емес белгіленеді.
       146. Дјрігер-статист лауазымы медициналыќ статисттіѕ 2 лауазымына, біраќ бір лауазымнан кем емес белгіленеді.

       147. Медициналыќ статистика бґлмесініѕ меѕгерушісі лауазымы јр стационарда белгіленеді.

§25. Балаларєа арналєан медициналыќ ўйымдардыѕ
 педагогикалыќ ќызметкерлері

      148. Тјрбиешілердіѕ лауазымы 1 лауазым есебінен белгіленеді:
       туберкулезге ќарсы бґлімдерге, мамандандырылєан санаторийлік-сауыќтыру жјне оѕалту ўйымдарында (орталыќтарда) мектеп жјне мектеп жасына дейінгі 40 балаєа;

       сїйек–буын туберкулезімен ауыратын науќастарєа арналєан туберкулезге ќарсы бґлімшелерде 25 мектеп жасына дейінгі балаєа.
       Мўєалімдердіѕ лауазымдары туберкулезге ќарсы ауруханалар (диспансерлер) штатында, мамандандырылєан санаторийлік-сауыќтыру жјне оѕалту ўйымдарында (орталыќтарда) сыныптар саны жјне оќу жоспарларына байланысты белгіленеді.

       Сыныптарда 4-тен кем емес жјне 20 оќушыдан аспайтын болып ќаралу керек. Іріктелген сыныптарды толыќтыру їшін оќушы балаларыныѕ контингенттері жетіспесе, оќушыларєа арналєан топтыќ сабаќтар ўйымдастыруєа болады.
       149. Мўєалімдердіѕ лауазымдары оќу жоспары жјне туберкулез балалар науќастарына сыныптар санынан туберкулезге ќарсы ауруханалар штатында бекітіледі, балаларєа арналєан сыныптардыѕ санына, туберкулезбен ауырєандардыѕ жјне оќу жоспарына байланысты болады. Сыныптарда 4 кем емес жјне 20 оќушыдан артыќ

болмау ќажет деп ескеріледі. Сыныптарды толыќтыру їшін туберкулезге шалдыќќан балалардыѕ контингенттері жетіспесе, оќушыларєа арналєан топтыќ сабаќтарды ўйымдастыруєа болады.
       150. Оќу бґлімініѕ меѕгерушісі лауазымы 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       151. 200 тґсектік ауруханада 1 психолог лауазымы белгіленеді.
       152. Логопедтер лауазымдары логопед кабинеттерініѕ ќолданыстаєы нормативтері бойынша белгіленеді.

§26. Ґзге лауазымдар

      153. Бас дјрігердіѕ медициналыќ бґлім жґніндегі орынбасары лауазымы 250 жјне одан да кґп тґсегі бар ауруханада белгіленеді.
       154. Бас дјрігердіѕ акушерия–гинекологиялыќ кґмек жґніндегі орынбасары лауазымы 200-ден кґп акушериялыќ жјне гинекологиялыќ тґсегі бар ауруханада белгіленеді.

       155. Бас дјрігердіѕ хирургиялыќ кґмек жґніндегі орынбасары хирургиялыќ бейіні 200 тґсектен кем емес ауруханада белгілене алады.
       Сонысына ќарамастан акушериялыќ жјне гинекологиялыќ тґсектер ґзіне бас дјрігердіѕ хирургиялыќ цикл керуеттерінде ќосады, бўл уаќытта егер аурухана штатында акушериялыќ-гинекологиялыќ кґмек жґніндегі орынбасары лауазымы белгіленбеген жаєдайда.

       156. Бас дјрігердіѕ ўйымдастыру-јдістемелік жўмыс жґніндегі орынбасары лауазымы стационарєа 1 бірлік белгіленеді (аурухана, клиника, диспансер).
       157. Бас мейірбике немесе басшыныѕ мейірбикелік жўмыс жґніндегі орынбасарыныѕ лауазымы јр ауруханада белгіленеді.

       158. Мўраєат тіркеушісі лауазымы 200 тґсекке 1 лауазым, стационарда 1 кем емес лауазым белгіленеді (аурухана, клиника, диспансер).

2-тарау. Перзентханалардыѕ, јйелдер консультациялары жјне
 перинаталдыќ орталыќтардыѕ штат нормативтері

      159. Жалпы ауруханалыќ персонал, клиникалыќ бґлімшелер, анестезиология-реанимация бґлімшелері, клиника-диагностикалыќ зертханаларда, сјулелі диагностика, физиотерапия жјне емдік дене тјрбиесі, функциялыќ диагностикалар, ќан кабинетініѕ, медициналыќ статистика жјне басќа ќызметтер лауазымдары тјулік бойы
жўмыс істейтін стационарлардыѕ бґлімшелердіѕ жјне кґп бейінді емханалардыѕ ќолданыстаєы штаттыќ нормативтеріне сјйкес белгіленеді.

       160. Барлыќ халыќтыѕ тўрєылыќты жеріне жјне жўмыс орыны (оќу орнына) бойынша амбулаториялыќ кґмек кґрсету їшін акушер-гинеколог дјрігерлері лауазымдары ересектер 6000 адамєа, оныѕ ќўрамына 55% астам јйелдер болса, 15 жастан жоєары 3300 јйелге 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       161. Педиатр-неонатолог дјрігерлердіѕ лауазымдары ќосымша салмаєы 1000 грамнан аз емес шала туылєан баларєа 4 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.

       162. Терапевт дјрігерлер ќосымша 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       163. Фтизиатр-дјрігерлердіѕ лауазымдары жїкті јйелдер, жас босанєан јйелдерге жјне жаѕа босанєан јйелдерге, туберкулезбен ауыратын науќастарєа арналєан 40 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       164. Жїкті јйелдерге амбулаториялыќ кґмек кґрсету їшін стоматолог-дјрігері лауазымдары јйелдер консультациясына ќызмет кґрсету аумаєында тўратын 160 мыѕ ересекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       165. Јйелдер консультациясыныѕ меѕгерушісі акушер-гинеколог дјрігерініѕ (бґлім меѕгерушісі ретінде) лауазымы:

       акушер-гинеколог дјрігерлер лауазымыныѕ тиісті санына ќарай олардыѕ біреуініѕ орнына 3 кем емес;
       акушер-гинеколог дјрігерлері лауазымыныѕ тиісті санына 3-тен 6-єа дйін 0,5 меѕгеруші лауазымы белгіленеді.

       акушер-гинеколог дјрігерлері лауазымыныѕ тиісті санына ќарай 6-дан кґбірек бўл лауазымдардан жоєары белгіленеді.
       166. Акушердіѕ лауазымдары:

       перзентхананыѕ ќабылдау бґлімшесіне – тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост;
       босандыру бґлімшесінде - 40 акушериялыќ физиологиялыќ жјне жїктілік патологиясы тґсегіне тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен, біраќ тјулік бойы жўмыс істейтін 1 посттан кем емес;

       акушериялыќ физиологиялыќ бґлімшелерде (палаталарда) – 30 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен;
       жїктілік патологиясы бґлімшелерінде (палаталарда) - 20 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост жјне 40 тґсекке 1 емшара мейірбикесі лауазымы;

       жїкті јйелдер (палаталарда), жас босанєан јйелдер жјне жаѕа босанєан јйелдер, туберкулезбен науќастарды бґлімшелерде – осы маќсаттарєа кґзделген 15 акушериялыќ тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост;
       јйелдер консультацияларында акушер-гинеколог дјрігерлерініѕ лауазымдарына сјйкес белгіленеді.

       167. Мейірбикелер лауазымдары:
       жаѕа туєандарєа акушериялыќ бґлімшелердегі (палаталарєа) ќызмет кґрсету їшін аталєан бґлімшелерде 15 тґсекке – тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен;

       жаѕа туєан акушериялыќ обсервациялыќ бґлімге ќызмет кґрсету їшін, кґрсетілген бґлімдерге (палата) 10 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост, «Ана мен бала» бґлімшесіндегі 15 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді;
       салмаєы 1000 граммнан аз, шала жјне жаѕа туєандарєа ќызмет ету їшін аталєан балаларєа 4 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен. Ќажет болєан жаєдайда шала туєан жјне жаѕа туєан балаларды кїтуге жеке пост ўйымдастырылады;

       аналардан жаѕа туєандарєа, туберкулез науќастарына (перзентхана ќўрамда арнайы бґлім немесе палаталарда, жїктілерге арналєан, жас босанєан јйелдерге жјне жаѕа босанєан јйелдерге, туберкулез науќастары їшін) аталєан бґлімшелерге (палата) ќызмет етуге арналєан 15 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен;
       кеуде емізу ќаєидаларына оќыту їшін 60 босанєаннан кейінгі тґсектер бар болєанда - 1 лауазым;

       босанєаннан кейінгі 60-тан артыќ тґсекке – 1 лауазым жјне ќосымша 0,5 лауазым јр келесі 40 тґсекке (60-тан жоєары);
       гинекологиялыќ бґлімшелердегі таѕу жўмыстары їшін 1 лауазым перзентхана болєанда 20 тґсектен кем емес хирургиялыќ кґмекке мўќтаж гинекологиялыќ аурулар їшін 1 лауазым;

       јйелдерді емдеуге жатќызу маќсатымен тїсікті жасанды јдістермен тїсіру жўмыстарына арналєан 25-тен кем емес гинекологиялыќ тґсегі бар перзентхана їшін 1 лауазым.
       168. Перзентханалардыѕ операциялыќ мейірбике лауазымына:

       60-80 тґсекке – тјулік бой жўмыс істейтін 1 пост;
       80-105 тґсекке – тјулік бой жўмыс істейтін 2 пост;

       110-130 тґсекке – тјулік бой жўмыс істейтін 3 пост белгіленеді.
       169. Аєа акушерлер лауазымына:

       барлыќ бейіндердіѕ акушерия бґлімшелерінде аталєан бґлімшелердіѕ меѕгерушісі лауазымына сјйкес белгіленеді.
       босандыру бґлімшесіне – 1 лауазым;

       консультацияєа амбулаториялыќ ќабылдаудыѕ акушер-гинеколог дјрігерлерді 5-тен кем болмаєан жаєдайда јйелдер консультациясына 1 лауазым.
       170. Аєа операциялыќ мейірбикелердіѕ лауазымы, 3-тен кем емес операциялыќ мейірбике жјне таѕушы мейірбикеніѕ лауазымдары кґзделетін жаєдайда перзентхана штатында белгіленеді.

       171. Стационар бґлімшеніѕ аєа мейірбикелері лауазымы гинекологиялыќ бґлімше жјне жаѕа туєан балалар бґлімініѕ меѕгерушісі лауазымына сјйкес белгіленеді.
       172. Перзентхананыѕ бас акушер лауазымы мекемеде 30 жјне одан кґп тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       173. Санитарлар лауазымдары (кіші медициналыќ мейірбикелер) тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен:
       ќабылдау бґлімшесіне;

       босандыру бґлімшелерініѕ (палата), барлыќ бейінді акушерлік бґлімшелердіѕ туєаннан кейінгі палаталарыныѕ (палата), жїктілік патология бґлімшесініѕ (палаталар) јр бір тјулік бойы жўмыс істейтін постыларына;
       100 тґсекке дейінгі перзентханаларда 40 жаѕа туєанєа (тґсек);

       100 жјне кґбірек тґсекті перзентханаларда 30 жаѕа туєандарєа (тґсек);
       30 тґсектік гинекологиялыќ бґлімшеге (палата) белгіленеді.

       174. Санитарлардыѕ лауазымдары:
       операциялыќ жјне таѕу жўмыстарына операциялыќ мейірбикелер жјне таѕушы мейірбикелер лауазымдарына сјйкес, аєа операциялыќ мейірбике лауазымын ќоса алєанда;

       перзентханаларєа келушілерге ќызмет кґрсету їшін 80-115 тґсекке 1 лауазым;.
       120-145 тґсекке - 2 лауазым;

       150 жјне одан кґп тґсекке - 3 лауазым;
       јйелдер консультациясына амбулаториялыќ ќабылдауєа дјрігерлерініѕ 3 лауазымына 1 лауазым есебінен.

       175. Санитар-буфетші лауазымдары бґлімшеде ауысымына 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       176. Санитар-сыпырушы лауазымдары јр акушериялыќ жјне гинекологиялыќ бґлімшелерге 1 лауазым, ал бґлімшелерде 40 тґсектен кґп болса бґлімшеге 2 лауазым белгіленеді.

       177. Шаруа-бикесі лауазымдары:
       акушериялыќ, гинекологиялыќ жјне балалар бґлімдерінде 1 лауазым;

       јйелдер консультациясына штатында акушерлер-гинеколог дјрігерлердіѕ саны кемінде 6 лауазымы болєан жаєдайда белгіленеді.
       178. Педагог-психолог лауазымы перзентханадаєы керуеттіѕ ќуаттылыєына ќарамастан белгіленеді.

       179. Дјріханалар персоналыныѕ лауазымдары медициналыќ ўйымдар дјріханаларыныѕ штат нормативтері бойынша белгіленеді.

3-тарау. Хоспис ќызметкерлерініѕ штат нормативтері

      180. 400 мыѕ халыќќа 30 тґсек есебінен хоспис ўйымдастырылады. Хоспис тґсек ќорыныѕ їйлесімді мґлшері 15-45 тґсек.
       181. Диспансердегі дјрігерлік бґлімше (палата) дјрігерініѕ лауазымдары 1 лауазым есебінен мына тґсек санына белгіленеді:

       терапевт дјрігер: 1 лауазым - 15 тґсекке;
       онколог дјрігер: 1 лауазым - 30 тґсекке;

       психотерапевт дјрігер: 1 лауазым - ўйымдастырушылыќќа.
       182. Їйдегі кґмекке ќызмет ету їшін шыєу бригадаларынан ќўрылєан (шыєу бригадалары) кґшпелі бґлімшелері ўйымдастырылады. Бригадалардыѕ саны ќолданыстаєы жўмыс кґлемімен аныќталады. Кґшпелі бґлімшелер дјрігерлерініѕ лауазымдары бригадаєа мына есеппен белгіленеді:

       терапевт дјрігер 1 лауазым;
       онколог дјрігер 1 лауазым;

       183. Стационарлыќ бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымы тґсек саны 30-дан астам болєан жаєдайда белгіленеді.
       184. Кґшпелі бґлімшеніѕ меѕгерушісі лауазымы бригада дјрігері 1 лауазымыныѕ орнына белгіленеді.

       185. Бас дјрігердіѕ медициналыќ бґлім жґніндегі орынбасары лауазымы јрбір хосписте белгіленеді.
       186. Мейірбикелердіѕ (палаталардаєы) лауазымы 5 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост жјне коматозды науќастар їшін 2-3 аполикалыќ тґсекке ќосымша 1 пост белгіленеді.

       187. Емшара мейірбикелері лауазымдары јр бґлімшеге 1 лауазым жјне 2 жылжымалы бригадасына (їйдегі хосписке) 2 лауазым белгіленеді.
       188. Таѕушы мейірбикелердіѕ лауазымы јр бґлімшеде белгіленеді.

       189. Бґлімшеніѕ аєа мейірбике лауазымы бґлімше меѕгерушісі лауазымына сјйкес белгіленеді.
       190. Науќастарды ќабылдау мейірбикесі лауазымы хосписке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       191. Емдјм (диета) мейірбикелерініѕ лауазымы јрбір хосписте 0,5 лауазым есебінен белгіленеді.
       192. Медициналыќ статист лауазымы јрбір хосписте белгіленеді.

       193. Бас дјрігердіѕ мейірбике жўмысы жґніндегі орынбасары (бас мейірбике) лауазымы јрбір хосписте белгіленеді.
       194. Шаруа-бикесі лауазымы јрбір бґлімшеде белгіленеді.

       195. Санитарлар (палаталыќ) немесе науќастарды кїтетін кіші медициналыќ мейірбикелер лауазымы 5 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост белгіленеді.
       196. Емшара жјне таѕушы кабинетініѕ санитарлары лауазымына сол кабинеттердіѕ мейірбике лауазымдарына сјйкес белгіленеді.

       197. Санитар-буфетші лауазымдары ауысымына 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       198. Санитар-сыпырушы лауазымы бґлімшеге 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       199. Санитар-ваннашы лауазымдары бґлімшеге 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       200. Науќастарды алып жїруге арналєан жјне мјйіттерді тасуєа арналєан санитарлар лауазымы хосписке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.

       201. Фармацевт лауазымы 50 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       202. Јлеуметтік ќызметкер лауазымы хосписке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

4-тарау. Ауруханалардыѕ мейірбикелік кїту
 ќызметкерлерініѕ штат нормативтері

      203. Ауруханада мейірбикелік кїтім 80-120 тґсекке ўйымдастырылады.
       204. Стационарлыќ бґлімшелері (палаталары) дјрігерлерініѕ лауазымдары мына тґсек санына 1 лауазым келеді:

       геронтолог дјрігер: 1 лауазым - 40 тґсекке;
       невропатолог дјрігер: 1 лауазым стационарєа;

       психиатр дјрігер: стационарєа 0,5 лауазым.
       205. Бґлімше меѕгерушісі лауазымы ординатор лауазымыныѕ орнына белгіленеді.

       206. Бас дјрігердіѕ медициналыќ бґлім жґніндегі орынбасары лауазымы јрбір ўйымєа белгіленеді.
       207. Жалпы ауруханалыќ ќызметкер, фельдшер-зертханашылар, функциялыќ диагностика мейірбикелері, физиотерапия жјне емдік дене тјрбиесі ќызметкерлері лауазымдары соматикалыќ ауруханалардыѕ ќолданыстаєы нормативтер бойынша белгіленеді.

       208. Мейірбикелердіѕ (палаталыќ) лауазымдары 20 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.
       209. Емшара мейірбикесі лауазымдары 40 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       210. Аєа мейірбикелердіѕ лауазымы јр бґлімшеге енгізіледі.
       211. Медициналыќ статистик лауазымы јрбір ўйымда белгіленеді.

       212. Бас дјрігердіѕ мейірбике ісі жґніндегі орынбасары (бас мейірбике) лауазымы јр ўйымда белгіленеді.
       213. Шаруа-бикесі лауазымы бґлімшеге белгіленеді.

       214. Санитарлар (палаталыќ) немесе науќастарды кїтетін кіші медициналыќ мейірбикелер лауазымы 20 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.
       215. Емшара кабинетініѕ санитаркалары лауазымдары сол кабинеттердіѕ мейірбикелік лауазымдарына сјйкес белгіленеді.

       216. Санитар-буфетші лауазымдары ауысымына 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       217. Санитар-ваннашы лауазымдары 80 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       218. Науќастарды тасымалдауєа жјне алып жїруге арналєан санитарлар лауазымдары 100 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       219. Фармацевт лауазымы 100 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

5-тарау. Диспансерлердіѕ штат нормативтері

§1. Жалпы нормативтер

      220. Бґлімшелердіѕ, кабинеттердіѕ медициналыќ ќызметкерлері лауазымдары (палата), стационарлыќ жјне амбулаториялыќ-емханалыќ кґмек кґрсету бойынша уаќыттыѕ нормативтері бойынша жўмыс кґлеміне байланысты белгіленеді.
       221. Бас дјрігердіѕ емдеу жўмысы жґніндегі орынбасары лауазымы диспансер штатында 30-дан кем емес дјрігерлік лауазымы болса бас дјрігердіѕ лауазымы ќоса белгіленеді.

       222. Ўйымдастырушы–јдістемелік кабинет (бґлім) меѕгерушісі – дјрігер-јдіскер лауазымы јр ўйымда белгіленеді.
       223. Бас мейірбике лауазымы јр диспансерде белгіленеді.

       224. Тјрбиешілер лауазымдары ауруханалар мен емханалардыѕ нормативтері бойынша белгіленеді.
       225. Шаруа-бикелері јр диспансерде белгіленеді.

       226. Дјріханалардыѕ ќызметкері лауазымдары медициналыќ ўйымдарда дјріханалыќ ќўрылымдарыныѕ нормативтері бойынша белгіленеді. Егер диспансерде ауруханаішілік дјріхана ќызмет кґрсетсе, аталєан лауазымдар белгіленбейді.

§2. Дерматологиялыќ-венерологиялыќ (бґлімшелер мен кабинеттер)
 диспансерлердіѕ штат нормативтері

      227. Ќалалыќ диспансерлерде амбулаториялыќ кґмек кґрсету їшін дермато-венеролог дјрігерлердіѕ белгіленген нормативтері болмаєанда 10 мыѕ адамєа 0,7 лауазым есебінен (ересектер мен балалар) белгіленеді. Егер диспансер (осы аудандаєы їлкендер мен балалар) тікелей ауылдыќ аудан халќына амбулаториялыќ
емханалыќ кґмек кґрсетсе, оныѕ штатына 10 мыѕ адамєа 0,2 лауазым есебінен дермато-венеролог дјрігерлер лауазымдары ќосымша белгіленеді.

       228. Облыстыќ диспансерлер штатында ќабылдауды амбулаториялыќ жјне ўйымдастыру-јдістемелік жўмысты ќамтамасыз ету їшін дјрігер-дерматовенеролог лауазымдары облыстыѕ аумаєындаєы ересектер мен балаларєа 100 мыѕ адамєа 0,3 лауазым есебінен белгіленеді.
       229. Ўйымдастыру-јдістемелік бґлімдердіѕ эпидемиологиялыќ топтардаєы патронаждыќ 2 мейірбике лауазымы белгіленеді.

§3. Онкологиялыќ диспансерлердіѕ ауруханалардыѕ,
 бґлімшелердіѕ, кабинеттердіѕ штат нормативтері

      230. Емханалыќ кґмек кґрсетуіне арналєан амбулаториялыќ ќабылдау мен консультациялыќ жўмыстарын ќамтамасыз ету їшін онколог-дјрігерлердіѕ уаќыттыѕ белгіленген нормативтері болмаєан жаєдайда мыналар есебінен белгіленеді:
       ќала халќыныѕ 10 мыѕ адамына 0,2 лауазым;

       амбулаториялыќ жјне консультациялыќ кґмекті ќамтамасыз етуіне арналєан облыс халќыныѕ 10 мыѕ адамына 0,1 лауазым;
       облыс халќы 100 мыѕ адамєа 0,25, біраќ ўйымдастыру-јдістемелік жўмыспен ќамтамасыз етуге арналєан 1 кем емес лауазымнан;

       балалар кабинетіне арналєан дјрігер-онколог 0,1 ставка 75 мыѕ балаєа, бір облысќа (республикалыќ маѕызы бар ќала) балалар онкологиялыќ кабинетіне 1 лауазымына аз емес дјрігер-онголог белгіленеді;
       облыс халќына арналєан амбулаториялыќ химия терапия жїргізуге 100 мыѕ адамєа 0,2 лауазым есебінен белгіленеді.

       231. 1 лауазым химия терапиялыќ немесе химия сјуле бґлімшесінде 15 тґсекке ќосымша терапевт–дјрігер лауазымы белгіленеді.
       100 тґсекке (торакалды тґсектерді есептемегенде);

       торакалды хирургиялыќ бґлімшелерге.
       232. Термография кабинетініѕ дјрігер лауазымы ауысымына аппаратќа 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       233. Лазерлік терапия жјне криохирургия кабинеті дјрігер лауазымына ауысымына 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       234. Ауыруєа ќарсы терапия кабинетініѕ дјрігер лауазымы диспенсерге 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       235. Шаєын бейінді (бас жјне мойын ісіктері, балалар онкологиясы) бґлімшелерде ќосымша лауазым белгіленеді:
       логопед-дјрігер 40 тґсекке 0,5 лауазым есебінен;

       дјрігер-психолог 40 тґсекке 0,5 лауазым.
       236. Дјрігер-иммунолог лауазымы диспансерлерде тґсек саны 200 астам 7000 зерттеуге 1 лауазым есебінен.

       237. Радиолог дјрігер лауазымы:
       15 радиологиялыќ тґсекке оныѕ ішінде 2-3 микрокюри активтігі бар 2-3 белсенді тґсекке;

       ауысымына гамма–терапиялыќ немесе рентгенотерапиялыќ аппараттар;
       ауысымєа жоєары энергиялыќ сјулеленулердіѕ кґзі;

       30 радиологиялыќ тґсекке сјуле алды дайындау кабинетініѕ дјрігер-рентгенолог (топометрист) лауазымы;
       238. Ќўрамында 150-ден астам тґсегі бар диспансерлерде 2 медициналыќ психолог лауазымы белгіленеді.
       239. Онкоурология, онкогинекология, бас жјне мойын ісіктері, онкопроктология баќылау кабинеттерінде мейірбике лауазымы 40 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       240. Медициналыќ статист лауазымына ќосымша 1 лауазым:
       амбулаториялыќ есептер їшін;

       стационарлыќ есептер їшін белгіленеді.
       241. Жабыќ радиоактивті препараттар блогына ќызмет кґрсетуге мейірбике лауазымы белсенділігі 200 мкюриден (7,4 ГБК) кґп емес перапараттарды ауысымына пайдалану кезінде белгіленеді.

       242. Ашыќ радиоактивті препараттар блогына ќызмет кґрсетуге препараттардыѕ мейірбике лауазымы белсенділігі 150 мкюриге (5,55 ГБК) дейін ауысымына пайдалану кезінде белгіленеді.
       243. Гамма-терапиялыќ, рентгено-терапиялыќ жјне басќа да жоєары энергиялыќ ќондырєыларєа ќызмет кґрсету жґніндегі мейірбике лауазымы иондайтын сјулелену аймаєында 3 саєаттан артыќ жўмыс істеу есебінен белгіленеді.

       244. Сјуле алды дайындыќ кабинетінде зертханашы лауазымы топометрист дјрігерініѕ лауазымына сай белгіленеді.
       245. Ашыќ радиоактивті препараттары блогыныѕ аєа мейірбике лауазымы ауысымына 150 мкюриге дейін (5,55 ГБК) белсенді пайдалануды ќамтамасыз ететін лауазымєа белгіленеді.

       246. Аєа мейірбике лауазымы жабыќ радиоактивті препараттар блогына јрбір бґлімшеде белгіленеді.
       247. Радиологиялыќ бґлімшедегі аєа мейірбикеніѕ лауазымы бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымына сјйкес болып белгіленеді.

       248. Цитологиялыќ зертханадаєы тіркеушініѕ лауазымы облыстыѕ 100 мыѕ адамына 0,2 лауазым есебінен белгіленеді.
       249. Сјуле терапиясын жїргізу їшін аппараттарєа ќызмет кґрсететін санитарлар лауазымдары ауысым кезінде бір аппаратќа бір лауазым есебінен белгіленеді.

       250. Дистанциялыќ сјуле терапиясы блогы їшін шаруа-бикесініѕ ќосымша лауазым 3 ќондырєыдан кем болмаса белгіленеді.
       251. Ашыќ радиоактивтік препараттар блогымен жјне жабыќ радиоактивтік препараттар блогына ќызмет кґрсететін санитариялыќ ќызметкердіѕ лауазымы јр бґлімге белгіленеді.

       252. Медициналыќ физик маманыныѕ лауазымы сјулелік терапиясын алатын амбулаториялыќ науќастарымен жўмыс есебімен 30 радиологиялыќ тґсек орнына 1 лауазым белгіленеді.
       253. Техникалыќ–мґлшерлеушініѕ лауазымы 60 радиологиялыќ тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       254. Радиациялыќ ќауіпсіздік инженерініѕ лауазымы 50 тґсекке 0,5 ставка есебінен белгіленеді.
       255. Сјулелік терапия аппараттарына ќызмет кґрсететін радиациялыќ ќауіпсіздік инженерініѕ лауазымы техникалыќ талаптарєа сјйкес келетін жоєары энергияларды жылдамдатќыш 1 аппаратына 1 лауазым есебінен енгізіледі.

       256. Ќызметкерлер ќўрамыныѕ комплектациясы кїрделі ќазіргі заманєы ќўралдары болса техникалыќ талаптарєа сай жїргізіледі.

§4. Орталыќ аудандыќ ауруханалардыѕ (диспансерлік
 бґлімшелердіѕ) онкологиялыќ кабинеттерініѕ

 ќызметкерлерініѕ штат нормативтері

      257. Онколог-дјрігерініѕ лауазымы јр аудандыќ орталыќ ауруханада белгіленеді.
       258. Цитолог-дјрігерініѕ лауазымы јр аудандыќ орталыќ ауруханада белгіленеді.
       259. Онкологиялыќ кабинетініѕ мейірбикесі лауазымы јр аудандыќ орталыќ ауруханада белгіленеді.

       260. Цитотехникалыќ фельдшер–зертханашыныѕ лауазымы јр аудандыќ орталыќ ауруханада белгіленеді.
       261. Онкология кабинетініѕ санитар лауазымы бір кабинетке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

§5. Туберкулезге ќарсы диспансерлердіѕ, ауруханалардыѕ
 штат нормативтері

      262. Амбулаториялыќ кґмек кґрсету їшін дјрігерлер лауазымы 1 учаскелік дјрігер-фтизиатрдыѕ 1 лауазымы есебінен:
       20 мыѕ ересектерге;

       10 мыѕ балаларєа белгіленеді;
       263. Науќастарєа ќызмет кґрсету їшін ауруханалар ќўрамында мамандыєы бойынша тиісті бґлімшелер (тґсектер) жоќ болєан жаєдайда дјрігерлер лауазымы тґмендегідей белгіленеді:

       Оториноларинголог-дјрігер јрбір 250 тґсекке шаќќанда 1 лауазым, біраќ 50 жјне одан да кґп тґсегі бар ауруханаєа кемінде 0,5 лауазым;
       Терапевт-дјрігер - ґкпе-хирургиялыќ бґлімшесіне 1 лауазым;

       Невропатолог-дјрігер – туберкулездік менингитпен ауыратын науќастарды емдеу їшін аурухананыѕ ќўрамында кемінде 20 тґсек болєан жаєдайда 0,5 лауазым;
       264. Ауруханалардыѕ сїйек туберкулезі бґлімшелерініѕ медицина ќызметкерлері ќўрамыныѕ штаттары, тек операциялардыѕ ґткізуіне арналєан омыртќа жотасында трансторакальды рўќсатты ќолданумен жјне аурулардыѕ мекендеуі, ереже бойынша, шамамен 2 орыннан асырмайды, штаттыќ нормативтермен белгіленеді, ґкпе-

хирургиялыќ бґліміне арналєан.
       265. Ґкпе-хирургиялыќ жјне урогенитиялыќ бґлімдерде меѕгеруші бґлімшеде тґсек санына ќарай науќастармен тікелей жўмыс істеуден босатылады.

       Егер емдеуге арналєан туберкулезді делбемен ауыратын науќастардыѕ саны бґлімдер ўйымына арналєан нормативтер талабына сай болмаса, бўл тґсектер (палаталар) ґкпе туберкулезі бґлімшесі ќўрамына ќосылады.
       266. Изоляторєа ќызмет етуге арналєан балалар туберкулез бґлімшелерінде ќосымша 1 мейірбикеніѕ лауазымы 100 тґсекке дейін орналасќан ауруханаларда жјне 2 лауазым 100 тґсектен астам ауруханаларда белгіленеді.

       267. Јлеуметтік ќўќыєын оѕалту бойынша нўсќаушылардыѕ лауазымдары ересектер їшін жјне жасґспірімдердіѕ 75 жјне одан да кґп тґсектен тўратын ауруханаларда јрбір 100 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       268. Сїйек-буын туберкулезбен ауыратын науќастарды емдеуге арналєан ауруханаларда (бґлімшелерде), ќосымша лауазымдар белгіленеді:

       массаж бойынша мейірбикелердіѕ лауазымы јр 60 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді;
       гипс салуєа арналєан кабинет мейірбикелерініѕ лауазымдары јр 200 тґсекке 1 лауазым есебінен, біраќ 1 лауазымнан кем емес;

       емдік дене тјрбиесі нўсќаушыныѕ лауазымы: 100 тґсекке дейін - 0,5 лауазым, 100 тґсектен астам - 1 лауазым;
       269. 100 тґсектен астам стационарларда ќабылдау бґлімініѕ мейірбикесі лауазымы белгіленеді.

       270. Балалар туберкулез ауруханаларында изоляторєа ќызмет кґрсету їшін санитарлар лауазымы изолятордаєы мейірбикелер лауазымдарына сјйкес белгіленеді.
       271. Операциялыќ жјне таѕушылыќ жўмысын орындайтын санитарлар лауазымы операциялыќ мейірбикелердіѕ жјне таѕушылыќ мейірбикелердіѕ лауазымына сјйкес болып белгіленеді.

       272. Јр гипс салу кабинетіне 1 санитар лауазымы белгіленеді.
       273. Дјрігерлік тіс емдеу кабинетінде жўмыс істейтін санитардыѕ лауазымы стоматолог дјрігерлерініѕ лауазымдарына сјйкес болып белгіленеді.

       274. Ќабылдау бґлімшесі санитарларыныѕ лауазымы ќабылдау бґлімшесі мейірбикелерініѕ лауазымына сјйкес белгіленеді.
       275. Педагогикалыќ ќызметкерлер лауазымы балалар ауруханаларыныѕ (бґлімшелерініѕ) нормативтері бойынша белгіленеді.

       276. Диспансерлік бґлімшесі меѕгерушісініѕ лауазымы 10 учаскелік фтизиатрия мамандарына 1,0 ставка есебінен белгіленеді.

§6. Психиатрия диспансерлерініѕ, ауруханаларыныѕ,
 бґлімшелерініѕ жјне кабинеттерініѕ штат нормативтері

      277. Барлыќ психиатриялыќ жјрдем кґрсететін (наркологиялыќтан басќа) дјрігерлер лауазымыныѕ ќойылєан нормативтері жоќ болса 1 учаскелік психиатр–дјрігері есебінен белгіленеді:
       20 мыѕ ересек (18 жас жјне одан жоєары) ќалалыќ тўрєындарына;

       15 мыѕ жасґспірімдерге жјне балаларєа;
       50 мыѕ тўрєындарына, ауылдыќ аудандарына жјне ауылды мекендердегі халыќќа, јкімшілікке баєынатын ќалаларєа (ауылдыќ аудан јкімшілігіне кірмейтін) амбулаториялыќ психиатриялыќ жјрдем кґрсету їшін, біраќ бір ауданєа 1 учаскелік психиатр–дјрігерден кем болмауы тиіс (осы лауазым есебімен диспансерлік

бґлімшелерде (кабинеттерде) аудандыќ баєыныстаєы ќалаларда).
       278. Балаларды (жасґспірімдерді) емдейтін психиатр–дјрігерлерініѕ лауазымы, зерделі артта ќалєан балаларєа, мектеп-интернаттар оќушыларына, ерекше тјрбиелеу жаєдайларын талап ететін оќушыларєа, арнайы мектептердіѕ жјне арнайы кјсіби–техникалыќ училищелердіѕ, јрбір кґрсетілген мекемеге 1 лауазым есебінен

белгіленеді.
       279. Психотерапевт дјрігерлерініѕ лауазымы ересектер їшін 2 учаскелік психиатрлардыѕ лауазымына 1 лауазым есебінен белгіленеді жјне учаскелік психиатрлардыѕ ересектерге жјне балалар їшін 3 лауазымына 1 лауазым есебінен белгіленеді;

       280. Медициналыќ психологтыѕ лауазымы тўрєындарєа учаскелік психиатрлардыѕ 3 лауазымына 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       281. Невропотолог дјрігерініѕ лауазымдары амбулаториялыќ-емханалыќ жўмыс істеуді ўйымдастыру їшін бір диспансерге бір дјрігер есебінен белгіленеді.

       282. Консультациялыќ жјне ўйымдастырушы-јдістемелік жўмысын ќамтамасыз ететін дјрігерлердіѕ лауазымдары штатта бір облыс, республикалыќ маѕызы бар ќалалары психоневрологиялыќ диспансерлері есебінен белгіленеді:
       јкімшілік аумаќтыѕ 100 мыѕ ересек тўрєынєа 0,25 лауазым;

       јкімшілік аумаќтыѕ 100 мыѕ жасґспірім тўрєынєа 0,25 лауазым;
       јкімшілік аумаќтыѕ 150 мыѕ тўрєын балаєа 0,5 лауазым;

       283. Психоневрологиялыќ диспансерлік бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымы бґлімшеге 2 лауазымнан кем емес психиатр дјрігерлері біреудіѕ орнына барлыќ атаулардыѕ лауазымы болуы керек деген есеппен белгіленеді 3,5 кґрсетілген лауазымнан кем емес 0,5 дјрігер лауазымы есебімен белгіленеді.
       Аурухана ќўрамындаєы психиатриялыќ-диспансерлік бґлімшеніѕ меѕгерушісі лауазымы, психиатр дјрігерлерініѕ барлыќ лауазым атауларыныѕ 3,5 лауазымєа дейін болуы тиіс, енгізілмейді, егер ауруханада психиатриялыќ тґсектіѕ санымен стационар бґлімше меѕгеруші лауазымы ќойыла алады.

       Егер психиатриялыќ бґлімше облыстыќ аурухананыѕ ќўрамында ўйымдастырылса, оныѕ ўйымдастырушы-јдістемелік бґлімі штатына мына лауазым орнына дјрігер-јдіскер лауазымы енгізіледі.
       284. Психотерапевт дјрігерлерініѕ лауазымы 40 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       285. Фтизиатр дјрігерлерініѕ лауазымы психотуберкулезді бґлімшесіндегі (палаталарындаєы) 30 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       286. Терапевт–дјрігерлерініѕ лауазымы ересектерге арналєан 400 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді, біраќ бір ўйымєа 1 лауазымнан кем болмай белгіленуі керек.

       287. Педиатр–дјрігерлерініѕ лауазымы ауруханаєа жатќызатын балалармен 14 жасар балаларды ќоса санаєанда 400 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       288. Учаскелік мейірбикелер мен дјрігер кабинеттердіѕ лауазымы учаскелік психиатр дјрігерлерініѕ лауазымына сјйкес келетін есеппен белгіленеді.

       289. Јлеуметтік жјрдем кґрсететін мейірбикелердіѕ лауазымы 5 учаскелік психиатр–дјрігерлеріне 2 лауазым есебінен белгіленеді.
       390. Амбулаториялыќ жјрдем кґрсететін ем жасайтын кабинет мейірбикелердіѕ лауазымы ауысымына 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       291. Амбулаториялыќ жјрдем кґрсететін мейірбикелердіѕ лауазымы 40 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       292. Ќабылдау бґлімшесі мейірбикелерініѕ лауазымы 800 тґсекке тјулік бойы 1 пост 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       293. Еѕбек терапиясы жґніндегі нўсќаушысыныѕ лауазымы бґлімшелердегі (палаталардаєы) ересектерге, жасґспірімдерге жјне балаларєа деген мына кґрсетілген тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді:
       орташа есеппен алєанда 100 кїнге дейін тґсекке болєан науќастыѕ 50 тґсекке 1 лауазым;

       орташа есеппен алєанда 100 кїннен астам тґсекке болєан науќастыѕ 30 тґсекке 1 лауазым.
       294. Јлеуметтік жјрдем кґрсететін мейірбикелердіѕ лауазымы 200 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       295. Медициналыќ жјне педагогикалыќ ќызметкерлер жјне психологиялыќ–наркологиялыќ диспансерлік бґлімшелерініѕ жјне кабинеттерініѕ, психиатриялыќ, психотуберкулезді бґлімшелерініѕ жјне стационарлыќ палаталарыныѕ, кїндізгі стационарларыныѕ, дыбыс жазу аппаратурасын ќолданып жјне емді-ґндірістік
шеберханаларда науќастармен жўмыс жасау медициналыќ ќўжаттаманы рјсімдеу їшін кґрсетілген бґлімшелердіѕ штат нормативтері бойынша диспансерлерде белгіленеді.

       296. Стационар-логопед дјрігерлерініѕ лауазымы 30 балаєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       297. Балалар олигофрено-педагогтарыныѕ лауазымы 50 бала тґсегіне 1 лауазым есебінен белгіленеді.

§7. Психиатриялыќ ауруханаларыныѕ кїндізгі
 стационарларыныѕ штат нормативтері

      298. Кїндізгі стационардыѕ дјрігер–меѕгерушісініѕ лауазымы психоневрологиялыќ жјне психиатриялыќ ўйымы бґлімшесініѕ меѕгерушісі ретінде, 50 жјне одан да кґп орындары бар јр кїндізгі стационарларда белгіленеді.
       299. 100 орынєа дейін кїндізгі стационардыѕ меѕгерушісі психиатр–дјрігерініѕ тікелей стационарда жатќан аурулармен жўмыс жасау міндеттерін орындайды.

       300. 100 орыны бар кїндізгі стационарларда психиатр–дјрігерініѕ ќосымша 0,5 лауазымы жјне јр 50 (100-ден астам) орындарына кейін 0,5 психиатр-дјрігерініѕ лауазымы белгіленеді.
       301. Медициналыќ ќызметкерлердіѕ лауазымдары јр 50 науќас есебінен белгіленеді:

       мейірбике – 1 лауазым
       шаруа-бикесі – 1 лауазым

       санитар – 1 лауазым.

§8. Емдік-ґндірістік (еѕбек) шеберханалары

      302. Медициналыќ ќызметкерлердіѕ лауазымдары јр 50 науќасќа есебінен белгіленеді:
       психиатр–дјрігері – 0,5 лауазым

       мейірбике – 1 лауазым
       санитар – 1 лауазым

       303. Еѕбек терапиясы нўсќаушысыныѕ лауазымы јр 25 науќасќа 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       304. Психологтардыѕ лауазымы жалпы психиатриялыќ бґлімшелердегі 60 тґсекке, басќа бґлімшелерде 30 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       305. Јлеуметтік жўмыс ќызметкерініѕ лауазымы јр психоневрологиялыќ бґлімшеге, ќосымша диспансерге 1 лауазым есебінен белгіленеді.

§9. Амбулаториялыќ сот–психиатриялыќ сараптау
 комиссиясыныѕ штат нормативтері

      306. Амбулаториялыќ сот–психиатриялыќ сараптау комиссиясы тґраєасыныѕ лауазымы жылына 600 сараптамадан (кјмелетке толмаєандар сараптамасы їшін 450 сараптамадан) 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       307. Сот–психиатриялыќ сараптама дјрігерлерініѕ лауазымы амбулаториялыќ сараптама жїргізу їшін жылына 200 сараптамаєа (кјмелетке толмаєандардыѕ сараптамалары їшін 150 сараптамаєа) белгіленеді.

       308. Сот–психиатриялыќ психолог-сарапшыларыныѕ лауазымы 300 амбулаториялыќ сот–психиатриялыќ сараптамаларєа 1 лауазым есебінен белгіленеді, біраќ комиссияєа бір лауазымнан кем белгіленбеуі тиіс.
       309. Медициналыќ тіркеушініѕ машинаєа басылатын жўмыстарды орындаумен жылына 200 сараптамаєа 1 лауазым.

       310. Санитарлардыѕ лауазымы жылына 1000 сараптамаєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.

§10. Стационарлыќ сот–психиатриялыќ сараптау
 комиссиясыныѕ штат нормативтері

      311. Бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымы 0,5 дјрігер лауазымы орнына 25 тґсекке белгіленеді.
       312. Сот–психиатриялыќ сарапшы дјрігерлердіѕ лауазымдары 10 тґсекке (кјмелетке толмаєандар сараптамасы їшін 8 тґсекке) 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       313. Сот психолог-сарапшылардыѕ лауазымдары 15 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       314. Мейірбикелердіѕ (палаталыќ) лауазымдары 15 тґсекке 1 тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.

       315. Ем-шара кабинеті мейірбикесініѕ лауазымы јр бґлімшеге 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       316. Санитарлардыѕ (палаталыќ) лауазымы 10 – 13 тґсекке 1 тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.

       317. Науќастарды ќарайтын санитарлардыѕ лауазымы 20 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       318. Буфетші санитарлардыѕ лауазымы 25 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       319. Ваннашы санитарлардыѕ лауазымы: бґлімшелерде 25 тґсекке дйін 1 лауазым; 25 тґсектен кґп болєан жаєдайда 2 лауазым есебінен белгіленеді.

§11. Мјжбїрлеп емдеу бґлімшесініѕ штат нормативтері

      320. Бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымы 0,5 дјрігер лауазымыныѕ орнына јр бґлімшеге тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       321. Психиатр дјрігерлерініѕ лауазымы 20 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       322. Психологтыѕ лауазымы бір бґлімшеге 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       323. Јлеуметтік ќызметкердіѕ лауазымы бір бґлімшеге 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       324. (Палаталыќ) мейірбикелердіѕ лауазымы 25 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.
       325. Психотуберкулез жјне психосоматикалыќ бґлімшеніѕ (палаталыќ) мейірбикелерініѕ лауазымы 20 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.

       326. Ем шара кабинеті мейірбикесініѕ лауазымы јр бґлімшеге 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       327. Психотуберкулез жјне психосоматика бґлімшесініѕ ем шара кабинеті мейірбикесініѕ лауазымы јр бґлімшеге 2 лауазым есебінен белгіленеді.

       328. Еѕбек терапиясы нўсќаушысыныѕ лауазымы јр 25 науќасќа 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       329. Санитарлардыѕ (палаталыќ) лауазымы 100 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.

       330. Науќасты ќарап жјне оны алып жїретін санитарлардыѕ лауазымы 25 науќасќа 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       331. Психотуберкулез жјне психосоматика бґлімшесініѕ науќасты ќарап жјне оны алып жїретін санитарлардыѕ лауазымы 20 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       332. 200-ге дейін тґсегі бар ауруханаларда жјне диспансерлерде кешкі жјне тїнгі уаќыттарда дјрігерге дейінгі білікті жјрдем кґрсету їшін (палаталыќ) мейірбикелер лауазымыныѕ тиісті саныныѕ орнына 4 фельдшер лауазымына дейін белгіленеді.
       333. Науќастарєа консультацияны ґткізу їшін басќа ўйымдардан маман – консультанттары ўйымдар сметасында осы маќсаттар їшін кґзделген ќаражат шегінде шаќыруєа рўќсат етіледі.

§12. Наркологиялыќ диспансерлерініѕ, ауруханалардыѕ,
 медициналыќ-јлеуметтік оѕалту орталыќтарыныѕ штат
 нормативтері

      334. Наркологиялыќ кґмектіѕ барлыќ тїрлерін кґрсететін дјрігерлер лауазымыныѕ белгіленген уаќыт нормативтері болмаєанда 1 лауазым есебінен белгіленеді:
       алкагольді тўтыну нјтижесінде психикалыќ жјне мінез-ќўлыќ бўзылуларынан зардап шегетін, диспансерлік есепте тўрєан 1000 науќасќа, оныѕ ішінде профилактикалыќ баќылаудаєы тўлєаларєа;

       психикаєа белсенді (алкогольден басќа) јсер ететін заттарды ПБЗ пайдалану салдарынан психикалыќ жјне мінез-ќўлыќ бўзылудан зардап шегетін, диспансерлік есепте тўрєан 250 науќасќа, оныѕ ішінде профилактикалыќ баќылаудаєы тўлєаларєа.
 Ауылдыќ елді-мекендерде нарколог дјрігерлерініѕ лауазымы јр ауданєа кемінде 1,0 есеппен белгіненеді.

       335. Нарколог–дјрігерлердіѕ лауазымы былайша белгіленеді:
       есірткіге тјуелділіктіѕ алдын алу бойынша – 1 лауазым;

       психикаєа белсенді јсер ететін психикалыќ жјне мінез-ќўлыќ бўзылудан зардап шегетін тўлєаларєа жасырын тїрде медициналыќ жјрдем кґрсету їшін – 1 лауазым;
       кїндізгі стационардаєы 20 тґсекке 1 лауазым. Кїндізгі наркологиялыќ стационар меѕгерушісініѕ лауазымы јр кїндізгі стационарда нарколог дјрігерініѕ 1 лауазымныѕ орнына белгіленеді.

       336. Психотерапевт дјрігер лауазымы бір диспансерге амбулаториялыќ ќабылдау жїргізетін 8 дјрігердіѕ лауазымына 1 лауазым есебінен белгіленеді; кїндізгі стационарда 50 тґсекке 1 лауазым, біраќ бір диспансерге 1 лауазымнан кем болуы тиіс.
       337. Медициналыќ психологтыѕ лауазымы амбулаториялыќ ќабылдау жїргізетін 10 дјрігердіѕ лауазымына 1 лауазым есебінен белгіленеді, кїндізгі стационарда 50 тґсекке 1 лауазым, біраќ бір диспансерге 1 лауазымнан кем болуы тиіс.

       338. Стационардаєы науќастарєа ќызмет кґрсету їшін психотерапевт дјрігерлерініѕ лауазымы мынадай тґсек санына 1 лауазым есебінен белгіленеді: психотерапия жјне оѕалту бґлімшесінде 10 тґсекке, јлеуметтік оѕалту бґлімшесінде 50 тґсекке.
       339. Стационардаєы науќастарєа ќызмет кґрсететін психологтардыѕ лауазымы мынадай тґсек санына 1 лауазым есебінен белгіленеді:

       алкоголизммен жјне нашаќорлыќпен ауыратын ересек науќастарєа арналєан наркология бґлімшесінде 20 тґсекке;
       алкоголизммен жјне нашаќорлыќпен ауыратын жасґспірім науќастарєа арналєан наркология бґлімшесінде 15 тґсекке;

       сот-наркологиялыќ сараптамаєа арналєан наркология бґлімшесінде 10 тґсекке;
       психотерапия жјне оѕалту бґлімшесінде 15 тґсекке;

       јлеуметтік оѕалту бґлімшесінде 50 тґсекке.
       340. Стационары бар диспансерлерде терапевт-дјрігерлері лауазымы 60 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       341. Стационары бар диспансерлерде невропатолог-дјрігерлері лауазымы 60 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       342. Стационары бар диспансерлерде стоматолог-дјрігерлері лауазымы 500 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       343. Наркологиялыќ сараптамаларды баќылау жјне ўйымдастыру жґніндегі нарколог дјрігердіѕ бір лауазымы.
       344. Алкогольмен жјне есірткімен мас болу сараптамасын жїргізу їшін бір нарколог дјрігерлерініѕ тјулік бой жўмыс істейтін пост белгіленеді.

       345. Психиатр-нарколог дјрігерлердіѕ екі лауазымы жјне наркологиялыќ сараптамалар жїргізетін арнайы медициналыќ комиссияны ўйымдастыру їшін терапевт жјне невропатолог дјрігерлерге 1 лауазымнан белгіленеді.
       346. Сенім пунктініѕ (шприцтерді алмастыру пунктініѕ) психолог лауазымы јр пунктке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       347. Учаскелік мейірбикелердіѕ жјне јлеуметтік жјрдем кґрсететін жеке фельдшерлердіѕ (мейірбикелердіѕ) лауазымдары учаскелік психиатр-нарколог дјрігерлердіѕ лауазымдарына сјйкес белгіленеді.
       348. Наркологиялыќ сараптамаларды баќылау жјне ўйымдастыру жґніндегі фельдшер лауазымдары ўйымдастыру-јдістемелік консультация бґлімініѕ штатындаєы психиатр-нарколог дјрігерініѕ лауазымына сјйкес белгіленеді.

       349. Диспансер бґлімшесі мейірбикелерініѕ лауазымдары мынадай есеппен белгіленеді:
       - ауысымына 1 емшара мейірбикесі лауазымы;

       - анонимді емдеу кабинетіне 1 лауазым;
       - алкогольді шектен тыс пайдаланудан жјне алкоголизмнен зардап шегетін тўлєаларєа профилактикалыќ медициналыќ жјрдем кґрсету жјне алкогольге ќарсы насихаттауєа арналєан кабинетке 1 лауазым;

       - кїндізгі стационардаєы јр 20 тґсекке 1 лауазым.
       - психотерапевт дјрігердіѕ лауазымына сјйкес психотерапия кабинетіне 1 мейірбике лауазымы.

       350. Емшара мейірбикелері лауазымы јр бґлімшеге 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       351. Еѕбек терапиясы нўсќаушысыныѕ лауазымы алкогольдік психозбен ауыратын науќастар бґлімшесінен басќа јр бґлімшеге 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       352. Стационары бар диспансерлердніѕ фельдшер-зертханашыларыныѕ (зертханашыларыныѕ) лауазымы алкогольмен жјне есірткімен мас болу сараптамасын жїргізетін нарколог дјрігерлердіѕ лауазымына сјйкес ќосымша белгіленеді.
       353. Химик-зертханашыныѕ лауазымы (зертхананы жараќтандыруда сўйыќ немесе газ анализаторы болєан кезде) бір ўйымєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       354. Дјрігер кабинеттері санитарларыныѕ лауазымдары учаскелік психиатр-нарколог дјрігерлердіѕ лауазымдарына сјйкес болып, алкогольмен мас болу сараптамасы кабинетіне 1 лауазым жјне психотерапиялыќ кабинетке 0,5 лауазым белгіленеді.
       355. Ќабылдау бґлімшесі санитарыныѕ лауазымдары 100 жјне одан кґп тґсектік диспансерлерде белгіленеді.

       356. Педагог лауазымы диспансер бґлімшесіне 1 лауазым, 30 жјне одан кґп тґсекке медициналыќ-јлеуметтік оѕалту бґлімшесіне 1 лауазым белгіленеді.
       357. Јлеуметтік жўмыскердіѕ лауазымы диспансер бґлімшесін ќосќанда јр наркологиялыќ бґлімшеге 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       358. Сенім телефоны психологтарыныѕ лауазымдары диспансерде сенім телефоны болєан жаєдайда тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.
       359. Еѕбекке оќыту жґніндегі шебердіѕ лауазымдары медициналыќ-јлеуметтік оѕалтудыѕ јр стационар бґлімшесіне жјне 30 жјне одан кґп тґсектік кїндізгі стационар бґлімшесіне 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       360. Дене шыныќтыру јдіскерініѕ лауазымы медициналыќ-јлеуметтік оѕалту, 50 жјне одан кґп тґсектік кїндізгі стационар бґлімшесіне 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       361. Оѕалту жґніндегі нўсќаушыныѕ лауазымдары медициналыќ-јлеуметтік оѕалту жјне кїндізгі стационар бґлімшелерініѕ јр 50 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       362. Анонимді емдеу кабинеті наркологиялыќ диспансерден тыс орналасќан жаєдайда (ќалалыќ емханалыќ їй-жайында жјне т.б) кабинет штатында 1 санитар лауазымы белгіленеді.
       363. Наркологиялыќ диспансер ќызмет кґрсетпейтін ќалалар мен басќа да елді мекендерде орналасќан денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ тиісті ќызметкерлер ќўрамы лауазымдарыныѕ санын аныќтау їшін наркологиялыќ бґлімшелер мен кабинеттердіѕ медициналыќ ќызметкерлер ќўрамыныѕ штаттыќ нормативтерін

ќолданылуы мїмкін.

§13. Мамандандырылєан емдеу-профилактикалыќ ўйымдардыѕ (МЕПМ),
 бґлімшелердіѕ (ќызметкерлер) ќўрамыныѕ штат нормативтері

      364. Психиатр-нарколог дјрігерлердіѕ лауазымдары наркологиялыќ бґлімшелердегі мынадай тґсек санына 1 лауазым есебінен белгіленеді:
       созылмалы алкоголизммен зардап шеккендерге – 40;

       нашаќорлыќпен зардап шегетіндерге – 20.
       365. Фтизиатр-дјрігерлердіѕ лауазымдары 400 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       366. Терапевт-дјрігерлерініѕ лауазымдары 100 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       367. Терапевт-дјрігерлердіѕ лауазымдары ауыр ќосымша патологиясы бар наркологиялыќ бґлімшелердегі 25 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       368. Акушер-гинеколог дјрігерлердіѕ лауазымдары јйелдерді емделуге жатќызу їшін пайдаланылатын 500 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді
       369. Невропатолог-дјрігерлердіѕ лауазымдары 100 тґсекке 1 лауазым есебінен, біраќ кемінде 0,5 лауазым белгіленеді.

       370. Психотерапевт-дјрігерлердіѕ лауазымдары 40 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       371. Нарколог-дјрігерлердіѕ (еѕбек жјне јлеуметтік оѕалту бойынша) лауазымдары 250 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       372. Офтальмолог-дјрігерлердіѕ лауазымдары 500 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       373. Хирург-дјрігерлердіѕ лауазымдары 500 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       374. Отоларинголог-дјрігерлердіѕ лауазымдары 500 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       375. Психологтардыѕ лауазымдары 40 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       376. Дерматолог-дјрігерлерініѕ лауазымдары 500 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       377. МЕАМ бас дјрігерініѕ медициналыќ бґлім жґніндегі орынбасарыныѕ лауазымы МЕАМ белгіленеді, бас дјрігердіѕ лауазымын ќосќанда штат нормативтері бойынша 30 дјрігерлер лауазымынан кем емес лауазымдар болуы тиіс. МЕАМ штат нормативтері бойынша кемінде 60 дјрігер лауазымы болуы тиіс, бас дјрігердіѕ

медициналыќ бґлім жґніндегі екінші орынбасары белгілеуі мїмкін.
       378. Бас дјрігердіѕ јлеуметтік оѕалту жўмысы жґніндегі орынбасарыныѕ лауазымы јр дербес арнайы МЕАМ белгіленеді.

       379. Мейірбикелердіѕ (палаталыќ) лауазымы 30 наркологиялыќ тґсекке 1 тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.
       380. Емшара мейірбикелерініѕ лауазымдары 50 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       381. Ќабылдау бґлімшесі мейірбикелерініѕ лауазымдары былай белгіленеді:
       150-ден 350 тґсекке дейін – 1 лауазым;

       300-ден 500 тґсекке дейін – 1, 5 лауазым;
       500-ден кґп тґсекке – 2 лауазым жјне јр келесі 250 тґсекке ќосымша 1 лауазымнан (500-ден артыќ).

       382. Еѕбек терапиясы нўсќаушысыныѕ лауазымдары 30 наркологиялыќ тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       383. Жўмыс істейтін залалсыздандыру ќондырєысы бойынша дезинфекторлар лауазымдары 500 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       384. МЕАМ бас мейірбикесініѕ лауазымы јр мекемеде белгіленеді.
       385. Јлеуметтік жјрдем кґрсететін мейірбикелерініѕ лауазымы 250 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       386. Науќастарды кїтіп-баєатын санитарлардыѕ (палаталыќ) немесе мейірбикелердіѕ лауазымдары 50 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост белгіленеді.
       387. Стоматологиялыќ кабинет санитарларыныѕ лауазымдары стоматолог-дјрігердіѕ лауазымына сјйкес белгіленеді, біраќ 1 лауазымнан кем болмауы керек.

       388. Ќабылдау бґлімшесі санитарларыныѕ лауазымы былай белгіленеді:
       МЕАМ-де 150-300 тґсекке – 1 лауазым;

       МЕАМ-де 250-ден астам 500-ге дейін – 2 лауазым;
       МЕАМ-де 500 жјне одан кґп – тјулік бойы істейтін бір пост.

       389. Педагог лауазымы 40 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       390. Јлеуметтік ќызметкер лауазымы 40 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

6-тарау. Ќалпына келтіру емі жјне медициналыќ оѕалту
 ўйымдарыныѕ штат нормативтері

      391. Медициналыќ ќызметкерлер лауазымдары стационарлыќ жјне амбулаториялыќ-емханалыќ жјрдем бойынша белгіленген уаќыт нормативтеріне сјйкес жўмыс кґлеміне байланысты белгіленеді.
       392. Медициналыќ статистик лауазымы ўйымєа 1 бірлік белгіленеді.

       393. Бґлімшелердегі аєа мейірбикелер лауазымдар бґлімше меѕгерушілерініѕ лауазымына сјйкес белгіленеді.
       394. Јрбір аєа мейірбике лауазымы 0,5 мейірбике (палаталыќ) лауазымыныѕ орнына белгіленеді.

       395. Бас мейірбике лауазымы јрбір санаторийге белгіленеді.
       396. Шаруа-бикесі лауазымы јрбір санаторийге белгіленеді. 200 жјне одан кґп тґсектік санаторийлерде 1 бірлік жјне јрбір келесі 100 (200-ден астам) тґсекке ќосымша 0,5 бірлік белгіленеді.

       397. Буфетші-санитарлардыѕ лауазымдары 50 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

§1. Балалар санаторийлерініѕ (туберкулез санаторийлерінен
 басќа) штат нормативтері

      398. 75 жјне одан кґп тґсек бар психоневрологиялыќ санаторийлерде физиотерапевт дјрігерініѕ ќосымша 0,5 лауазымы белгіленеді.
       399. Ревматизммен ауыратын науќас балаларєа арналєан 100-ден астам тґсек бар санаторийлерде отоларинголог дјрігерініѕ ќосымша 0,5 лауазымы белгіленеді.

       400. Жекелеген мамандыќтар дјрігерлерініѕ лауазымдары 1 лауазым есебінен былай белгіленеді:
       педиатриялыќ, пульмонологиялыќ жјне кардиоревматологиялыќ (ерекшелігі жоќ полиартритпен ауыратын науќастарєа арналєан) 300 тґсекке отоларинголог-дјрігері;

       психоневрологиялыќ (церебральды сал ауыруымен ауыратын психикасы бўзылєан балаларєа арналєан) 150 тґсекке травмотолог-ортопед дјрігері;
       дерматологиялыќ жјне пульмонологиялыќ 500 тґсекке аллерголог-дјрігері.

       401. Стоматолог-дјрігерлердіѕ лауазымдары 300 тґсекке белгіленеді, біраќ санаторийлерде 75 тґсектен асатын 0,5 лауазымнан кем болмауы керек.
       402. Диетолог-дјрігерлерініѕ лауазымы эндокринологиялыќ, нефрологиялыќ жјне гастроэнторологиялыќ 400 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       403. Бґлімше меѕгерушілерініѕ лауазымдары кемінде 100 тґсек бар јрбір бґлімшеге белгіленеді.
       405. Јрбір меѕгеруші лауазымдары 0,5 дјрігер лауазымыныѕ орнына белгіленеді.

       406. Бас дјрігердіѕ медицина бґлімі жґніндегі орынбасарыныѕ лауазымы 300 жјне одан да кґп тґсек бар санаторийлерге белгіленеді.
       407. Мейірбикелердіѕ (палаталыќ) лауазымы тјулік бойы жўмыс істейтін пост есебінен белгіленеді: 3 жасќа дейінгі балаларєа 15 тґсекке; 3 жастан асќан балаларєа 30 тґсекке.

       408. Изолятор мейірбикелерініѕ лауазымы 100 тґсекке лауазым есебінен белгіленеді. Санаториилердегі 300 жјне одан тґсекке кґп тјулік бойы жўмыс істейтін пост белгіленеді.
       409. Гипс салу кабинеті мейірбикелерініѕ лауазымдары травмотология-ортопедиялыќ жјне психоневрологиялыќ (церебральды сал ауруымен ауыратын психикасы бўзылєан баларєа арналєан) 125 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       410. Санаторийлерге емдјм мейірбикелерініѕ лауазымы былай белгіленеді: 75-ке дейін тґсекке 0,5 лауазым; 80-250 тґсекке јрбір келесі 200 кереует орындарына 1 лауазым.
       411. Аэросолярийде ќызмет кґрсету немесе аэротерапия їшін арнайы бейімделген пляж бен верандаларында ќызмет кґрсету мейірбикелерініѕ лауазымы 250 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       412. Санитарлардыѕ (палаталыќ) лауазымы тјулік бойы жўмыс істейтін пост есебінен белгіленеді: 3 жасќа дейін 25 тґсекке; 3 жастан асќан балаларєа 30 тґсекке, науќастарды емдік-диагностика кабинетіне алып баратын жјне тасымалдайтын санитарлардыѕ лауазымдары психоневрологиялыќ (церебральды сал ауруымен
ауыратын психикасы бўзылєан балалар їшін) 50 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       413. Изолятор санитарларыныѕ лауазымдары изолятор мейірбикелерініѕ лауазымдарына сјйкес белгіленеді.
       414. Гипс салу кабинеті санитарларыныѕ лауазымдары гипс салу кабинеті мейірбикелерініѕ лауазымына сјйкес белгіленеді, біраќ 1 лауазымнан артыќ болмауы керек.

       415. Аэросолярийде ќызмет кґрсету немесе аэротерапия їшін бейімделген жабдыќталєан пляж бен верандаларында ќызмет кґрсететін санитарлардыѕ лауазымы мейірбикелердіѕ лауазымдарына сјйкес белгіленеді.
       416. Педагогикалыќ бґлім меѕгерушісініѕ лауазымы мектеп жасындаєы жјне мектеп жасына дейінгі балаларєа арналєан 100 жјне одан кґп тґсектік бар барлыќ санаторийлерде белгіленеді.

       417. Тјрбиешілер лауазымдары былай белгіленеді: психоневрологиялыќ, оныѕ ішінде церебральды сал ауруымен ауыратын психикасы бўзылєан балалар їшін 3 жастан асќан балаларєа 15 тґсек; басќа бейімделген 3 жастан асќан балаларєа 25 тґсекке; барлыќ бейімдегі 3 жасќа дейінгі балаларєа 50 тґсекке.
       Екі ауысымдаєы мектеп жасындаєы жјне мектеп жасына дейінгі балалар арасында тјрбие жўмысын ґткізу кезінде, оларды оќыту їшін мўєалімдер лауазымы енгізілмесе, тјрбиешілер лауазымы ќосымша 15 тґсекке 1 лауазым есебінен 25 немесе 50 тґсекке тиісті бґлімше бейіндері белгіленеді.

       418. Санаторийлерде музыкалыќ жетекшілер лауазымдары былай белгіленеді: 50-125 тґсекке – 0,5 лауазым; 125-тен астам тґсекке - 1 лауазым.
       419. Логопедтер лауазымдары психоневрологиялыќ оныѕ ішінде церебральды сал ауруымен ауыратын психикасы бўзылєан балалар їшін 125 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

§2. Туберкулезге ќарсы балалар санаторийлерініѕ
 штат нормативтері

      420. Бас дјрігердіѕ медицина бґлімі жґніндегі орынбасарыныѕ лауазымы санаторийлерде 300 жјне одан кґп тґсекке белгіленеді.
       421. Бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымы санаторийлерде 100-ден кем емес тґсек бар јр бґлімшеде белгіленеді.

       422. Дјрігер лауазымы 1 лауазым есебінен былай белгіленеді: туберкулездіѕ активті тїрімен, сїйек туберкулезімен ауыратын науќас, туберкулез менингиттен кейінгі реконвалесцент балаларєа арналєан 30 тґсегі бар санаторийлерге; туберкулездіѕ ќайтымды нысанымен балаларєа арналєан 50 тґсек бар санаторийлерге.
       423. Стоматолог-дјрігер лауазымы санаторийлерде (ерте жастаєы балаларєа арналєан санаторийлерден басќа) 75-150 тґсекке - 0,5 лауазым; 150-ден астам тґсекке - 1 лауазым белгіленеді.

       424. Диетолог-дјрігер лауазымы санаторийлерде 100-200 тґсекке - 0,5 лауазым; 200-ден астам тґсекке - 1 лауазым белгіленеді.
       425. Балаларєа арналєан 250 жјне одан да кґп тґсек бар санаторийлерде сїйек туберкулезімен ауыратын науќастарєа дјрігер-фтизиатр лауазымын белгіленеді, ал жабдыќталєан операция бґлмесі болєан жаєдайда – хирург-дјрігер лауазымы бекітіледі.

       426. Санаторийлерде кешкі жјне тїнгі уаќытта науќас балаларєа дјрігерлік ќызмет кґрсету (дјрігерлер кезекшілігі) јрбір санаторийдіѕ ќуатына, ќўрамы мен жергілікті жаєдайларына байланысты белгіленген айлыќ жўмыс уаќытыныѕ нормасы есебінен арнайы кесте штаты дјрігерлердіѕ кезекшілік етуі жолымен
ўйымдастырылады.

       427. Медициналыќ мейірбикелер (палаталыќ) посты санаторийлерде жјне санаторий бґлімшелерінде бір мейірбикеніѕ (лауазым) ќызмет кґрсетуі есебінен белгіленеді: туберкулездіѕ белсенді тїрімен, сїйек туберкулезімен ауыратын, туберкулезді менингиттен кейінгі реконвалесцент балаларєа арналєан кїндізгі 20 тґсекке, тїнгі
60 тґсекке; туберкулездіѕ ќайтымды тїрі бар балаларєа арналєан кїндізгі 50 тґсекке, тїнгі 10 тґсекке.

       428. Изолятор мейірбикесі лауазымы санаторийлерде былай белгіленеді: 75-100 тґсекке - 1 лауазым; 101-250 тґсекке - 3 лауазым.
       429. Гипс салу кабинеті фельдшерініѕ немесе мейірбикесініѕ лауазымы сїйек туберкулезімен ауыратын балаларєа арналєан санаторийлерде 100 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       430. Осы аталєан санаторийлерде жабдыќталєан операция бґлмесі болєан жаєдайда – 1 фельдшердіѕ немесе операциялыќ мейірбикеніѕ лауазымы белгіленген.
       431. Массаж жасайтын мейірбике лауазымы туберкулезді менингиттен кейінгі реконвалесцент жјне сїйек туберкулезімен ауыратын балаларєа арналєан санаторийлерде 50 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       432. Диетолог-мейірбике лауазымы санаторийлерде 50 тґсекке - 0,5 лауазым; 51-250 тґсекке - 1 лауазым белгіленеді.
       433. Ортопедиялыќ кабинеттіѕ мейірбикесі лауазымы сїйек туберкулезімен науќас балаларєа арналєан санаторийлерде белгіленеді: 50-100 тґсекке - 0,5 лауазым; 101-250 тґсекке - 1 лауазым.

       434. Сїйек туберкулезімен науќас балаларєа арналєан санаторийлерде таѕу бґлмесініѕ фельдшері немесе мейірбикесі лауазымы белгіленеді: 75-125 тґсекке - 1 лауазым; 125-тен кґп тґсекке - 2 лауазым белгіленеді.
       435. Медициналыќ статистик лауазымы санаторийлерде мынадай жаєдайларда белгіленеді: 100-125 тґсек болса – 0,5 лауазым; 125 тґсектен кґп болса - 1 лауазым белгіленеді.

       436. Санаторийлерде 150 жјне одан кґп тґсек болса дезинфектордыѕ 1 лауазымы белгіленеді.
       437. Екі немесе одан кґп оќшауланєан корпустары бар санаторийлерде (ерте жастаєы балаларєа арналєан санаторийлерден басќа) белгіленген мейірбикелер (палаталыќ) саны 25 тґсектен кем емес јрбір корпус їшін 1 мейірбикеге кґбейеді.

       438. Санитарлар (палаталыќ) посты мектепке дейінгі жјне мектеп жанындаєы балаларєа арналєан санаторийлерде бір санитардыѕ (лауазымы) 20-25 тґсекке кїндіз жјне 50-60 кереует-орынєа тїндегі уаќытта ќызмет етуі есебінен белгіленеді, ал ерте жастаєы балаларєа арналєан санаторийлерде - бір санитардыѕ (лауазымы) 15
тґсекке кїндіз жјне 30 тґсекке тїндегі уаќытта ќызмет етуі есебінен белгіленеді.

       439. Екі немесе одан кґп бір-бірінен оќшауланєан корпустары бар санаторийлерде (ерте жастаєы балаларєа арналєан санаторийлерден басќа) белгіленген санитарлар (палаталыќ) саны 25 тґсектен кем емес јрбір корпус їшін 2 санитар лауазымына кґбейеді.
       440. Изолятор санитары лауазымы санаторийлерде былай белгіленеді:

       50 тґсекке - 1 лауазым;
       51-100 тґсекке - 2 лауазым

       101-250 тґсекке - 3 лауазым.
       441. Туберкулезді менингиттен кейінгі реконвалесцент балаларєа арналєан 50 жјне одан да кґп тґсек бар санаторийлерде физиотерапия кабинетініѕ ќызмет кґрсетуі їшін 1 лауазымы белгіленеді.

       442. Озокерит-балшыќпен емдеу кабинеттері болєан жаєдайда санаторийлерде ќосымша былай белгіленеді:
       50-100 тґсекке - 1 санитар лауазымын белгіледі;

       51-100 тґсекке – 1,5 санитар лауазымын белгіледі.
       443. Гипс салу кабинетін ќызмет кґрсетуі їшін санитар лауазымы сїйек туберкулезімен ауыратын балаларєа арналєан санаторийлерде былай белгіленеді:

       75-100 тґсекке – 0,5 санитар лауазымы белгіледі;
       101-250 тґсекке – 1 санитар лауазымы белгіледі.

       444. Асхана санитарыныѕ лауазымы активті туберкулез тїрімен науќас жјне сїйек туберкулезімен науќас балаларєа арналєан санаторийлерде 30 тґсекке – 1 лауазым белгіленеді.
       445. Сїйек-туберкулез санаторийлерінде 50 тґсекке – науќастарды тасымалдау мен сїйемелдеуші санитардыѕ 1 лауазымы белгіленеді.

       446. 75 жјне одан кґп тґсек бар санаторийлерде шаруа-бикесі белгіленеді. Екі немесе одан кґп корпустарда 150 жјне одан кґп тґсек орналасќан санаторийлерде 2 шаруа-бикесі лауазымы белгіленуге рўќсат етіледі.
       447. Педагогикалыќ бґлім меѕгерушісініѕ лауазымы мектепке дейінгі жјне мектеп жасындаєы балаларєа арналєан барлыќ санаторийлерде 100 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       448. Тјрбиешілердіѕ лауазымы 1 лауазым есебінен былай белгіленеді:
       50 тґсекке – 3 жасќа дейінгі балаларєа арналєан санаторийлер, бґлімшелер, барлыќ бейінді палаталарда;

       30 тґсекке – 3 жастан жоєары сїйек туберкулезімен ауыратын балаларєа арналєан санаторийлер, бґлімшелерде, барлыќ бейінді палаталарда;
       449. Тјрбие жўмыстарын екі ауысымда жїргізу барысында 3 жастан асќан мектепке дейінгі жјне мектеп жасындаєы балаларєа, егер мўєалім-тјрбиелеуші лауазымы белгіленбеген болса, санаторийлердіѕ, бґлімшелердіѕ жјне палаталардыѕ бейініне сјйкес ќосымша 30, 15 немесе 25 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       450. Музыка жетекшісініѕ лауазымы санаторийлерде былай белгіленеді:
       50-125 тґсекке – 0,5 лауазым;

       125-тен кґп тґсекке – 1 лауазым;
       Сїйек туберкулезімен ауыратын балаларєа, санаторийлерде жјне бґлімшелерде кґрсетілген лауазым тек ќана 7 жасќа дейінгі балаларєа арналєан санаторийлерде жјне бґлімшелерде енгізіледі.

       451. Еѕбек жґніндегі нўсќаушыныѕ лауазымы мектеп жасына дейінгі балаларєа арналєан санаторийлерге жјне бґлімшелерге 50 балаєа 0,5 лауазым белгіленеді.
       452. Санаторийлердегі балалар їшін 250 жјне одан да кґп тґсекке, сїйек туберкулезімен ауыратын балаларєа, 100 баладан кем емес 7 жастан кішірек балаларєа, педагогикалыќ бґлімніѕ мектеп жасына дейінгі бґлімшесініѕ ќосымша меѕгеруші лауазымын белгілеуге рўќсат етіледі.

       453. Бастауыш, жеті жылдыќ жјне орта мектеп мўєалімдері лауазымдарын сїйек туберкулезді мектептер мен туберкулез санаторийлері їшін бекітілген оќу жоспары жјне сынып санына байланысты белгілейді.
       454. Бастауыш, жеті жылдыќ жјне орта мектептері сыныптарында 10-нан кем емес жјне 20-дан аспайтын оќушы санына (туберкулез санаторийлерінде -10-нан кем емес жјне 25-тен аспайтын оќушы санына) белгіленеді.

       455. Балалар бґлімшелерініѕ медициналыќ жјне педагогикалыќ ќызмтекерлерініѕ штаттары, ересектерге арналєан санаторийлерде ўйымдастырылатын, балалар санаторийлеріне арналєан штат нормативтеріне сјйкес белгіленеді. Балалар бґлімшесініѕ бас мейірбикесі лауазымы бґлімшеде 25 жјне одан кґп тґсек болєан
жаєдайда белгіленеді.

§3. Нерв жїйесі бўзылєан шектеулі, психикасы бўзылєан
 жјне мїмкіндіктері шектеулі балаларєа арналєан оѕалту
 орталыќтарыныѕ штат нормативтері

      456. Бґлімшелер (палаталар, бґлмелер) дјрігерлерініѕ лауазымдары мынадай тґсек санына 1 лауазым есебінен белгіленеді:

новропатолог-дјрігер 15;

педиатр-дјрігер 30;

офтальмолог-дјрігер 300;

травматолог-ортопед дјрігер 150;

функциялыќ диагностика дјрігері 100;

генетик дјрігер 300;

психиатр дјрігер 150;

јдіскер дјрігер 150;

статистик дјрігер 150;

науќас балаларєа кїтім жасаумен айналысатын тўлєаларды емдейтін терапевт дјрігер 150;

инемен емдеу дјрігері 100;

биологиялыќ кері байланыс кабинетініѕ дјрігері 300;

емдік денешыныќтыру дјрігері 100.

      457. Диетолог дјрігер лауазымы балалар стационарына арналєан мґлшер бойынша белгіленеді.
       458. Стоматолог-дјрігер лауазымдары 150 тґсекке 1 лауазым есебінен таєайындалады, біраќ 75 тґсектік ўйымдарда 0,5 лауазымынан кем емес бекітіледі.

       459. Бас дјрігердіѕ медициналыќ бґлім жґніндегі орынбасары лауазымына 300 жјне одан аса тґсек болєанда белгіленеді.
       460. Мейірбике лауазымдарына (палаталыќ) 20 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен таєайындалады.

       461. Оќшаулауыш мейірбике лауазымдарына 100 тґсек санына 1 лауазым есебінен таєайындалады. 300 жјне одан аса тґсек ўйымдарда тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост белгіленеді.
       462. Гипс салу кабинетініѕ мейірбикесі лауазымдарына 125 тґсекке 1 лауазым есебінен жўмыс кґлемі бар болса белгіленеді.

       463. Емдјмдік мейірбике лауазымдарына ўйымдарда:
       75 дейінгі тґсек саны – 0,5 лауазым;

       80-250 тґсек саны – 1 лауазым;
       250-ден аса тґсек саны – 1 лауазым жјне јрбір келесі 200 тґсек санына 1 лауазым ќосымша белгіленеді.

       464. Райттерапия (иппотерапия) жґніндегі нўсќаушы лауазымдарына ўйымєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       465. Хауыз болєан жаєдайда жїзу (гидрокинезотерапия) жґніндегі нўсќаушы лауазымына ўйымєа 1 лауазым есебінен таєайындалады.

       466. Аэросолярийде немесе аэротерапияєа арнайы бейімделген верандалар мен жабдыќталєан жаєажайда ќызмет кґрсететін мейірбике лауазымына 250 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       467. Бас мейірбике лауазымына 200 тґсек саны бар болєанда белгіленеді.

       468. Санитар лауазымына (палаталыќ) 25 тґсекке тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.
       469. Науќастарды емдік-диагностикалыќ кабинеттерге тасымалдайтын жјне алып жїретін санитар лауазымына 50 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       470. Оќшаулауыш санитар лауазымына оќшаулауыш мейірбикесі лауазымына тиісінше белгіленеді.
       471. Гипс салу кабинетініѕ санитары лауазымына гипс салу кабинетініѕ мейірбикесі лауазымына тиісінше таєайындалады, біраќ 1 лауазымнан кґп емес.

       472. Аэросолярийде немесе аэротерапияєа арнайы бейімделген верандалар мен жабдыќталєан жаєажайда ќызмет кґрсететін санитар лауазымына мейірбике лауазымына тиісінше белгіленеді.
       473. Санитар-бўлаулаушы лауазымына 40 тґсекке 1 лауазым есебінен бґлімге 1 лауазымнан кем емес белгіленеді.

       474. Емдік денешыныќтыру жјне хауызєа арналєан залєа санитар лауазымына зал їшін 1 жјне хауыз їшін бґлек 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       475. Шаруа-бикесі лауазымы 200 тґсекке - 1 лауазым жјне ќосымша јрбір келесі 100 тґсек санына (200-ден тыс) 0,5 лауазым, біраќ бір лауазымнан кем емес белгіленеді.

       476. Санитар-буфетші лауазымына 50 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       477. Педагог јдіскер лауазымына (педагогикалыќ бґлім меѕгерушісі) мектепке дейінгі жјне мектеп жасындаєы балаларєа арналєан барлыќ ўйымдарда 100 жјне одан аса тґсек санына ќарай таєайындалады.

       478. Тјрбиеші лауазымына 15 тґсек санына 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       479. Музыкалыќ басшы лауазымдарына ўйымдарда:

       50-125 тґсек санына – 0,5 лауазым;
       125 тґсектен тыс – 1 лауазым белгіленеді.

       480. Логопед лауазымы 10 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       481. Дефектолог лауазымына 10 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       482. Психолог лауазымына 100 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       483. Јлеуметтік педагог лауазымы 100 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       484. Еѕбек терапиясы жґніндегі нўсќаушы лауазымына 100 тґсек санына 1 лауазым есебінен таєайындалады.
       485. Ортездік-протездік шеберханаєа мына лауазымдар таєайындалады:

       меѕгеруші - 1 ставка;
       ортезист 75 тґсекке 1 лауазым есебінен;

       аєа техник ортезист 100 тґсекке 1 лауазым;
       техник ортезист 50 тґсекке 1 лауазым.

§4. Ересектерге арналєан санаторийдіѕ штат нормативтері

      486. Санаторийдіѕ бас дјрігерініѕ медициналыќ бґлімі жґніндегі орынбасары лауазымына 250 жјне одан кґп тґсек саны бар санаторийлерде белгіленеді.
       487. Санаторийдіѕ бґлім меѕгерушісі лауазымы јрбір 150 тґсекке белгіленеді. Бґлім меѕгерушісі консультация берумен ќатар дјрігердіѕ белгіленген мґлшеріне ќосымша науќастыѕ 0,5 ставкаєа жїргізеді.

       488. Хирургиялыќ бґлімше меѕгерушісі лауазымы туберкулезбен ауыратын науќастарєа жјне жараќат салдары бар науќастарєа арналєан 75 жјне одан кґп хирургиялыќ тґсегі бар санаторийлерде белгіленеді.
       489. Дјрігер лауазымы 50 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді. Ґкпе туберкулезініѕ белсенді тїрімен, бїйрек туберкулезімен жјне зјр шыєару жолы ауруларымен ауыратын науќастарєа арналєан санаторийлерде дјрігер лауазымы 40 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       Науќастардыѕ ауыр ќўрамы бар бґлімшелерде (миокардтыѕ бастан ґткерген инфаркті, айќындалєан коронаросклероз, асќазанныѕ ойыќ-жарасы жјне ґршу сатысындаєы ўлтабар ойыќжарасы жјне т.с.с.) 30 тґсекке 1 терапевт-дјрігер лауазымы есебінен белгіленеді.
       490. Диетолог-дјрігер лауазымы 200 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді. Диетолог-дјрігер ґзініѕ негізгі жўмысымен ќатар дјрігердіѕ белгіленген мґлшеріне ќосымша науќастыѕ 50 % жїргізеді.

       491. Хирург-дјрігер лауазымы туберкулезбен ауыратын науќастарєа арналєан жјне жараќат салдары бар науќастар мен ас ќорыту мїшелерініѕ аурулары бар науќастарєа арналєан 20 кем емес хирургиялыќ тґсек саны бар санаторийлерде жјне 40 жјне аса хирургиялыќ тґсек саны бар санаторийлерде 2 лауазым таєайындалады.
Хирург-дјрігер операция жасаумен ќатар 20 науќасты жїргізеді.

       492. Туберкулезбен ауыратын науќастарєа арналєан жјне жараќат салдары бар науќастар мен ас ќорыту мїшелерініѕ аурулары бар науќастарєа арналєан 10 хирургиялыќ тґсек саны бар санаторийлерде хирург-дјрігердіѕ 0,5 лауазымы, ал 50 жјне одан кґп хирургиялыќ тґсек саны бар санаторийлерде - јрбір 25 тґсек санына
хирург-дјрігердіѕ 1 лауазымы белгіленеді.

       493. Ќажет болєан жаєдайда консультация ґткізу кезінде басќа мекемелерден маман-консультанттарды шаќыруєа рўќсат етіледі. Аќыл-кеѕеске аќы тґлеу санаторий сметасы бойынша еѕбекаќы ќорында ескерілуі мїмкін.
       494. Дјрігерлер кезекшілігі 150 жјне одан кґп тґсек саны бар санаторийлерде тїнгі уаќытта ўйыќтау ќўќыєымен оларєа белгіленген жўмыс уаќытыныѕ айлыќ мґлшері есебіне арнайы кесте бойынша штаттаєы дјрігерлердіѕ кезекшілігі жолымен ўйымдастырылады. Дјрігерлер кезекшілігі санаторий дјрігерлерініѕ штаттыќ

ќўрамымен ќамтамасыз етілуі мїмкін болмаєан жаєдайларда еѕбекаќы ќорында негізгі лауазымы бойынша оларєа белгіленген айлыќ уаќыт мґлшерінен тыс санаторийдіѕ штаттаєы дјрігерлерімен орындалатын кезекшілікке аќы тґлеуге арналєан арнайы ќаржы бґлу ќарастырылєан болуы тиіс: а) ґкпе туберкулезініѕ белсенді
тїрімен; б) ас ќорыту мїшелерініѕ; в) ќанайналым мїшелерініѕ аурулары бар науќастарєа арналєан санаторийлерде, курорттан тыс немесе курортта біраќ басќа санаторийлерден алыстау орналасќан санаторийлерде дјрігерлер кезекшілігі ондаєы тґсек санына ќарамастан ўйымдастырылады. Дјрігерлер кезекшілігі
ќарастырылмаєан санаторийлерде шўєыл кґмек кґрсету їшін санаторий дјрігері шаќырылады, наќты шыєындаєан уаќытына аќы тґленеді.

       495. Туберкулезді санаторийлерде (палаталыќ) мейірбике лауазымдары:
       50-75 тґсекке 5 лауазым;

       75 жјне одан кґп тґсекке 5,5 лауазым;
       јрбір 25 тґсекке 1 лауазым ќосылады – 75-тен астам есебінен белгіленеді.

       Басќа да бейінді санаторийлерде:
       50-75 тґсекке 4 лауазым;

       75 жјне одан кґп тґсекке 4,5 лауазым;
       јрбір 35 тґсекке 75 аса 1 лауазым ќосылады.

       50-ден 75 дейін тґсегі бар туберкулездік емес санаторийлерде аєа мейірбике палаталарда кезекшілікті атќаруєа тартылуы мїмкін.
       496. Емшара кабинетініѕ мейірбикесі лауазымы 100 тґсекке белгіленеді.

       497. Суем ќызмет кґрсететін мейірбике лауазымы санаторийге 1 лауазым есебінен белгіленеді. Санаторийде тиісті жабдыєы бар радийбелсенді ванна бґлмесіне арналєан ерітінді дайындайтын зертхана бар болєан жаєдайда 0,5 мейірбике лауазымы ќосымша белгіленеді.
       498. Балшыќ емшарасын босататын мейірбике лауазымы 90 жјне аса балшыќ емшарасына 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       499. Ґкпе туберкулезініѕ белсенді тїрімен ауыратын науќастарєа арналєан санаторийлерде отоларингология кабинетініѕ мейірбикесі лауазымы отоларинголог-дјрігер лауазымдарына тиісінше белгіленеді.
       500. Ингаляторияда ќызмет кґрсететін мейірбике лауазымы ингаляториясы бар санаторийлерде 0,5 лауазым есебінен 4 орынєа белгіленеді.

       501. Жаєажайда ќызмет кґрсететін мейірбике лауазымы санаторийде дербес жаєажайы бар болса:
       75-200 тґсекке 0,5 лауазым;

       200 жјне одан кґп тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       502. Аэросолярийде немесе аэротерапияєа арнайы бейімделген верандаларда (ќаптарда ќысќы жатуєа арналєан) ќызмет кґрсететін мейірбике лауазымы санаторийде:

       75-200 тґсекке 0,5 лауазым;
       200 жјне одан кґп тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       503. Емдјмдік мейірбике лауазымы санаторийде:
       50-150 тґсекке 1 лауазым;

       150-250 тґсекке 1,5 лауазым.
       250-450 тґсекке 2 лауазым

       450 жјне одан кґп тґсекке 2,5 лауазым есебінен белгіленеді.
       504. Стоматолог лауазымы:

       100-200 тґсекке 0,5 лауазым;
       200-450 тґсекке 1 лауазым.

       450 жјне одан кґп тґсекке 1,5 лауазым есебінен белгіленеді.
       505. Жўмыс істеп тўрєан ќондырєыєа ќызмет кґрсететін дезинфектор лауазымы тек ќана туберкулездік санаторийлерге белгіленеді.

       506. Медициналыќ тіркеуші лауазымы 100 жјне одан аса тґсек саны бар санторийлерде белгіленеді.
       507. Операция жјне байлайтын бґлме мейірбикесі лауазымдары ќосымша туберкулезбен ауыратын науќастарєа арналєан жјне жараќат салдары бар науќастар мен асќазан-ішек аурулары бар науќастарєа арналєан 20 кем емес хирургиялыќ тґсек саны бар санаторийлерде белгіленеді.

       508. 2 жјне одан кґп жекеленген корпустары бар санаторийлерде белгіленген палаталыќ мейірбике саны 25 кем емес тґсек саны бар јр корпусќа 1 мейірбике лауазымы болып кґбейеді, біраќ санаторийге 3 лауазымнан аспайтын мґлшерде.
       509. Ересектер мен жасґспірімдерге арналєан туберкулез санаторий штатында еѕбек терапиясы жґніндегі нўсќаушы лауазымы:

       75-100 тґсек санына 1 лауазым;
       јрбір келесі 100 тґсек санына 1 лауазым есебінен таєайындалады.

       510. (палаталыќ) санитар лауазымы:
       туберкулезді санаторийде 50-75 тґсек санына 9 лауазым белгіленеді. Јрбір 75-тен асатын 8 тґсек санына 1 лауазым ќосылады.

       Басќа да санаторийлерде 50-75 тґсек санына 6 лауазым белгіленеді. Јрбір 75 асатын 13 тґсек санына 1 лауазым ќосылады.
       2 жјне одан да кґп бір-бірінен жекеленген корпусы бар санаторийлерде белгіленген санитар саны кемінде 25 тґсек саны бар јр корпусќа 2 лауазымєа кґбейеді.

       511. Туберкулезбен ауыратын науќастарєа арналєан жјне жараќат салдары бар науќастар мен асќазан-ішек аурулары бар науќастарєа арналєан 20 кем емес тґсек саны бар хирургиялыќ палатасы бар санаторийлерде ќосымша санитар (палаталыќ) жјне науќастарды тасымалдайтын жјне сїйемелдейтін санитар лауазымы
белгіленеді.

       512. Отоларингология бґлімі бар ґкпе-туберкулез санаторийлерінде ќосымша санитар (палаталыќ) лауазымы белгіленеді.
       513. Ќабылдау бґлмесініѕ ќызмет кґрсетуі їшін 100 жјне одан аса тґсек санына арналєан санаторийлерде ќосымша 1 санитар лауазымы белгіленеді.

       514. Душ бґлмесі кафедрасымен жјне басќа да душќа арналєан ќондырєысы бар суемханасы бар санаторийлерде санитар-душер лауазымы белгіленеді.
       515. Санаторий жанындаєы емдік ванналарды босатуєа арналєан бґлімшелерде:

       јрбір 4 ваннаєа 1 санитар-ваннашы лауазым;
       јрбір 8 ваннаєа 1 санитар-сыпырушы лауазымы белгіленеді.

       516. Санаторий жанындаєы балшыќпен емдеу бґлімшелерінде:
       јрбір 3 балшыќ кушеткасына ембалшыќ аппликациясын жіберу жґніндегі 1 санитар-балшыќшы лауазымы;

       јрбір 4 балшыќ кушеткасына балшыќты јкелу, жылыту жјне брезенттерді апару їшін 1 санитар-балшыќшы лауазымы;
       гинекологиямен ауыратын науќастарєа ќызмет кґрсету їшін јрбір 2 креслоєа 1 санитар лауазымы;

       10 балшыќ кушеткасына 1 санитар-сыпырушы лауазымы белгіленеді.
       517. Санаторий жанындаєы жаєажай санитары лауазымы јрбір 50 аєаш тапшанєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       518. Аэросолярийде немесе аэротерапияєа арнайы бейімделген верандаларда (о.і. ќаптарда ауада жатуєа арналєан) ќызмет кґрсететін санитар лауазымы еѕ кемінде 25 аєаш тапшан бар болєанда белгіленеді.
       519. Еѕ жаќын теміржол станциясынан немесе кемежайдан 10 км-ге жјне одан аса орналасќан жјне тоќтайтын жері бар санаторийге келетін жјне кететін науќастар їшін еѕ кемінде 6 тґсек саны бар санаторийге 2 санитар лауазымы белгіленеді.

       520. Сїйек-туберкулез санаторийінде науќастарды тасымалдау жјне алып бару жґніндегі санитар лауазымы јрбір 20 науќасќа 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       521. 400 жјне одан аса тґсегі, 2 жјне одан аса ўйыќтайтын корпусы бар санаторийлерде 2 шаруа-бикесі лауазымы белгіленеді.

§5. Дјріхана персоналы

      522. Дјріхана меѕгерушісі-провизор лауазымы 150 жјне одан аса тґсек саны бар еѕ жаќын дјріханадан 3 км жјне одан аса алыстаєы жеке орналасќан санаторийлерде (курорттан тыс), 150-ге жуыќ тґсегі бар санаторийлерде дјріхана меѕгерушісі лауазымыныѕ орнына – провизор-технолог немесе фармацевт лауазымы
белгіленеді.

       450 жјне одан кґп тґсегі бар, курорттан тыс орналасќан, еѕ жаќын дјріханадан 3 км жјне одан астам алыстатылєан санаторийлерде ќосымша провизор-технолог немесе фармацевт лауазымы белгіленеді.
       523. Дјріхана санитары лауазымы жўмыс істейтін санитарлар нормативініѕ шегінде енгізілуі мїмкін.

7-тарау. Балалар їйініѕ ќызметкерлер ќўрамыныѕ
 штат нормативтері

      524. Педиатр-дјрігерлерініѕ лауазымы Балалар їйіндегі (жалпы типті) 40 балаєа 1 лауазым жјне 20 балаєа педиатр-дјрігерлерініѕ 1 лауазымы маманданєан Балалар їйіне белгіленеді.
       525. Отолариноглог-дјрігерініѕ лауазымы мамандырылєан Балалар їйіндегі есту жјне тіл ќабілеті бўзылєан 45-100 балаєа 0,5 лауазымы белгіленеді.

       526. Невропатолог дјрігерлерініѕ лауазымы мамандандырылєан Балалар їйіне Балалар їйіндегі органикалыќ заќымданєан орталыќ жїйке жїйесі церебральды сал ауруымен ауыратын психикалары бўзылєан балалар їшін 30-70 балаєа 0,5 лауазымы, 70-тен астам балаєа 1 лауазым белгіленеді.
       527. Балалар їйіндегі (жалпы типті) мейірбикелердіѕ лауазымы 40 балаєа 1 лауазымы жјне мамандандырылєан Балалар їйіндегі 20 тґсекке 1 тјулік бойєы кїзет есебінен белгіленеді.

       75 жјне одан да кґп орны балалар їйлерінде жўмыс кґлеміне ќарамай, соныѕ ішінде 6 жјне одан кґп тґсектік изоляторда немесе карантиндегі балаларєа ќызмет кґрсету бойынша бір тјулік бойы ќолданыстаєы медициналыќ бике лауазымдарыныѕ ќажетті ќосымша саны белгіленеді.
       528. Физиотерапия бойынша мейірбикелердіѕ лауазымы ќолданыстаєы штат нормативтері бойынша ауруханалардыѕ физиотерапия бґлімшелеріне белгіленеді.

       529. Балалар їйіндегі массаж жасайтын мейірбикелердіѕ жјне ќажетті жјрдем ќозєалыс функция аппаратыныѕ заќымдалуы бойынша емдік дене шыныќтыру јдіскерініѕ лауазымы органикалыќ заќымданєан орталыќ жїйкелік церебральды сал ауруымен ауыратын психикалары бўзылєанмаєан балалар їшін ќолданыстаєы штат
нормативтері бойынша ауруханалардыѕ физиотерапия бґлімшелеріне белгіленеді.

       530. Емдік тамаќтандыру мейірбикелердіѕ лауазымы ўйымєа 1,0 лауазым есебінен белгіленеді.
       531. Патронаж мейірбикесініѕ лауазымы ўйымєа 1,0 лауазым есебінен белгіленеді.

       532. Бас мейірбикесініѕ лауазымы ўйымєа 1,0 лауазым есебінен белгіленеді.
       533. Тјрбиешініѕ лауазымы 15 жасќа дейінгі 10 балаєа жјне органикалыќ орталыќ жїйке жїйесі заќымданєан церебральды сал ауруымен ауыратын психикалары бўзылєан балалар їшін немесе психикалары бўзылмаєан балаларєа, 1,5 жастан 2 жасќа дейін, 13 балаєа, 1,8 жастан 2 жасќа дейін 15 балаєа 1 тјулік бойы жўмыс

істейтін пост есебінен белгіленеді.
       534. Бас тјрбиешініѕ лауазымы белгіленеді:

       30-50 балаєа 0,5 лауазым, 51 жјне одан да кґп балаєа 1 лауазым.
       535. Орталыќ жїйкелері органикалыќ заќымдалєан, оќытуєа жјне тјрбиелеуге келмейтін балалар їшін балалар їйлерінде, тјрбиеші лауазымдарын мейірбике лауазымдарына ауыстыруєа болады.

       536. Сурдологопед лауазымдары есту ќабілетініѕ бўзылуымен (саѕырауларєа, ќўлаќтарыныѕ мїкісі барларєа, кереѕ-мылќауларєа, кереѕ болып ќалєандарєа) 1,5 жастан бастап 8 балаєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       537. Логопедтердіѕ лауазымы(жалпы типті) балалар їйлеріндегі 1,5 жастаєы 15 балаєа, орталыќ жїйкелері органикалыќ заќымдалєан, жаќ сїйек-бет маѕайы патологиясынан, дизартриядан, алалиядан, тўтыєудан зардап шегетін 8 балаєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       538. Психолог лауазымы мамандандырылєан балалар їйіндегі 70 балаєа 0,5 ставка есебінен белгіленеді, 70 баладан кґп болса 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       539. Музыкалыќ ќызметкер лауазымы ўйымєа 1,0 лауазымы белгіленеді.

       540. Кїтуші-санитар лауазымы 6-дан 22 саєатќа дейінгі жўмыс мерзіміне кґрсетілген уаќытта (жўмыс кїнніѕ созылу ґзгешелігін есепке алумен) топтармен жўмыс жасау їшін ќарастырылєан тјрбиеші лауазымыныѕ санына сјйкес белгіленеді.
       541. Психиканыѕ бўзылуымен немесе бўзылуынсыз жїретін орталыќ жїйке жїйесініѕ органикалыќ заќымдалуы бар Балалар їйіндегі 10 балаєа шаќќанда 1 тјулік бойы жўмыс істейтін пост есебінен кїтуші-санитар лауазымы белгіленеді.

       Балалар їйлеріндегі изолятордаєы орташа білімді медицина ќызметкерлерініѕ кґмегімен кїтілмейтін 6 жјне одан да кґп орындаєы балаларды кїтуге ќажетті ќосымша кїтушілердіѕ лауазымы белгіленеді.
       542. Аспазшы лауазымы белгіленеді: 80 тґсекке дейін Балалар їйіне 2 бірлік; 80-100 тґсектен астам Балалар їйіне 2,5 бірлік; јрбір 50 (100-ден тыс) тґсекке ќосымша 2,5 бірлік.

2-бґлім. Жедел медициналыќ кґмек станциялары мен
 бґлімшелерініѕ їлгілік штаттары жјне штат нормативтері

      543. Жедел медициналыќ кґмек станциялары мен бґлімшелерініѕ їлгілік штаттары жјне штаттыќ нормативтері Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ штат нормативтері мен їлгі штаттарына 6-ќосымшаєа сјйкес белгіленеді

3-бґлім. Ќан орталыќтарыныѕ їлгілік штаттары жјне
 штат нормативтері

      544. Донор ќаны ґнімдерін ґндірудіѕ жылдыќ кґлеміне байланысты ќан орталыќтары 5 санатќа бґлінеді. Ќан орталыєы (бўдан јрі – ЌО) ќан ґнімдеріне сўраныс жјне оны дайындау жылына 1000 литр жјне одан астам болєан кезде ўйымдастырылуы мїмкін. Донор ќаныныѕ ґндіру кґлемі жылына (мыѕ л.) болєанда, мынадай
санаттар белгіленеді: 1-санат - жылына 7 мыѕ л. астам, 2 санат - 5-7, 3 санат - 3-5, 4 санат - 2-3, 5 санат - мыѕ л. астам. Санаттарына сјйкес ЌО штат кестесі белгіленеді.

       545. Плазманы фракциялау јдісімен ќан препараттарына ќайта ґѕдеумен айналысатын Ќан орталыќтарына ќайта ґѕдеу кґлеміне ќатысты ќосымша штаттар белгіленеді. Жылына донор ќанын ґндіру кґлеміне (мыѕ л.) байланысты ЌО белгіленеді. Донор ќаныныѕ ґнімдері мыналардан тўрады:
       1) донор ќаныныѕ емдік маќсатќа жарамды компоненттері (ґндіру, баќылау сатыларынан ґткен жјне емдеу торабына жіберу їшін ґнімдерді беру бґлімшесіне немесе экспедицияєа берілген дайын ґнім);

       2) диагностикалыќ стандарттар дайындауєа арналєан донор ќаныныѕ компоненттері (диагностикалыќ стандарттар дайындауєа пайдаланылєан, емдеу торабында ќолдануєа жарамды, ґндіру, баќылау сатыларынан ґткен жјне емдеу торабына жіберу їшін дайын ґнімдер ќоймасына немесе экспедицияєа тапсырылєан донор
ќаныныѕ компоненттері (шикізат);

       3) ќан препараттарын ґндіруге берілген донор ќаныныѕ компоненттері (ќан препараттарын ґндіруге жарамды жјне дайындаушы-ўйымдарєа жіберілген плазманыѕ барлыќ тїрлері (шикізат);
       4) зертханалыќ зерттеулерге арналєан консервантсыз дайындалєан ќан.

       Донор ќаны ґнімдерін ґндірудіѕ жылдыќ кґлемі донор ќаны компоненттерініѕ жоєарыда кґрсетілген барлыќ санаттарыныѕ жылдыќ кґлемдерін ќосу жолымен есептеледі.
       546. Бас мейірбике – 1-3 санаттаєы орталыќтарда – 1 лауазым. Инфекциялыќ баќылау мейірбикесі 1-санаттаєы ЌО – 2 лауазым, 2-5-санаттаєы ЌО – 1 лауазым. Јдіскер-дјрігер 1-санаттаєы ЌО 2 лауазым, медициналыќ статист – 1-5 санаттаєы ќан орталыќтарында – 1 лауазым. Шаруа-бикесі – 1 лауазым.

8-тарау. Донорларды жасаќтау тобыныѕ їлгі штаттары мен
 штат нормативтері

§1. Донорлармен толыќтыру бґлімшесі

      547. Бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымы јр бґлімшеде белгіленеді.
       548. Трансфузиолог-дјрігер лауазымдары ќан орталыєыныѕ (ЌО) санатына байланысты кїніне 30 донор ќабылдауєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       549. Ўйымдардаєы, кјсіпорындардаєы, оќу орындарындаєы халыќпен аєарту-їгіт жўмысы жґніндегі дјрігер (терапевт, трансфузиолог) лауазымы бір бґлімшеге 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       550. Бґлімшеніѕ аєа мейірбикесі лауазымы бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымына сјйкес белгіленеді.

       551. Ўйымдардаєы, оќу орындарындаєы халыќты їгіттеуге жјне донорлыќќа жоспарлы даярлауєа арналєан донорлыќты ўйымдастыру жґніндегі фельдшер лауазымы 1-3 санаттаєы ЌО 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       552. Мейірбикелер лауазымдары барлыќ ЌО 1 санаттаєы ЌО їшін 3,25 лауазым, 2-4 санаттаєы ЌО– 2 лауазым, 5 санаттаєы ЌО – 1,5 лауазым есебінен белгіленеді.

       553. Медициналыќ тіркеуші лауазымдары 1 санаттаєы ЌО їшін 3,25 лауазым, 2 санаттаєы ЌО – 3 лауазым, 3–4 санаттаєы ЌО – 2,5 лауазым, 5 санаттаєы ЌО – 1,5 лауазым есебінен белгіленеді.
       554. Санитар лауазымдары 1 санаттаєы ЌО - 02 лауазым, 2 санаттаєы ЌО – 1,75, 3 санаттаєы ЌО – 1,5, 4 санаттаєы ЌО – 1,25 жјне 65 санаттаєы ЌО – 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       555. Санитар–буфетші лауазымдары 1–2 санаттаєы ЌО-да 2 лауазым жјне 3–5 санаттаєы ЌО їшін 1 лауазым есебінен белгіленеді.

§2. Бірыѕєай донор орталыєы

      556. Донорлардыѕ ґѕделетін 25 000 есепке алу карточкасына бірегей донор орталыєы жасаќталады. Орталыќта фельдшер (мейірбике) 1 лауазымы жјне 2 медициналыќ тіркеуші лауазымы ќарастырылєан. 25000-нан артыќ ґѕделетін јр 10000 донор карточкасына фельдшердіѕ (мейірбике) ќосымша 0,25 лауазымы, медициналыќ
тіркеушініѕ 0,5 лауазымы енгізіледі.

§3. Кґшпелі бригаданыѕ їлгілік штаттары

      557. Трансфузиолог-дјрігері (хирург, терапевт) жјне медициналыќ тіркеуші лауазымдары Ќан орталыєыныѕ (ЌО) санатына ќарамастан жылына 2000 литр консервіленген ќан дайындау їшін јрќайсысына 1 ставка есебінен белгіленеді.
       558. Операция мейірбикесі (эксфузионист), зертханашы (фельдшер-зертханашы), санитар жјне буфетші лауазымдары Ќан орталыєыныѕ (ЌО) санатына ќарамастан дјрігердіѕ 1 ставкасы есебінен јрќайсысына 1,5 ставкадан белгіленеді.

       559. Жылына дайындалатын 2000 литрден астам 1000 литрге 0,5 трансфузиолог–дјрігері лауазымы, 0,75 операция мейірбикесі (эксфузионист) лауазымы, 0,75 зертханашы, 0,5 медициналыќ тіркеуші жјне 0,75 санитар жјне буфетші лауазымы енгізіледі.
       560. Жылына 2000 литрге дейін ќан дайындауы жоспарланєан ЌО кґшпелі топ орталыќтыѕ штаты шегінде ќўрылады.

9-тарау. Ќанды дайындау жјне компоненттеріне ќайта ґѕдеу тобыныѕ їлгі штаттары мен штат нормативтері

§1. Ќанды дайындау жјне оны компоненттерге ќайта ґѕдеу бґлімшесініѕ їлгі штаттары

      561. Бґлімше меѕгерушісініѕ, аєа мейірбикеніѕ жјне шаруа-бикесініѕ лауазымдары јр бґлімшеде белгіленеді.
       562. Ќан дайындау тобы їшін мына лауазымдар белгіленеді:

       1) трансфузиолог–дјрігері, операция мейірбикесі (эксфузионист), санитар лауазымдары ќан орталыќтарыныѕ санатына ќарамастан жылына 2000 литрге (кїніне 20–25 донор) дейін ќан дайындалєанда ќызметкердіѕ јр санатына 1,5 лауазым жјне 2000 литрден астам јрбір 1000 литрге ќосымша 0,5 ставкадан ќосымша;
       2) медициналыќ тіркеуші лауазымы ќан орталыќтарыныѕ санатына ќарамастан жылына 2000 литрге дейін (кїніне 20–25 донор) 1 ставка есебінен жјне 2000 литрден астам јрбір 1000 литрге 0,5 ставкадан ќосымша.

       563. Плазмацитаферез тобы їшін мына лауазымдар белгіленеді:
       1) трансфузиолог–дјрігері, операция мейірбикесі (эксфузионист), медициналыќ тіркеуші, аппаратшы жјне санитар лауазымдары ќан орталыќтарыныѕ санатына ќарамастан жылына 1000 литрге дейін (кїніне 20–30 донор) плазма дайындаєанда ќызметкерлердіѕ јр санатына 1 ставка жјне 1000 литрден тысќары јрбір 500 литрге

ќызметкерлердіѕ јр санатына 0,5 ставка есебінен.
       Плазманы дискретті јдіспен дайындаєанда 0,5 трансфузиолог-дјрігерініѕ жјне 1 ставка мейірбике (эксфузионист) лауазымдары енгізіледі.

§2. Ќан компоненттерін карантиндеу, іріктеу жјне уаќытша
 саќтау тобыныѕ їлгі штаттары

      564. Трансфузиолог–дјрігері, мейірбике, медициналыќ тіркеуші, санитар лауазымдары ќан орталыќтарыныѕ санатына ќарамастан, жылына 3000 литрге (кїніне 20–25 донор) дейін плазма дайындаєанда ќызметкерлердіѕ јр санатына 1 ставка жјне 3000 литрден астам јрбір 2000 литрге ќызметкерлердіѕ јр санатына 0,25 ставкасы
есебінен белгіленеді.

§3. Ќан компоненттерін ґндіру бґлімініѕ їлгі штаттары

      565. Трансфузиолог–дјрігері лауазымы ЌО санатына байланысты айына 170 литр жјне одан астам ќанды компоненттеріне ќайта ґндеуге, сондай-аќ басќа компоненттерін (тромбоконцетрат, лейкоциттері мен тромбоциттері азайтылєан эритроциттер массасы, криопреципитат жјне т.б.) дайындауєа, лейкофильтрлеу жјне
вирусинактивациялау їшін 1 санаттаєы ЌО - 1,5 лауазым, 2-санаттаєы ЌО – 1,25 лауазым, 3-4 санаттаєы ЌО – 1 ставка, 5 санаттаєы ќан орталыќтарында – 0,5 лауазым есебінен белгіленеді.

       566. Операция мейірбикесі (эксфузионист) лауазымы ЌО санатына байланысты дјрігердіѕ 1 ставкасына 2-3 ставка (ќан ќўрауыштарыныѕ номенклатурасына байланысты) есебінен белгіленеді.
       567. Медициналыќ тіркеуші лауазымы трансфузиолог–дјрігері лауазымына сјйкес белгіленеді.

       568. Аппаратшы (центрифугалау, ішкі тасымалдау жјне т.б.) жјне санитар лауазымдары ЌО санатына байланысты 1 дјрігер ставкасына 1-1,25 ставка есебінен белгіленеді.

§4. Ґнімді беру тобыныѕ їлгі штаттары

      569. Бґлім меѕгерушісініѕ лауазымы 1-2 санаттаєы ЌО-да – 1 ставка, 3-4 санаттаєы Ќан орталыќтары їшін 0,5 лауазым есебінен белгіленеді.
       570. Аєа мейірбике лауазымы 1-2 санаттаєы ЌО їшін 1 ставка есебінен белгіленеді.

       571. Мейірбике лауазымы 1 тјулік бойы жўмыс істейтін немесе бґлімшеге 5 ставка есебінен белгіленеді.
       572. Санитар лауазымы 1-2 санаттаєы ЌО-да – 1,5 ставка, 3 санаттаєы Ќан орталыќтары їшін 1,25 лауазым, 4 санаттаєы ЌО-да – 1 ставка, 5 санаттаєы ќан орталыќтарында – 0,5 лауазым есебінен белгіленеді.

10 тарау. Ќанды тестілеу тобыныѕ їлгілік штаттары мен
 штат нормативтері

§1. Клиникалыќ-биохимиялыќ зертханасыныѕ їлгі штаттары

      573. Бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымы јр зертханада белгіленеді.
       574. Зертханашы-дјрігер лауазымдары ЌО санатына байланысты клиникалыќ жјне клинико-биохимиялыќ зерттеулер їшін 1 санаттаєы ЌО-да - 4 лауазым, 2-санаттаєы ЌО-да – 3 лауазым, 3 санаттаєы ЌО-да – 2, 4 санаттаєы ќан орталыќтарында – 1 лауазым жјне 5 санаттаєы ЌО-да 0,5 лауазым есебінен белгіленеді.

       575. Аєа фельдшер-зертханашы лауазымы бґлім меѕгерушісі лауазымына сјйкес белгіленеді.
       576. Фельдшер-зертханашы лауазымы барлыќ ЌО, дјрігердіѕ 1 ставкасына 2,5-3 фельдшер-зертханашы ставкасы есебінен белгіленеді.

       577. Медициналыќ тіркеуші жјне санитар лауазымдары барлыќ ЌО дјрігердіѕ жјне фельдшер-зертханашыныѕ (ќосынды) 5 ставкасына медтіркеушініѕ 1 ставкасы есебінен белгіленеді.

§2. Изоиммунологиялыќ зертхананыѕ штат нормативтері

      578. Бґлімше меѕгерушісініѕ лауазымы јр бґлімшеде (зертханада) белгіленеді.
       579. Иммунологиялыќ стандарттар тобыныѕ зертханашы-дјрігерініѕ лауазымдары 1-2 санаттаєы ЌО-да 3 лауазымнан, 3 санаттаєы ќан орталыќтарында 2 лауазымнан белгіленеді.

       580. Аєа фельдшер-зертханашы лауазымы бґлімше меѕгерушісі лауазымына сјйкес белгіленеді.
       581. Їлгілеу жјне іріктеу тобыныѕ зертханашы-дјрігер лауазымдары 1 санаттаєы ЌО-да 2 лауазымнан, 2-3 санаттаєы ќан орталыќтарында 1,5 лауазымнан, 4-5 санаттаєы ЌО-да 1 лауазымнан белгіленеді.

       582. Фельдшер-зертханашы лауазымдары зертханашы-дјрігері лауазымына сјйкесті белгіленеді.
       583. Аппаратшы лауазымы 1-3 санаттаєы ЌО-да бґлімшеге (ќўю, дјнекерлеу, белгілеу, ќаптау) 1 ставка есебінен белгіленеді.

       584. Изоиммунологиялыќ стандарттары тобыныѕ санитар лауазымы 1-2 санаттаєы ќан орталыќтарында 2 лауазымнан, 3 санаттаєы ЌО-да -1 лауазым есебінен белгіленеді. Їлгілеу жјне іріктеу тобыныѕ санитар лауазымы 1-3 санаттаєы ЌО-да 1 лауазымнан, 4 санаттаєы Ќан орталыќтарында - 0,5 лауазымнан белгіленеді
       585. 120 литрден астам анти-АВО жјне 25 литрден астам антирезус (яєни ќосќанда 145 литрден артыќ) сарысуларын дайындайтын ЌО иммунды диагностикалыќ стандарттарды дайындау бґлімінде јр 50 литрге (бірге алєанда) ќосымша: зертханашы-дјрігер – 0,5 бірлік, зертханашы – 1 бірлік, санитар – 0,5 бірлік лауазымдары

енгізіледі. Сарысуды шыєару кґлемі желатинді ќолдану арќылы конглютинация јдісіне ќатысты берілген.

§3. Сапаны баќылау бґлімі

      586. Бґлімше меѕгерушісі жјне аєа зертханашы лауазымдары јр бґлімшеде белгіленеді.
       587. Зертханашы-дјрігер, провизор лауазымдары 1 санаттаєы ЌО-да 2 лауазымнан, 2-3 санаттаєы ќан орталыќтарында 1 лауазымнан, 4-5 санаттаєы ЌО-да 0,5 лауазымнан белгіленеді.

       588. Сапа жґніндегі менеджер лауазымы 1 санаттаєы ЌО-да 2 лауазым, 2-3 санаттаєы ќан орталыќтарында 1 лауазым, 4-5 санаттаєы ЌО-да 0,25 лауазым есебінен белгіленеді.
       589. Фельдшер зертханашы лауазымы 1 санаттаєы ЌО-да 3 лауазым, 2-3 санаттаєы ќан орталыќтарында 1,5 лауазым, 4-5 санаттаєы ЌО 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       590. Санитар лауазымы 1 санаттаєы ЌО-да 2 лауазым, 2-3 санаттаєы ќан орталыќтарында 1 лауазым, 4-5 санаттаєы ЌО-да 0,5 лауазым есебінен белгіленеді.
       Бактериологиялыќ баќылау тобы їшін мына лауазымдар белгіленеді:

       1) зертхана меѕгерушісініѕ лауазымы јр бґлімшеде белгіленеді.
       2) бактериолог-дјрігері лауазымы 4-5 санаттаєы ЌО – 0,25 ставка жјне санаттыѕ бўдан јрі ґсуіне ќарай јр бір ќосылєан санатќа 0,25 ставкадан жјне јр 5000 литр плазмаєа ќан препараттарын дайындалєанда ќосымша 0,25 ставка есебінен белгіленеді;

       3) зертханашылар, фельдшер-зертханашы лауазымдары ЌО санатына байланысты 4-5 санаттаєы ЌО їшін 1,5 ставка, дјрігерлік лауазымдарєа ќатысты 4:1 сјйкестікте жјне јр 5000 литр плазмаєа ќан препараттарын дайындалєанда ќосымша 1 ставка есебінен белгіленеді;
       4) Санитар лауазымдары ЌО санатына байланысты 5 санаттаєы ЌО 0,5 ставка, 4 санаттаєы ЌО 1,25 ставка, 3-санаттаєы ЌО - 1,5, 2 санаттаєы ЌО - 2,25 жјне 1 санаттаєы ЌО - 3 ставка есебінен, ал јр 5000 литр плазмаєа ќан препараттарын дайындау ґндірісі болєанда, ќосымша 0,25 ставка есебінен белгіленеді.

§4. Иммунды плазманы дайындау жјне иммуноглобулинді жасау
 иммунологиялыќ зертхананыѕ (топтыѕ) їлгі штаттары

      591. Зертханашы дјрігер лауазымы Ќан орталыєыныѕ санатына байланысты, 1-3 санаттаєы ЌО – 0,25 ставка, 2 санаттаєы ЌО - 0,5 ставка жјне 1 санаттаєы ЌО їшін 1 ставка есебінен белгіленеді.
       592. Зертханашы (фельдшер-зертханашы) лауазымы Ќан орталыєыныѕ санатына байланысты, 1-3 санаттаєы ЌО – 0,5 ставка, 2 санаттаєы ЌО - 1 ставка жјне 1 санаттаєы ЌО їшін 1,5 ставка есебінен белгіленеді.

§5. Иммунологиялыќ HLA-їлгілеу зертханасыныѕ їлгі штаттары

      593. Бґлімше меѕгерушісініѕ, зертханашы–дјрігерініѕ лауазымдары јр зертханаєа 1 ставка есебінен белгіленеді.
       594. Зертханашы жјне санитар лауазымдары Ќан орталыєыныѕ (ЌО) санатына ќарамастан јр зертханаєа 2 ставка (жоєары білімді јр маманєа) есебінен белгіленеді.

§6. ЖИТС, гепатиттер, мерез инфекцияларын
 диагностикалау зертханасыныѕ їлгі штаттары

      595. Зертхана меѕгерушісі жјне аєа зертханашы лауазымдары јрбір зертханада белгіленеді.
       596. Зертхана ќызметкерлері лауазымдары екі ауысымды жўмыс жјне бір бригадаєа кїніне 180 сериялы немесе 130 бірліктік талдаулар жїктемесін есепке алєанда, 2 дјрігердіѕ ставкасы, 4 зертханашы ставкасы, 2 тіркеуші ставкасы, 2 тазалыќшы ставкасы есебінен белгіленеді.

       597. Сарысу їлгілерін мўраєаттау тобы:
       Фельдшер-зертханашы лауазымы – 1 ставка, мед.тіркеуші - 1 ставка, санитар - 0,5 ставка.

11-тарау. Функциялы ќамтамасыз ету бґлімшесініѕ їлгі
 штаттары мен штат нормативтері

      598. Материалдарды жјне ерітінділерді дайындау тобы їшін мына лауазымдар белгіленеді:
       1) медициналыќ бике лауазымы јр зертханада белгіленеді;

       2) жуу бґлмесініѕ (пробиркалар, бґтелкелер, жамылєы јйнектер жјне т.б.) аппаратшысы лауазымы ЌО санатын есепке алу есебімен 4-5 санаттаєы ЌО їшін 1,5 ставка жјне ЌО јрбір санатына байланысты бўдан јрі 1 ставкаєа ґсу есебінен белгіленеді.
       599. Ерітінділерді дайындау бґлмесі їшін мына лауазымдар белгіленеді:

       1) зертханашы-дјрігерлер (провизор) лауазымы 1-2 санаттаєы ЌО їшін 1 ставка есебінен белгіленеді;
       2) фармацевт (зертханашы, медбике) лауазымдары 1-2 санаттаєы ЌО їшін 1 ставка жјне 3-5 санаттаєы ЌО їшін 0,5 ставка есебінен белгіленеді;

       3) санитар лауазымдары 1-2 санаттаєы ЌО їшін 1,5 ставка жјне 3 санаттаєы ЌО їшін 1 ставка, 4-5 санаттаєы ЌО їшін 0,5 ставка есебімен белгіленеді.
       600. Дистиллятор бґлмесі їшін мына лауазымдар белгіленеді:

       1) медициналыќ бике лауазымы 1-3 санаттаєы ЌО їшін 1 ставка, 4-5 санаттаєы ЌО їшін 0,5 ставка есебімен белгіленеді;
       2) апаратшы-автоклавер лауазыммы јр орталыќта белгіленеді;

       3) аппаратшы лауазымы 1-2 санаттаєы ЌО їшін 1 ставка жјне 3-5 санаттаєы ЌО їшін 0,5 ставка есебімен белгіленеді.
       Автоклав бґлмесі їшін мына лауазымдар белгіленеді:

       1) медбике (автоклавер) лауазымы 5 санаттаєы ЌО їшін 1 ставка, 3-4 санаттаєы ЌО їшін – 1,5 ставка жјне 1-2 санаттаєы ЌО їшін – 2,5 ставка есебінен белгіленеді;
       2) санитар лауазымы 1-3 санаттаєы ЌО їшін 1 ставка жјне 4-5 санаттаєы ЌО їшін 0,5 ставка есебінен белгіленеді.

       602. Медициналыќ ќалдыќтарды жою тобы їшін мына лауазымдар белгіленеді:
       1) мейірбике лауазымы барлыќ санаттаєы ЌО їшін 1 ставка есебінен белгіленеді;

       2) аппаратшы-автоклавер лауазымы 1-3 санаттаєы ЌО їшін 1,5 ставка жјне 4-5 санаттаєы ЌО їшін 1 ставка есебінен белгіленеді;
       3) санитар лауазымы 1-5 санаттаєы ЌО їшін 1 ставка есебінен белгіленеді.

§1. Ќан препараттарын ґндіру бґлімініѕ їлгі штаттары мен
 штат нормативтері

      603. Ґндіру бґлімініѕ меѕгерушісі (зертханашы-дјрігер, провизор, фармацевт) – 1 лауазым.
       604. Ґндіріс жґніндегі инженер лауазымы жылына јрбір 5000 литр плазма фракцияланєанда, 1 ставка есебінен белгіленеді.

       605. Шаруа-бикесі лауазымы фракцияланатын плазманыѕ кґлеміне ќарамастан 1 ставка есебінен белгіленеді.

§2. Шикізатты толыќтыру жјне плазманы фракциялау
 бґлімшесініѕ їлгі штаттары мен штат нормативтері

      606. Зертханашы-дјрігерлер (провизорлар, технологтар) лауазымдары 5000 литрге дейін плазманы фракциялаєанда 2 ставка, 5-15 тонна плазманы фракциялаєанда, 3 ставка жјне јрбір келесі 5000 литрге дейін плазманы ќосымша фракцияланєан сайын 0,5 ставка есебімен екі ауысымдыќ жўмыс есебімен белгіленеді.
       607. Аєа мейірбике лауазымы јр бґлімде белгіленеді.

       608. Зертханашы лауазымы аєа медициналыќ бике лауазымына сјйкес белгіленеді.
       609. Медбике лауазымы фракцияланатын плазманыныѕ 5 тоннасына 1 ставка жјне јрбір келесі 5 тонна плазманы ќосымша фракцияланєанда 0,25 ставка есебінен белгіленеді.

       610. Шикізатты жинаќтау бойынша аппаратшы лауазымы фракцияланатын плазманыныѕ 5 тоннасына 1 ставка жјне жылына 15 тоннадан плазма ґнделгенде, јрбір келесі 5 тонна плазманы фракцияланєан сайын 0,5 ставканы ќосу есебінен белгіленеді.
       611. Тўндыру жјне центрифугалау аппаратшысы лауазымдары екі ауысымдыќ жўмысты есепке алєанда, жылына 5 тоннаєа дейін кґлеміндегі плазма фракциялаєанда, бір кезеѕде тўндыру жјне центрифугалау аппаратшыныѕ 1 ставкасынан жјне 5-10 тонна плазма фракциялаєанда бірауысымда аппаратшыныѕ 1 ставкасы,

центрифужердіѕ 2 ставкасы, ал 10-15 тонна плазманы фракциялаєанда, бір ауысымда тўндыру аппаратшыныѕ 2 ставкасы жјне центрифугалау аппаратшыныѕ 3 ставкасы есебінен белгіленеді.
       612. Суыту жїйесініѕ аппаратшысы жјне тоѕазытќыш жабдыќтарына ќызмет кґрсететін слесарь лауазымдары тјулік бойы кезекшілік есебінен 1 тјулікке 1 ставка белгіленеді.

       613. Ќосалќы жўмысшы лауазымдары жылына фракцияланатын плазма кґлемініѕ јрбір 5 тоннасына 1 ставка есебінен белгіленеді.
       614. Санитар лауазымдары екі ауысымда жўмысты есебімен жылына фракцияланатын плазма кґлемініѕ јрбір 5 тоннасына 2 ставка есебінен белгіленеді.

§3. Биопрепараттарды лиофилизациялау тобы

      615. Мейірбике лауазымы 5 тоннаєа дейін плазма фракцияланєанда 2 ставка жјне јрбір келесі 5 тонна плазманы ќосымша фракцияланєан сайын 0,5 ставка есебінен, ал 15 тоннадан жоєары јр 5 тоннаєа 0,25 ставка есебінен белгіленеді.
       616. Аппаратшы лауазымдары тјулік бойы кезекшілікті есептегенде бір адамнан жјне жылына 5 тоннаєа дейін плазма фракциялаєанда кезек арасындаєы кїндізгі жўмысшыларды 4 ставка есебінен, 5-10 тоннаєа дейін – 8 ставка, жјне 10 тоннадан 15 тоннаєа дейін – 10 ставка есебінен белгіленеді.

       617. Санитар лауазымы фракцияланатын плазманыѕ јрбір 5 тоннасына 1 ставка есебінен белгіленеді.

§4. Ќан препараттарыныѕ жартылай ґнімдерін
 ультрафильтрлеу учаскесі

      618. Провизор (зертханашы-дјрігер) лауазымы 5 тоннаєа дейін плазма фракцияланєанда 0,5 ставка жјне јрбір келесі 5 тонна плазма фракцияланєан сайын 0,25 ставка есебінен белгіленеді.
       619. Аппаратшы лауазымы 5 тоннаєа дейін плазма фракцияланєанда 0,75 ставка жјне јрбір келесі 5 тонна плазма фракцияланєан сайын 0,25 ставка есебінен белгіленеді.

       620. Медициналыќ бике лауазымы фракцияланатын плазманыѕ јрбір 5 тоннасына 1 ставка есебінен белгіленеді.
       621. Санитар лауазымы фракцияланатын плазманыѕ јрбір 5 тоннасына 0,5 ставка жјне фракцияланатын плазманыѕ јр келесі 5 тоннасына 0,25 ставкаєа ґсу есебінен белгіленеді.

§5. Зарарсыз ќўю тобы

      622. Зертханашы-дјрігер (провизор) лауазымы 10 тоннаєа дейін плазма фракцияланєанда 1 ставка жјне јрбір келесі 5000 литр плазманы ќосымша фракцияланєан сайын 0,5 ставка есебінен белгіленеді.
       623. Аєа мейірбике лауазымы јр топта белгіленеді.

       624. Мейірбике лауазымы фракцияланатын плазманыѕ (бокс ішіндегі жўмыс, бракераж, безендіру жјне таєы басќалары) јрбір 5 тоннасына 4 ставка есебінен белгіленеді.
       625. Аппаратшы лауазымдары мейірбикеніѕ (бокс ішіндегі жўмыс, безендіру, вальцовкалау, пастировкалау жјне таєы басќалары) јрбір ставкасына 1 ставка есебінен белгіленеді.

       626. Санитар лауазымы фракцияланатын плазманыѕ јрбір 5 тоннасына 1 ставка есебінен белгіленеді.
       627. Ќосалќы жўмысшы лауазымы 10 тоннадан астам мґлшеріндегі плазма фракцияланєанда 1 ставка есебінен белгіленеді.

§6. Зарарсыз материалдармен ќамтамасыз ету бґлімі

      628. Провизор (фармацевт) лауазымы - 15 тоннєа дейін мґлшеріндегі плазма фракциялау есебінен 1 ставка белгіленеді.
       629. Аєа мейірбике лауазымы бґлім меѕгерушісі лауазымына сјйкес белгіленеді.

       630. Мейірбике лауазымы 5 тоннаєа дейін мґлшеріндегі плазма фракцияланєанда 0,5 ставка жјне 5-10 тонна плазма фракциялаєанда 1 ставка есебінен белгіленеді.
       631. Автоклавер (медбике) лауазымдары жылына 5 тоннаєа дейін мґлшеріндегі плазма фракцияланєанда 2 ставка жјне жылына јрбір келесі 5 тонна плазма фракцияланєан сайын 5 ставка есебінен белгіленеді.

       632. Ыдыстарды, тыєындарды, резеѕкені ґндеу жґніндегі аппаратшы лауазымдары жылына 5 тоннаєа дейін мґлшеріндегі плазма фракцияланєанда 2 ставка жјне јрбір келесі 5 тонна плазма фракцияланєан сайын 3 ставка есебінен белгіленеді.
       633. Тазартылєан сумен ќамтамасыз ететін аппаратшы (медбике) лауазымы јрбір фракцияланатын плазмаєа 1 ставка есебінен белгіленеді.

       634. Ќан дайындау бґлімініѕ жуу бґлмесі, ерітінділерді дайындайтын бґлме, тазартылєан су бґлмесі, автоклав осы бґлімшеніѕ ќўрамына ене алады.

§7. Ґндірістік баќылау тобы

      635. Зертханашы-дјрігер (провизор), зертханашы, санитар лауазымдары жылына 15 тоннаєа дейін плазма фракциялаєанда ќызметкерлердіѕ јрбір санатына 1 лауазымнан жјне 15 тоннадан астам јрбір 5 тоннаєа ќызметкерлердіѕ јрбір категориясы їшін 0,25 лауазым есебінен белгіленеді.

§8. Техникалыќ баќылау бґлімі

      636. Бґлім меѕгерушісі - 1 лауазым.
       637. Аєа зертханашы – 1 лауазым.

       638. Ќан препараттары ґндірісін баќылау тобы їшін мына лауазымдар белгіленеді: зертханашы-дјрігер (провизор), зертханашы (фельдшер-зертханашы), тазалыќшы лауазымдары јрбір 90 серияєа ќызметкерлердіѕ категориясына сјйкес 1,5, 3, 1 есебімен жјне 90-нан астам сериялар їшін јрбір 50 серияєа, јрбір ќызметкерлердіѕ
категориясына сай 0,5, 0,75, 075 сјйкестікпен белгіленеді.

       639. Технологиялыќ жабдыќтардыѕ жўмысын ќамтамасыз ететін инженерлік-техникалыќ жўмысшылардыѕ штаты (электриктер, тоѕазытќыш жґндеушілер, КИПиА жјне т.б.) салалыќ нормаларєа сјйкес ќолданылатын жабдыќтардыѕ, ќондырєылардыѕ санына ќарай аныќталады.
       640. Ќан орталыќтарыныѕ їлгілік штаты жјне штат нормативтеріне сјйкес ќан ґнімдерін дайындау, ќан жјне плазманы ќайта ґндеу бойынша бекітілген мемлекеттік тапсырыстыѕ жылдыќ кґлемі негізінде ЌО штат саны белгіленеді.

       641. Зертхана меѕгерушісі зертханашы-дјрігерініѕ ґндірістік жїктемесін орындайды:
       толыќ – ќўрылымдыќ бґлімшеніѕ штатында жоєары жјне орта білімді ќызметкер саны 5-ке дейін болєанда;

       50%-єа дейін кґлемінде - ќўрылымдыќ бґлімшеніѕ штатында жоєары жјне орта білімді ќызметкер саны 5-тен кґп болєанда.
       Басќа бґлімшелердіѕ меѕгерушілері дјрігер жўмысын 50%-єа дейін кґлемде орындайды.

       642. ЌО ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ аєа медициналыќ бикелері медициналыќ бике жўмысын 50%-єа дейін кґлемінде істейді.

§9. Дайын ґнім ќоймасыныѕ їлгі штаттары
 (ќан препараттарын жасау ґндірісі болєанда)

      643. Ќойма меѕгерушісі (медбике, фармацевт), экспедитор, санитар лауазымдары ќан препараттарын жасайтын 1-2 санаттаєы ЌО ќызметкерлердіѕ јрбір санатына 1 ставка есебінен белгіленеді.

2-тарау. Виварийдіѕ їлгі штаттары

      644. Меѕгеруші, зоотехник, ветеринариялыќ дјрігер, автоклавер жјне санитар лауазымдары ерітінділерді дайындайтын ЌО вивариилерініѕ јрќайсысына 1 ставка есебінен белгіленеді.
       645. Жануарларєа ќызмет кґрсететін жўмысшы лауазымы жануарларды тамаќтандыру кестесін есепке алєанда 2 ставка есебінен белгіленеді.

       646. Зертханашы лауазымы бір кезекшілікке 4,5 ставка есебінен белгіленеді.
       647. Санитар лауазымы дјрігер жјне зертханашыныѕ јр 5 ставкасына (екеуін ќосќанда) 2 ставка есебінен белгіленеді.

13-тарау. РЌО жјне 1-санатты ЌО їшін
 тін жасушалары банкініѕ їлгі штаттары

      648. Банк меѕгерушісі – трансфузиолог-дјрігері – 1 ставка, аєа мейірбике – 1 ставка, медициналыќ мекемелермен байланыс жґніндегі менеджер – 1 ставка, шаруа-бикесі – 1 ставка.
       649. Трансфузиолог-дјрігері – 3 ставка (сепарациялау, діѕ жасушаларын мўздату жјне саќтау).

       650. Цитометрия зертханасы (діѕ жасушаларын сепарациялау, цитометрия, ґмірге ќабілеттілігін баќылау їшін):
       Зертханашы-дјрігер - 4,5;

       Медициналыќ бике – 4 ставка;
       Фельдшер-зертханашы (зертханашы) – 4,5 ставка;

       Медициналыќ тіркеуші – 2 ставка;
       Тазалыќшы - 3 ставка;

       Аппаратшы (техник) – 3 ставка.

4-бґлім. Ќан орталыќтары жедел жјне шўєыл медициналыќ жјрдем
 ўйымдарды стационарлыќ кґмек кґрсететін денсаулыќ

 саќтау ўйымдарыныѕ јкімшілік-шаруашылыќ, жалпы аурухана
 ќызметкерлер ќўрамы жјне емхана бґлімшесініѕ їлгі

 штаттары мен штат нормативтері

14-тарау. Стационарлыќ кґмек кґрсететін жјне
 амбулаториялыќ-емхана бґлімшелері бар денсаулыќ

 саќтау ўйымдары

      651. Стационарлыќ кґмек кґрсететін денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ јкімшілік-шаруашылыќ, жалпы аурухана персоналы жјне емхана бґлімшесініѕ їлгі штаттары жјне штат нормативтері осы Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ штат нормативтері мен їлгі штаттарына 7-ќосымшаєа сјйкес белгіленеді.

15-тарау. Стационарлыќ кґмек кґрсететін жјне
 амбулаториялыќ-емханалыќ бґлімшелері жоќ денсаулыќ

 саќтау ўйымдары

      652. Амбулаториялыќ-емханалыќ бґлімшелері жоќ стационарлыќ кґмек кґрсететін денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ јкімшілік-шаруашылыќ, жалпы аурухана персоналыныѕ їлгі штаттары жјне штат нормативтері осы Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ штат нормативтері мен їлгі штаттарына 8-ќосымшаєа сјйкес белгіленеді.

16-тарау. Ќан орталыќтары

      653. Ќан орталыќтарыныѕ јкімшілік-шаруашылыќ, жалпы аурухана персоналыныѕ їлгі штаттары жјне штат нормативтері осы Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ штат нормативтері мен їлгі штаттарына 9-ќосымшаєа сјйкес белгіленеді.
       654. 1 сантты ЌО ќосымша № 152 арнайы медициналыќ жабдыќтау ќоймасы енгізіледі:

       ќойма меѕгерушісі (провизор, фармацевт) – 1 лауазым;
       мейірбике (фармацевт)- 1 ставка;

       бухгалтер – 1 ставка;
       ќойма їй-жайларын тазалаушы– 1 ставка;

       аула тазалаушы – 1 ставка;
       жїк тиеуші – 1 ставка.

       655. 1 санатты ЌО арналєан аќпараттыќ-техникалыќ ќамтамасыз ету бґлімі санаттары:
       Бґлім басшысы 1 лауазым;

       Бас жїйелік јкімгер 1 лауазым;
       Жїйелік инженер 2 лауазым;

       Программист 1 лауазым;
       Мјліметтер базасы жґніндегі маман 2 лауазым.

17-тарау. Жедел жјне шўєыл медициналыќ жјрдем станциялары

      656. Жедел жјне шўєыл медициналыќ жјрдем станцияларыныѕ штат їлгілері мен штат нормативтері осы Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ штат нормативтері мен їлгі штаттарына 10-ќосымшаєа сјйкес белгіленеді.

18-тарау. Ўйымныѕ жўмыс істеуініѕ жјне жўмыс кґлемініѕ жјне
 ќызмет етудіѕ ўйымдастырушылыќ-техникалыќ жаєдайына байланысты

 енгізілетін лауазымдар (мамандыќтар)

      657. Ўйымныѕ жўмыс істеуініѕ жјне жўмыс кґлемініѕ жјне ќызмет етудіѕ ўйымдастырушылыќ–техникалыќ жаєдайына байланысты енгізілетін лауазымдар (мамандыќтар) осы Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ штат нормативтері мен їлгі штаттарына 11-ќосымшаєа сјйкес белгіленеді.

19-тарау. Денсаулыќ саќтау ўйымдары бухгалтерияларыныѕ
 ќызметкерлер ќўрамыныѕ штат нормативтері

      658. Бухгалтердіѕ лауазымы јр бухгалтерияда белгіленеді.
       659. Бас бухгалтердіѕ орынбасарыныѕ лауазымы 5-тен 10-єа дейінгі бухгалтер лауазымдары бар бухгалтерияда – 1 лауазым; 11-ден астам бухгалтер лауазымдары бар бухгалтерияда – 2 лауазым белгіленеді.

       660. Есеп тобы жетекшісініѕ лауазымы бір немесе одан да кґп функциялыќ топтарыныѕ јрбіріне 4-8 бухгалтер лауазымы біреуініѕ орнына тиіс болып белгіленеді. Кґрсетілген лауазымдар жылдыќ бюджет есеп кґлемі жјне бюджеттен тыс шыєыс ќызмет кґрсетілетін ўйымдардыѕ 100 000-нан жоєары 1 еѕ тґмен есеп кґрсеткіш
бухгалтерияларына бекітіледі.

       661. Аєа бухгалтерлердіѕ лауазымдары бухгалтерлер лауазымдарыныѕ орнына енгізіледі. Аєа бухгалтерлер лауазымдары саны штат бойынша бекітілген бухгалтерлер санынан 50% аспауы керек.
       662. Тамаќ ґнімдерін калькуляциялау жјне есеп бойынша жўмыс істейтін бухгалтерлердіѕ лауазымы (балалар їйлеріндегі) 300 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       663. Материалдыќ ќўндылыќтардыѕ есебі бойынша бухгалтерлердіѕ лауазымы 1 лауазым есебінен белгіленеді:
       (балалар їйлеріндегі) 300 тґсек;

       стационарлары жоќ ўйымдарєа 100 дјрігерлік лауазым.
       664. Жўмыскерлер жјне ќызметкерлермен есеп жїргізу жґніндегі бухгалтерлердіѕ лауазымдары 200 жўмыскерге 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       665. Ќаржы есеп бойынша бухгалтерлердіѕ лауазымдары 60000 еѕ тґмен айлыќ есеп кґрсеткішінен жылдыќ бюджет есеп кґлемі жјне бюджеттен тыс шыєыстарына 1 лауазым есебінен белгіленеді. Ќаржы есебі бойынша бухгалтерлердіѕ лауазымы белгіленеді:
       ќазынашылыќ жїйе жјне мемлекеттік сатып алу арќылы кассалыќ операция жасау їшін 1 лауазым;

       1 жјне 2-санаттаєы ќан орталыќтарына ќызмет кґрсету їшін 1 лауазым;
       медициналыќ жедел жјрдем кґрсету ќызмет кґрсетілетін (бґлімшелерде) станцияларда жылына 100000-100000-нан астам шаќыртулар їшін 1 лауазым.

       666. Аєа кассир лауазымы 500 ќызметкерден астам жјне карта – есебі бойынша ќызмет кґрсетілмейтін ўйымдарда бір кассир лауазымыныѕ орнына 10 осы їлгілік штат бойынша тиісті болып белгіленеді.
       667. Кассир лауазымы јр бухгалтерияда белгіленеді. Тікелей халыќпен ќаржы есебін жїргізген кезде ќосымша кассир лауазымдары белгіленеді:

       кїніне ґткізу ќабілеттілігімен асїйлерде ќызмет кґрсету їшін:
       2 мыѕєа дейін бір кісілік їлес мґлшер їшін – 0,5 лауазым;

       2 мыѕнан жоєары бір кісілік їлес мґлшер їшін – 1 лауазым;
       аќылы донорлардан алынєан дайындалєан 2 мыѕ литрден аз емес ќан ќўю бґлімшесі бар болєан жаєдайда – 0,5 лауазым;

       денсаулыќ саќтау ўйымдары аќылы ќызмет кґрсеткенде ауысымына 1 лауазым.
       668. Ќаржы жўмысы жґніндегі аєа экономист лауазымы 60000 еѕ тґмен айлыќ есеп кґрсеткішінен жылдыќ бюджет есеп кґлемі жјне бюджеттен тыс шыєыстар бар жјне экономисттіѕ 2 лауазымы болєан жаєдайда белгіленеді;

       669. Ќаржы жўмысы жґніндегі экономисттіѕ лауазымы белгіленеді:
       60000-нан еѕ тґмен есеп кґрсеткішінен жылдыќ бюджет есеп кґлемі жјне бюджеттен тыс шыєыстар бар жјне 60000-нан жоєары еѕ тґмен есеп кґрсеткішінен жылдыќ бюджет есеп кґлемі жјне бюджеттен тыс шыєыстар бар жаєдайда 2 лауазым белгіленеді;

       медициналыќ жедел жјрдем станцияларында жылына 100000 шаќыртуєа 1 лауазым;
       сот-медициналыќ сараптама ќызмет кґрсету бюросындаєы 60 дјрігерлік лауазымєа 1 лауазым.

       670. бухгалтерлер саны 4-тен 6-єа дейін болса 0,5 машинист лауазымы, ал осы саннан асса 1 лауазым белгіленеді.
       671. Бухгалтерияда шаруашылыќ ќызмет кґрсету (тазалау жјне жайды жґндеу аппараттар мен жабдыќтарды аєымдаєы ќарау жјне т.б) жўмысын ўйымныѕ ќызметкерлері орындайды.

       672. Штаттарды бекіткен жаєдайда 0,5 лауазымынан кем лауазым белгіленбеуі тиіс. Лауазымдар есептегенде 0,25 дейінгі ќорытынды сандар шегіндіріледі, 0,25 жоєары 0,75 дейін, 0,5 дейін жинаќталынады жјне 0,75 жоєары – бірлікке дейін жинаќталынады.
       673. Лауазымдарды ќолданыстаєы їлгілік штаттармен кґзделгеннен артыќ рўќсат берілмейді. Орган (ўйым) басшысы ведомостволыќ баєынысты бухгалтерияларда бюджеттік баєдарлама јкімшісініѕ рўќсатымен топ басшыларыныѕ бір лауазым есебінен бас бухгалтердіѕ орынбасары ретінде їшінші лауазымын енгізе алады.

20-тарау. Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ асїйлер мен асханалар
 ќызметкерлер персоналыныѕ штат нормативтері

      674. Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ асїйлер мен асханалар ќызметкерлер персоналыныѕ штаттыќ нормативтері осы Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ штат нормативтері мен їлгі штаттарына 12-ќосымшаєа сјйкес белгіленеді.

21-тарау. Жалпыауруханалыќ ќызметкерлердіѕ штат нормативтері

      675. Сарапшы дјрігерініѕ лауазымы орташа 30 кїнге дейін болатын 200 тґсекке жјне 30 кїннен астам болєан 400 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді; отбасылыќ дјрігерлік амбулаторияларєа жјне емханаларєа бекітілген 20000 тўрєынєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       676. Стационарлардаєы клиникалыќ фармаколог дјрігерініѕ лауазымы айына 800 емделген науќасќа 1 лауазым есебінен жјне амбулаториялыќ ќабылдау 30 дјрігеріне 1 лауазым белгіленеді. Јр клиникалыќ фармаколог дјрігерініѕ лауазымына клиникалыќ фармакология кабинетіне 0,5 мейірбике лауазымы белгіленеді.

       677. Эпидемиолог дјрігерініѕ лауазымы 100 тґсектен кем емес стационарларда 0,5 лауазым есебінен 200 тґсектен кем емес стационарєа белгіленеді, 200 жјне одан да кґп тґсекке 1 лауазым белгіленеді.
       678. Инфекциялыќ баќылау мейірбикесініѕ лауазымы белгіленеді:

       100-ден 200 тґсекке дейін - 0,5 лауазым;
       200-ден астам тґсекке дейін - 1 лауазым.
       679. Орталыќтандырылєан стерилизациялыќ бґлімшесі мейірбикелерініѕ жјне санитарларыныѕ лауазымдары медициналыќ ўйымдарєа тиісті медициналыќ ќызметкерлер лауазымдарыныѕ жалпы саны есебінен, дўрыс жўмыс кґлем есебінен мол масштабтыќ бір пайдалануєа жарайтын шприцтерді ќолдану, ќан ќўю жїйелері

жјне ерітінділер їшін, наќты жерлерде стерилизациялау аппаратураларды ґндіру есебімен есептелінеді.
       680. Дезинфекторлар лауазымы инфекциялыќ емес стационарларда стационарларда 1 лауазым есебінен белгіленеді:

       аудандыќ ауруханалардаєы стационарлыќ залалсыздандыруды ќўру жўмыстыѕ 1 ауысымына;
       200 тґсектік ќалалыќ, облыстыќ ауруханаларда жјне клиникаларда. 100-ден кем тґсектік стационарларда кґрсетілген нормативтер ќолданылмайды;

       хоспистегі ауысым кезінде, мейірбикелік кїтім ауруханасында.
       681. Дезинфекторлар лауазымдары инфекциялыќ стационарларда белгіленеді:

       50-ден 100 тґсекке дейін - 0,5 лауазым;
       100 тґсекке јр 120 кереует орындарына 1 лауазым есебінен, біраќ 1 лауазымнан кем емес.

       682. Диетолог дјрігерлердіѕ лауазымдары 150-400 ересектер тґсегіне 0,5 лауазым; 400-ден астам тґсекке 1 лауазым; 100-200 балалар тґсегіне 0,5 лауазым; 200-ден астам тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       683. Диеталыќ мейірбикелердіѕ лауазымы 150 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       684. Ауыз ќуысыныѕ санациясын жїргізетін стоматолог дјрігерініѕ лауазымы 400 тґсекке 1 лауазым, балалар стационарларындаєы 300 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді. Стоматологиялыќ кабинеті мейірбикелерініѕ жјне санитарларыныѕ лауазымдары стоматолог дјрігерініѕ лауазымдарына сјйкес белгіленеді.
       685. Медициналыќ архив тіркеушісініѕ лауазымы 400 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       686. Аныќтама бюросы тіркеушісініѕ лауазымы 200-400 тґсекке 1 лауазым, ал 400-ден астам кереует орындарына-ќосымша 200 тґсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       687. Емхана тіркеуші орын тіркеушісініѕ лауазымы амбулаториялыќ ќабылдау жїргізетін 6 дјрігерлер лауазымына 1 лауазым есебінен белгіленеді.

       688. МСАК медициналыќ ўйымдары (СҐС бґлімшелері), денсаулыќ саќтауды ныєайту орталыќтары дјрігерлерініѕ лауазымдары 50 мыѕ тўрєынєа 1 лауазым есебінен белгіленеді.
       689. МСАК медициналыќ ўйымдары (СҐС бґлімшелері), денсаулыќ саќтауды ныєайту орталыќтары мейірбикелерініѕ лауазымы 50 мыѕ тўрєынєа 1 лауазым есебінен белгіленеді, біраќ бір емханаєа 1 лауазымнан кем болмауы тиіс.

       Денсаулыќ саќтау ўйымдарында жўмыс істейтін мамандар, салауатты ґмір салтын ќалыптастыратын аумаќтыќ орталыќтарында функциялы баєынысында болады.
       690. Бас дјрігердіѕ мейірбикелік іс жґніндегі орынбасарыныѕ лауазымы медициналыќ жоєарєы оќу білімі туралы дипломы болєан жаєдайда бас мейірбике лауазымы орнына белгіленеді.

       691. Жоєарыда кґрсетілген денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгілік штаттары мен штаттыќ нормативтері жўмыс істеген ќаржы шегінен шыќпай белгіленеді.

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 1-ќосымша   

Мейірбике жјне санитарлар посты дјрігеріне жїктеме нормативін
 аныќтау јдістемесі (бўдан јрі – Јдістеме)

      Мейірбике жјне санитар посты дјрігеріне жїктеме нормативтері, ай ішінде жјне тиісінше жылда емделген науќастардыѕ саны бойынша белгіленеді. Айына жјне жылына јр бейінді бґлімшеде емделген науќастар саны аталєан бейінніѕ тґсек айналымына байланысты жјне сјйкес аныќталады. Мейірбике посты жјне санитар
посты дјрігеріне жїктеме нормативтері жылына мына формула бойынша аныќталады:

ЖНi жылына= Тґсектіѕ орташа саны i * Тґсек айналымы i

      ЖНi жылына – дјрігерге жылына тїсетін жїктеме нормативі (емделген науќастар саны);
       i – тґсек бейіні;

      Бір лауазымєа немесе тјулік бойы жўмыс істейтін постќа емделген науќастардыѕ санын наќты есептеу їшін:
       Тґсектердіѕ орташа саны сјйкес бейін бойынша ќўрылымдыќ бірліктердегі тґсек санындай белгіленген. (мысалы, терапевт дјрігердіѕ бір лауазымына 20 терапевттік тґсек);

 Науќастыѕ кґрсетілген орташа жалєасымдылыєынан тґмен болєан жаєдайда јр бейін бойынша тґсек айналымы мына кестеге сјйкес аныќталады:

      Кесте

Тґсек бейіні Тґсек айналымы СДПБ

Барлыќ тґсектер 27,4 11,7

Оныѕ ішінде: жалпы 32,1 8,9

Терапевттік 34,4 10,0

Кардиологиялыќ 32,0 10,8

Балаларєа кардиоревматологиялыќ 28,1 13,0

Ересектерге гастроэнторологиялыќ 29,8 11,0

балаларєа 35,2 9,1

аллергологиялыќ ересектерге 41,1 8,5

балаларєа 27,1 11,1

Ересектерге арналєан ќалпына келтіріп емдеу 19,7 9,2

балаларєа 21,9 14,0

Ересектерге арналєан эндокринологиялыќ 29,1 11,0

балаларєа 17,3 14,7

Ересектерге арналєан инфекциялыќ 32,6 8,6

Балаларєа 44,1 7,0

Ересектерге арналєан гематологиялыќ 32,0 15,7

Балаларєа 17,7 19,6

Ересектерге арналєан нефрологиялыќ 28,8 11,2

Балаларєа 19,5 15,1

Ересектерге арналєан хирургиялыќ 37,3 8,3

Балаларєа 37,5 7,9

Ересектерге арналєан нейрохирургиялыќ 32,6 11,1

Балаларєа 32,2 9,2

Ересектерге арналєан торакальды хирургия 17,9 13,8

балаларєа 16,7 12,1

кардиохирургиялыќ 30,5 8,0

Буын хирургиясы 34,4 11,0

Ересектерге арналєан травматологиялыќ 27,7 11,9

балаларєа 35,4 8,5

кїйік 16,7 14,9

Ересектерге арналєан ортопедиялыќ 25,6 12,8

Балаларєа 15,7 22,7

Ересектерге арналєан урологиялыќ 32,7 9,9

Балаларєа 45,1 9,8

Ересектерге арналєан стоматологиялыќ 39,6 8,1

Балаларєа 32,2 8,3

Ересектерге арналєан онкологиялыќ 24,8 12,0

Балаларєа арналєан 22,2 18,3

Жїкті јйелдерге жјне жаѕа туылєандарєа арналєан (жїктілік
паталогиясынан басќа) 50,6 5,6

жїктілік паталогиясы 41,7 7,2

гинекологиялыќ (жасанды тїсік жасаудан басќа) 45,3 6,8

Айналым ґндіру їшін 120,3 1,8

Ересектерге арналєан туберкулезді 3,2 94,5

Балаларєа 1,9 170,7

Ересектерге неврологиялыќ 32,6 10,7

балаларєа 28,3 13,0

Ересектерге арналєан психиатриялыќ (психоневрологиялыќ) 6,2 58,7

Балаларєа 11,8 21,8

наркологиялыќ 7,4 47,4

Ересектерге арналєан офтальмологиялыќ 39,4 8,9

Балаларєа 28,9 8,9

Ересектерге арналєан отоларингологиялыќ 43,1 7,5

Балаларєа 37,9 7,8

Ересектерге арналєан дерматовенерологиялыќ 19,6 16,7

Балаларєа 16,5 15,9

Радиологиялыќ жјне рентгенологиялыќ 15,6 23,3

педиатриялыќ (соматиялыќ) - барлыєы 35,5 9,1

Оныѕ ішінде: шала туылєандарєа 25,4 12,1

Емшектегі балаларєа 35,2 9,2

проктологиялыќ 30,4 9,9

Ересектерге арналєан ревматологиялыќ 31,7 9,7

балаларєа 20,1 12,9

Ересектерге арналєан іріѕ хирургиялыќ 27,4 12,0

балаларєа 24,9 9,8

Ересектерге арналєан пульмонологиялыќ 31,4 10,7

балаларєа 46,9 8,7

      Орта жјне кіші медициналыќ персоналєа арналєан тјулік бойы жўмыс істейтін пост 4,85 коэффиценті есебінен есептелінеді.

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 2-ќосымша   

Палаталыќ мейірбикелер посты мен клиникалыќ бґлімшеніѕ
 палаталыќ санитарлардыѕ посты дјрігері лауазымдары

      Дјрігер, палаталыќ мейірбикелер посты мен клиникалыќ бґлімшесініѕ палаталыќ санитарлардыѕ посты дјрігері лауазымдары емделген науќастардыѕ санына 1-кестеге сјйкес белгіленеді

      1-кесте

№ Тґсек бейіні 1 дјрігерге жылына
емделген науќастар
саныныѕ нормативі

1 дјрігерге айына
емделген
науќастар
саныныѕ

нормативі

1 акушериялыќ (жїктілік патологияларынан басќа) 804 67

2 акушериялыќ (жїктілік патологиясы) 684 57

3 балаларєа арналєан аллергологиялыќ 432 36

4 ересектерге арналєан аллергологиялыќ 636 53

5 балаларєа арналєан ќалпына келтіре емдейтін 1080 90

6 ересектерге арналєан ќалпына келтіре емдейтін 864 72

7 балаларєа арналєан гастроэнтерологиялыќ 636 53

8 ересектерге арналєан гастроэнтерологиялыќ 612 51

9 балаларєа арналєан гематологиялыќ 144 12

10 ересектерге арналєан гематологиялыќ 324 27

11 гинекологиялыќ (аборт жасауєа арналєан тґсектерден басќа) 744 62

12 жасанды тїсік жасауєа арналєан гинекологиялыќ 1992 166

13 балаларєа арналєан дерматовенерологиялыќ 336 28

14 ересектерге арналєан дерматовенерологиялыќ 432 36

15 балаларєа арналєан инфекциялыќ 720 60

16 ересектерге арналєан инфекциялыќ 540 45

17 кардиологиялыќ 528 44

18 балаларєа арналєан кардиоревматологиялыќ 444 37

19 кардиохирургиялыќ 408 34

20 балаларєа арналєан неврологиялыќ 492 41

21 ересектерге арналєан неврологиялыќ 648 54

22 балаларєа арналєан нейрохирургиялыќ 480 40

23 ересектерге арналєан нейрохирургиялыќ 480 40

24 балаларєа арналєан нефрологиялыќ 540 45

25 ересектерге арналєан нефрологиялыќ 360 30

26 кїйіктік 204 17

27 ересектерге арналєан онкологиялыќ 624 52

28 балаларєа арналєан онкологиялыќ 372 31

29 балаларєа арналєан ортопедиялыќ 540 45

30 ересектерге арналєан ортопедиялыќ 492 41

31 балаларєа арналєан отоларингологиялыќ 588 49

32 ересектерге арналєан отоларингологиялыќ 864 72

33 балаларєа арналєан офтальмологиялыќ 348 54

34 ересектерге арналєан офтальмологиялыќ 648 54

35 педиатриялыќ (соматикалыќ) - барлыєы 588 49

36 емшектегі балаларєа арналєан педиатриялыќ 408 34

37 шала туєан балаларєа арналєан педиатриялыќ 192 16

38 проктологиялыќ 492 41

39 балаларєа арналєан пульмонологиялыќ 732 61

40 ересектерге арналєан пульмонологиялыќ 480 40

41 рентгенологиялыќ жјне радиологиялыќ 312 26

42 ересектерге арналєан ревматологиялыќ 612 51

43 тамыр хирургиясыныѕ 348 29

44 балаларєа арналєан стоматологиялыќ 648 54

45 ересектерге арналєан стоматологиялыќ 816 68

46 терапиялыќ 684 57

47 токсикологиялыќ 540 45

48 балаларєа арналєан торакалды хирургияныѕ 204 17

49 ересектерге арналєан торакалды хирургияныѕ 228 19

50 балаларєа арналєан травматологиялыќ 552 46

51 ересектерге арналєан травматологиялыќ 444 37

52 балаларєа арналєан урологиялыќ 804 67

53 ересектерге арналєан урологиялыќ 540 45

54 балаларєа арналєан іріѕді хирургиялыќ 432 36

55 ересектерге арналєан іріѕді хирургиялыќ 540 45

56 балаларєа арналєан хирургиялыќ 612 51

57 жаѕа туєан балалар хирургиясы 576 48

58 ересектерге арналєан хирургиялыќ 492 41

59 балаларєа арналєан эндокринологиялыќ 480 40

60 ересектерге арналєан эндокринологиялыќ 396 33

61 наркологиялыќ 192 16

62 ересектерге арналєан психиатриялыќ (психоневрологиялыќ) 144 12

63 балаларєа арналєан психиатриялыќ (психоневрологиялыќ) 180 15

64 балаларєа арналєан туберкулездік (ґкпе туберкулезі) 48 4

65 туберкулездік, ґкпе хирургиясы 24 2

66 сїйек-буын туберкулезі 60 5

67 туберкулезді менингит 30 2,5

68 ересектерге арналєан туберкулездік (ґкпе туберкулезі) 72 6

69 туберкулездік, ґкпе хирургиясы 36 3

70 сїйек-буын туберкулезі 84 7

71 туберкулездік менингит 48 4

72 бїйрек-бел туберкулезі 60 5

73 тўраќты-дјрілік туберкулез 30 2,5

*1 дјрігерлік постќа

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 3-ќосымша   

Ауруханалардыѕ бейінді бґлімшелерініѕ штат їлгі
 штаттары мен нормативтері

      Бейінді бґлімшелер тґсек саны еѕ аз болєанда мына кестеге сјйкес ўйымдастырылады:

№ Тґсек бейіні Ересектер їшін Балалар їшін

1 Барлыќ тґсектер соныѕ ішінде: жалпы 20  

2 акушериялыќ жјне гинекологиялыќ 16  

3 акушериялыќ (жїктілік ауытќуы) 16  

4 аллергологиялыќ 16 16

5 ќалпына келтіре емдейтін 40 40

6 ересектерге арналєан гастроэнтерологиялыќ 20 16

7 гематологиялыќ (гемобластоздар) 12 8

8 дерматовенерологиялыќ 30 20

9 инфекциялыќ (барлыќ тїрлері) 16 16

10 кардиологиялыќ (балаларєа арналєан
кардиоревматологиялыќ) 16 16

11 кардиохирургиялыќ 12  

12 неврологиялыќ 20 16

13 нейрохирургиялыќ 16 16

14 нефрологиялыќ 20 20

15 кїйіктік 12 12

16 онкологиялыќ 24 16

17 ортопедиялыќ 20 20

18 отоларингологиялыќ 20 16

19 офтальмологиялыќ 16 12

20 педиатриялыќ (соматикалыќ)  16

21 емшектегі балалар мен жаѕа туєан балаларєа арналєан
педиатриялыќ  12

22 шала туєан балалар кїтіміне арналєан педиатриялыќ  8

23 проктологиялыќ 16 16

24 пульмонологиялыќ 16 16

25 рентгенологиялыќ жјне радиологиялыќ 20 20

26 ревматологиялыќ 20 20

27 тамыр хирургиясы 12 12

28 стоматологиялыќ 20 20

29 терапиялыќ 20 20

30 токсикологиялыќ 12 12

31 торакалды хирургияныѕ 12 12

32 травматологиялыќ 16 16

33 урологиялыќ 16 16

34 хирургиялыќ 20 16

35 жаѕа туєан балаларєа арналєан хирургиялыќ  12

36 эндокринологиялыќ 16 16

37 наркологиялыќ 20  

38 психиатриялыќ (психоневрологиялыќ) 24 20

39 туберкулездік, (ґкпе туберкулезі) 24 24

40 туберкулездік, ґкпе хирургиясы 12 12

41 сїйек-буын туберкулезі 30 30

42 туберкулезді менингит 15 15

43 бїйрек-бел туберкулезі 20 20

Ескертпе: Басќа бґлімшелердіѕ ќўрамындаєы кейбір палаталарєа тґсек саны бейінді бґлімшелердіѕ еѕ аз мґлшерініѕ 4 есесіне сјйкес белгіленеді.

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 4-ќосымша   

8. Трансфузиология бґлімшесініѕ (ќан ќўю) штат нормативтері

      Трансфузиология бґлімшесі ќызметкерлерініѕ лауазымдары ќан дайындау кґлемінен мына кестеге сјйкес белгіленеді:

Медициналыќ ќызметкерлер

Ќан дайындау кґлеміне (жылына литр) байланысты лауазымы мен
саны

200 л кем
емес 200-400 л 200 литрге 400-ден жоєары

јр

Бґлімше меѕгерушісі (хирург дјрігер,
терапевт дјрігер, трансфузиолог) 1 1 -

Терапевт-дјрігер, трансфузиолог - 1 0,25

Зертханашы-дјрігер 0,25 1 0,25

Аєа мейірбике - 1 -

Операциялыќ мейірбике (эксфузионист) 1 2 0,25

Зертханашы (фельдшер-зертханашы) 0,5 1 0,25

Медициналыќ тіркеуші 0,5 1 0,25

Санитарка 1 1,5 0,25

Ескертпе: Плазмаферез јдісімен жылына 300 литр плазма дайындау кезінде бґлімше штатына ќосымша 0,5 дјрігер лауазымы енгізіледі.

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 5-ќосымша   

Параклиникалыќ бґлімшеніѕ маманына тїсетін жїктемені аныќтау
 јдістемесі

 (бўдан јрі – Параклиникалыќ бґлімшеніѕ јдістемесі)

      Параклиникалыќ мамандардыѕ ќажетті ставкасы мына формуламен аныќталады:

       -, Параклиникалыќ ќызметтер тиісті тїрін жїргізуге кеткен уаќыттыѕ жалпы саны
       i – i кґрсетілген ќызметтер саны

       ti – ќызметтер тарификаторына сјйкес i ќызметтерініѕ уаќыт нормативі
       T – бір лауазымєа жылдыќ уаќыт нормасы

      Параклиникалыќ мамандардыѕ ќажетті ставкасыныѕ санын аныќтау їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ ґндіру кїнтізбесіне сјйкес, уаќыттыѕ жылдыќ нормативі ќажет.

      Мысалы:
       40 саєаттыќ жўмыс аптасында жўмыс уаќытыныѕ нормативі (Ќазаќстан Республикасыныѕ ґндіру кїнтізбесі) 1 987 саєат, минутќа ауыстырєанда 119 220 минут. Параклиникалыќ бґлімшеніѕ маманы 228345 минут кґлемінде жўмыс жасаєан. Аталєан жўмыс мґлшері параклиникалыќ бґлімше маманыныѕ 2,25 ставкасына сјйкес

келеді.

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 6-ќосымша   

Жедел медициналыќ жјрдем станциялары мен бґлімшелерініѕ
 їлгі штаттары жјне штат нормативтері

      Жедел медициналыќ кґмек станциялары мен бґлімшелерініѕ їлгі штаттары жјне штаттыќ нормативтері мына кестеге сјйкес белгіленеді: 

№ Лауазымдардыѕ атаулары Лауазымдар саны

1. Дјрігерлік ќызметкерлер

1 Басшыныѕ медициналыќ бґлім жґніндегі
орынбасары

бас дјрігердіѕ лауазымын ќоса алєанда, станцияныѕ
штатында 35-тен кем емес дјрігерлік лауазым болєан
жаєдайда 1 лауазым

2 Басшыныѕ ўйымдастыру-јдістемелік
жўмыс жґніндегі орынбасары

Астана, Алматы ќалалары жјне облыстыќ орталыќтар
їшін

3 Кіші станция меѕгерушісі – жедел жјне
шўєыл медициналыќ кґмек дјрігері

кіші станцияєа 1 лауазым

4 Жедел бґлімніѕ меѕгерушісі шаќыртуларды беру жјне ќабылдау посттарыныѕ саны
жјне 10-нан кем емес станцияда келіп тїскен
шаќыртулар саны 250 мыѕнан кем емес болєан жаєдайда
1 лауазым

5 Бґлім меѕгерушісі – жедел жјне шўєыл
медициналыќ кґмек дјрігері

жылына шаќырту саны 5 мыѕнан кем болмаса 1
лауазым, егер бас дјрігердіѕ орынбасары лауазымы
енгізілмесе

6 Жылына станцияєа шаќырту саны
бойынша жедел жјне шўєыл
медициналыќ кґмектіѕ аєа дјрігері:

20-дан 100 мыѕєа дейін – тјулік бойы жўмыс істейтін 1
пост;

 100-ден 200 мыѕєа дейін – тјулік бойы жўмыс істейтін
1-2 пост;

 200 мыѕнан кґп - тјулік бойы жўмыс істейтін 2 пост;
 шаќырту саны 30 мыѕнан кґп подстанцияєа 1 лауазым

7 Жедел жјне шўєыл медициналыќ кґмек
дјрігері

жедел жјне шўєыл медициналыќ кґмек кґрсету їшін
санитариялыќ автомобильдіѕ жўмысын ауысымына 1
пост.

8 Психиатр-дјрігер тўрєын саны 100 мыѕнан астам ќалаларда 250 мыѕ
адамєа тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост, біраќ тјулік
бойы 1 посттан кем емес (санитариялыќ
автомобильдердіѕ тиісті саны болєан жаєдайда)

9 Кардиолог-дјрігер, невропатолог-дјрігер,
анестезиологиялыќ-реанимациялыќ
топтардыѕ анестезиолог-реаниматолог
дјрігері, интенсивті терапия жедел жјрдем
дјрігері

тиісті мамандандырылєан медициналыќ кґмек кґрсету
бойынша санитариялыќ автомобильдерініѕ ауысымына
1 пост; мамандандырылєан автомобильдерді енгізу
автомобильдердіѕ жалпы санынан 25%-єа дейін

10 Статист-дјрігер шаќырту саны 100 мыѕнан кем емес станцияєа 1
лауазым

11 Психолог-дјрігер шаќырту саны 500 мыѕнан астам станцияєа 1 лауазым

2. Орта медициналыќ ќызметкерлер

1 Басшыныѕ бас фельдшер, бас мейірбике,
мейірбикелік іс жґніндегі орынбасары

станцияєа 1 лауазым, бўл лауазым станцияныѕ аєа
фельдшері лауазымыныѕ орнына енгізілуі

2 Аєа фельдшер шаќырту саны жылына 10 мыѕнан кем емес станцияєа 1
лауазым

3 Шўєыл бґлімніѕ аєа фельдшері бґлімніѕ шаќыртуларды ќабылдау жјне жіберу бойынша
посттар саны 10-нан кем емес станцияда

4 Шаќыртуларды ќабылдау жјне оларды
бригадаєа жіберу жґніндегі мейірбике
немесе фельдшері

30 мыѕ шаќыртуєа тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост,
біраќ станцияда тјулік бойы жўмыс істейтін 1 посттан
кем емес;

 кіші станцияєа тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост;
 шаќырту саны жылына 30 мыѕнан астам подстанцияєа

тјулік бойы жўмыс істейтін 1-2 пост

5 Жедел жјне шўєыл медициналыќ кґмек
мейірбикесі немесе фельдшері

7-тармаќта кґзделген дјрігерлер лауазымдарына сјйкес
(шўєыл медициналыќ кґмек кґрсету жґніндегі
дјрігерлердіѕ лауазымынан басќа) немесе дербес;

 ауылдыќ јкімшілік ауданєа ќызмет кґрсету їшін тјулік
бойы жўмыс істейтін 1 пост

6 Мамандандырылєан жедел жјне шўєыл
медициналыќ кґмек мейірбикесі немесе
фельдшері

8-9-тармаќта кґзделген дјрігерлер лауазымдарына сјйкес
(анестезиолог-реаниматолог дјрігерінен басќа);

 мамандандырылєан бригадалар їшін тјулік бойы жўмыс
істейтін 1-2 пост

7 Психикалыќ науќастарды тасымалдау
жґніндегі мейірбике немесе фельдшер

тўрєындары 250 мыѕнан астам ќалалардаєы
санитариялыќ автомобильдер жўмысыныѕ ауысымына
тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост есебінен

8 Анестезиологиялыќ-реанимациялыќ
топтардыѕ мейірбике-анестезисті,
фельдшері

2 бґлімніѕ 9-тармаєына сјйкес анестезиолог-
реаниматолог дјрігері лауазымы есебінен 2 лауазым
енгізіледі

9 Станцияєа жылына шаќырту саны
мынадай медициналыќ статист:

25 мыѕнан астам – 1 лауазым,
 25-тен 100 мыѕєа дейін - 1-2 лауазым,

 100 мыѕнан астам - 2 лауазым,
 јр бір келесі 100 мыѕ шаќыртуєа ќосымша 1 лауазым

10 Емдеуге жатќызу бґлімініѕ аныќтама
їстелініѕ медициналыќ тіркеушісі

шаќырту саны жылына 200 мыѕєа дейін станцияєа тјулік
бойы 1 пост, 200 мыѕнан жоєары 2 тјулік бойы жўмыс
істейтін 1 пост

11 Жедел медициналыќ кґмек
бригадаларыныѕ медициналыќ жјшіктерін
толыќтыру жґніндегі мейірбике бґлмесі
немесе фельдшер

мыналар есебінен:
 шаќырту саны жылына 30 мыѕєа дейін станцияларда

тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост;
 кіші станцияєа тјулік бойы жўмыс істейтін 1 пост;

 шаќырту саны жылына 30-дан 50 мыѕєа дейін
подстанцияєа – тјулік бойы жўмыс істейтін 1-2 пост;

 шаќырту саны жылына 50 мыѕнан астам кіші станцияєа
тјулік бойы жўмыс істейтін 2 пост

12 Залалсыздандыру бґлімшесініѕ
мейірбикесі

кґпсалалы ауруханалардаєы стерилизациялау
бґлімшелерініѕ штат нормативтері бойынша.

13 Мўраєаттыѕ фельдшері немесе
мейірбикесі

јрбір 100 мыѕ шаќыртуєа 1 лауазым есебінен;

14 Дезинфектор шаќырту саны жылына 25 мыѕнан астам станцияєа 1
лауазым

3. Кіші медициналыќ ќызметкерлер

1 Санитар сјйкес лауазымдарєа:
 2 бґлімніѕ 7 жјне 9-тармаќтарда кґзделген дјрігерлер (шўєыл

медициналыќ кґмек кґрсету жґніндегі дјрігерілердіѕ лауазымынан
басќа);

 2 бґлімніѕ 6 жјне 7-тармаќтарда кґзделген мамандандырылєан
мейірбикелер, фельдшерлер, акушерлер, мейірбикелер;

 2 бґлімніѕ 8-тармаќта кґзделген дјрігер-психиатрдыѕ јр бір лауазымына
1-2 лауазым

2 Шаруашылыќ-бикесі шаќырту саны жылына 30 мыѕнан астам станцияда (подстанцияда) 1
лауазым

4.Фармацевтикалыќ ќызметкерлер

1 Провизор шаќырту саны жылына 300 мыѕнан астам станцияда 1 лауазым

2 Фармацевт шаќырту саны жылына станцияда:
 25-тен 75 мыѕєа дейін – 1лауазым;
 75-тен 150 мыѕєа дейін – 2 лауазым;

 150-ден 250 мыѕєа дейін – 3 лауазым;
 250 мыѕнан астам - јр бір келесі 100 мыѕ шаќыртуєа ќосымша 1 лауазым

      1. Шаќырту саны жылына 100 мыѕнан астам станцияныѕ штатына денсаулыќ саќтауды басќару органдарыныѕ ќарауымен медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќўрамныѕ ќосымша лауазымдары енгізілуі мїмкін.
       2. Санитариялыќ автомобильдердіѕ жўмыс ауысымыныѕ саны жјне олардыѕ ўзаќтыєы станцияныѕ баєыныстылыєы жґніндегі денсаулыќ саќтау органымен белгіленеді.

       3. 1 постќа лауазымдар санын аныќтау санитариялыќ автомобиль жўмысыныѕ ауысымы жылдыќ жоспардыѕ саєат санын жўмыскерлердіѕ (дјрігерлер, фельдшерлер жјне таєы басќалар) жўмыс уаќыты жылдыќ бюджетіне бґлу арќылы жїргізіледі.
       4. Бір санитариялыќ автомобиль 10 мыѕ тўрєын есебінен енгізіледі.

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 7-ќосымша   

Стационарлыќ кґмек кґрсететін жјне амбулаториялыќ–емханалыќ
 бґлімшелері бар денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ

 јкімшілік-шаруашылыќ жјне жалпы ауруханалыќ ќызметкерлері мен
 емханалыќ бґлімшелерініѕ їлгі штаттары мен штат нормативтері

      Стационарлыќ кґмек кґрсететін жјне амбулаториялыќ–емханалыќ бґлімшелері бар денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ јкімшілік-шаруашылыќ жјне жалпы ауруханалыќ ќызметкерлері мен емханалыќ бґлімшелерініѕ їлгі штаттары мен штат нормативтері мына кестеге сјйкес белгіленеді: 

№ Лауазым атауы Лауазымдар саны

1 Басшы (бас дјрігер, директор,
бастыќ)

јр ўйымда 1 лауазым. Тґсек саны 30-єа дейінгі ўйымдарда бўл
лауазым бір дјрігерлік лауазымныѕ орнына 30-дан 50-ге дейінгі
тґсектік ўйымдарда 0,5 дјрігерлік лауазым орнына белгіленеді

2 Басшыныѕ экономика мјселелері
жґніндегі орынбасары

100 жјне одан кґп тґсектік ўйымдарда 1 лауазым

3 Басшыныѕ шаруашылыќ
мјселелері жґніндегі орынбасары

1 лауазым:
 cтационары бар облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар

ќалалардыѕ орталыќ ќалалыќ медициналыќ ўйымдарында;
 дјрігерлік лауазымдар саны 100 бірліктен жоєары ўйымдарда

немесе 150 жјне одан жоєары тґсектік ўйымдарда шаруашылыќ
бґлімі бастыєыныѕ орнына

4 Шаруашылыќ бґлімніѕ бастыєы облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ орталыќ
ќалалыќ медицина ўйымдарында жјне дјрігерлік лауазымдар
саны 50 бірліктен жоєары немесе 80-100 жјне одан кґп тґсектік
ўйымдарда 1 лауазым

5 Шаруашылыќ меѕгерушісі 1 лауазым:
 оќшауланєан їй-жайда орналасќан 20-дан астам дјрігерлік

лауазымдары бар јр емханаєа;
 оќшауланєан їй-жайда орналасќан кемінде 60 тґсек бар јр

стационарлыќ бґлімшеге (бґлім тобына)

6 Басшыныѕ сапа жґніндегі
орынбасары

облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ орталыќ
ќалалыќ медицина ўйымдарында жјне ќызметкерлерініѕ саны
600-ден астам ўйымдарда кадр бґлімі бастыєыныѕ орнына 1
лауазым

7 Кадр бґлімініѕ бастыєы ќызметкерлерініѕ саны 200-ден 600-ге дейінгі ќалалыќ жјне
аудандыќ ўйымдарда кадр жґніндегі инспектор лауазымыныѕ
орнына 1 лауазым

8 Кадр жґніндегі маман, кадр
жґніндегі инспектор (аєа
инспектор)

200 ќызметкерге 1 лауазым, біраќ ўйымда 1 лауазымнан кем
болмауы тиіс. Кадр жґніндегі аєа инспектордыѕ лауазымы кадр
жґніндегі инспектор лауазымыныѕ орнына енгізіледі. Кадр
жґніндегі аєа инспекторлар лауазымдардыѕ саны
инспекторлардыѕ жалпы саныныѕ 50%-ынан аспауы тиіс

9 Кеѕсе меѕгерушісі облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ
ўйымдарда жјне ќызметкерлерініѕ саны 600 ден асатын
ўйымдарда 1 лауазым

10 Іс жїргізуші облыстыќ, ќалалыќ жјне орталыќ аудандыќ ўйымдарда 1
лауазым

11 Хатшы машинист јрбір ўйымда 1 лауазым

12 Жоспарлау-экономика бґлімініѕ
бастыєы

облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ орталыќ
ќалалыќ медициналыќ ўйымдарында жјне дјрігерлік
лауазымдарыныѕ саны 150 бірліктен асатын ўйымдарда 1
лауазым

13 Экономист 2 лауазым:
 облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ орталыќ

ќалалыќ медициналыќ ўйымдарында жјне дјрігерлік
лауазымдардыѕ саны 100 бірліктен асатын ўйымдарда;

 дјрігерлік лауазымдардыѕ саны 50 бірліктен асатын орталыќ
аудандыќ ўйымдарда

 1 лауазым:
 дјрігерлік лауазымдардыѕ саны 10-нан 50-ге дейінгі ўйымдарда

14 Ќаржы жўмысы жґніндегі
экономист

сметаларыныѕ жылдыќ кґлемі бюджеттік жјне бюджеттен тыс
шыєыстар 60000 АЕК-ке дейін болєанда 1 лауазым;

 сметаларыныѕ жылдыќ кґлемі бюджеттік жјне бюджеттен тыс
шыєыстар 60000 АЕК-тен астам болєанда 2 лауазым (оныѕ
ішінде осы ўйым ќаржыландыратын ўйымдар бойынша)

15 Кітапхана меѕгерушісі 250 жјне одан да кґп тґсектік ўйымдарда кітапхашаны
лауазымыныѕ орнына 1 лауазым. Перзентханаларда,
инфекциялыќ жјне тері-венерологиялыќ ўйымдарда бўл лауазым
белгіленбейді.

16 Кітапханашы (перзентханаларда,
инфекциялыќ жјне тері-
венерологиялыќ ўйымдарда бўл
лауазым белгіленбейді)

250 жјне одан кґп тґсектік (190 жјне одан кґп тґсектік ОАА)
кітапханасы бар ўйымдарда 1 лауазым;

 100-250 тґсектік балалар ауруханалары мен Ўлы Отан соєысы
ардагерлеріне арналєан госпитальда 0,5 лауазым

17 Инженер 250-600 тґсектік ўйымдарда 1 лауазым;
 600-ден астам тґсектік ўйымдарда 2 лауазым. Осы лауазымдарды

есептеу кезінде орталыќ аудандыќ ауруханалар їшін, сондай-аќ
осы їлгілік штат бойынша инженерлер мен техниктер лауазымы
рўќсат етілмейтін ведомостволыќ баєыныстаєы ўйымдардаєы
тґсектер саны есепке алынады

18 Еѕбекті ќорєау жјне ќауіпсіздік
ережелері жґніндегі инженер

ќызметкерлерініѕ саны 100-ден 1000 дейінгі ўйымдарда 1
лауазым;

 ќызметкерлерініѕ саны 1000-нан астам ўйымдарда 2 лауазым.
 Осы лауазымдарды есептеу кезінде орталыќ аудандыќ

ауруханалар їшін осы їлгілік штат бойынша еѕбекті ќорєау жјне
ќауіпсіздік ережелері жґніндегі инженері лауазымы рўќсат
етілмейтін ведомостволыќ баєыныстаєы ўйымдардаєы тґсектер
саны есепке алынады

19 Метрология жґніндегі инженер облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ орталыќ
ќалалыќ медицина ўйымдарында жјне дјрігерлік лауазымдардыѕ
саны 150 бірліктен астам ўйымдарда 1 лауазым

20 Медициналыќ техникаєа ќызмет
кґрсету жґніндегі инженер

100-350 тґсектік ўйымдарда 1 лауазым;
 350-ден астам тґсектік ўйымдарда 2 лауазым;

 1000-нан астам тґсектік ўйымдарда 3 лауазым;
 оѕашаланєан їй-жайда орналасќан 60 жјне одан кґп дјрігерлік

лауазымы бар ўйымныѕ ќўрамына кіретін јр емханаларєа.
Лауазымдарды есептеу кезінде сонымен ќоса осы їлгілік штат
бойынша инженер лауазымы рўќсат етілмейтін ведомостволыќ
баєыныстаєы ўйымдардаєы тґсектер саны есепке алынады

21 Медициналыќ техникаєа ќызмет
кґрсету жґніндегі техник

50-ден 100-ге дейінгі тґсектік ўйымдарєа 1 лауазым.
Лауазымдарды есептеу кезінде сонымен ќоса осы їлгілік штат
бойынша техник лауазымы рўќсат етілмейтін ведомостволыќ
баєыныстаєы ўйымдардаєы тґсектер саны есепке алынады

22 Оттегі жґніндегі техник реанимация жјне анестезиология бґлімшелері бар 250 жјне одан
кґп тґсектік стационарлардаєы тјулік бойы жўмыс істейтін 1
пост

 интенсивті терапия палатасы бар 250-ге дейінгі тґсектік
стационарларда 1 лауазым

23 Заѕ кеѕесшісі 1 лауазым:
 облыстыќ жјне орталыќ ќалалыќ жјне аудандыќ ауруханаларда;

 наркологиялыќ, психоневрологиялыќ, тері-венерологиялыќ,
онкологиялыќ жјне облыстыќ, ќалалыќ (150 мыѕнан астам халќы
бар ќалаларда) баєынысты туберкулезге ќарсы диспансерлерде;

 арнайы мјжбїрлеп емдеу медициналыќ ўйымдарында;
 250 жјне одан кґп санды тґсектік ќалалыќ ауруханаларда;

 жаѕа туылєан балаларєа арналєан бґлімдері бар ќалалыќ балалар
ауруханасында;

 20 мыѕ жјне одан кґп халыќќа ќызмет кґрсететін емханаларда.
Аз мґлшерде ќызмет кґрсетілген кезде кґрсетілген лауазым 20
мыѕ халыќ есебінен енгізіледі;

 перзентханаларда, 5 жјне одан кґп дјрігерлік лауазымы бар
јйелдер консультацияларында. Јйелдер консультацияларында
дјрігерлік лауазымныѕ саны аз болєан жаєдайда, белгіленген
лауазым стационарда 190 тґсектен кем болмаєан кезде енгізіледі;

 јйелдер консультацияларында 5 дјрігерлік лауазымнан кем емес
жјне стационары 100-180 тґсектік перзентханаларда 0,5 лауазым

24 Кір жуатын бґлме меѕгерушісі арнайы киімдерді жуу жґнінде 6 машинистен кем емес рўќсат
берілетін ўйымдарда 1 лауазым

25 Ќойма меѕгерушісі ќоймаєа ќамбашы лауазымыныѕ орнына 1 лауазым, біраќ
ўйымєа 4 лауазымнан кґп емес

26 Жабдыќтау жґніндегі агент 150-600 тґсектік ўйымдарда 1 лауазым;
 600-ден астам тґсектік ўйымдарда 2 лауазым

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 8-ќосымша   

Амбулаториялыќ-емханалыќ бґлімшелері жоќ жјне стационарлыќ
 кґмек кґрсететін денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ

 јкімшілік-шаруашылыќ жјне жалпы ауруханалыќ ќызметкерлерініѕ
 їлгі штаттары мен штат нормативтері

      Амбулаториялыќ-емханалыќ бґлімшелері жоќ жјне стационарлыќ кґмек кґрсететін денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ јкімшілік-шаруашылыќ жјне жалпы ауруханалыќ ќызметкерлерініѕ їлгі штаттары мен штат нормативтері кестеге сјйкес белгіленеді:

№ Лауазым атаулары Лауазымдар саны

1 Басшы (бас дјрігер, директор,
бастыќ)

јр ўйымда 1 лауазым. Тґсек саны 40-ќа дейінгі ўйымдарда бўл
лауазым бір дјрігерлік лауазыммен бірге, 40-тан астам 60-ќа дейін
тґсек саны 0,5 дјрігерлік лауазымныѕ орнына белгіленеді

 45 орынєа дейінгі балалар їйінде бас дјрігер лауазымы 1 дјрігерлік
лауазымныѕ орнына, 45-тен астам 65-ке дейін орынєа 0,5 дјрігерлік
лауазым орнына белгіленеді.

 Хосписте басшыныѕ босатылєан орны 30 жјне одан кґп тґсек
болєанда белгіленеді

2 Басшыныѕ экономикалыќ мјселелер
жґніндегі орынбасары

1 лауазым:
 150 жјне одан кґп тґсектік аурухана ўйымдарында

(мамандандырылєан ауруханаларда – 200-ден кґп);
 100 жјне одан кґп тґсектік перзентханаларда;

 200 тґсектен кґп санаторийлерде, ал балаларєа арналєан
санаторийлерде 150 жјне одан кґп тґсектік (балалар їйіндегі
орындар)

3 Басшыныѕ шаруашылыќ мјселелері
жґніндегі орынбасары, шаруашылыќ
бґлім бастыєыныѕ орнына

1 лауазым:
 150 жјне одан кґп тґсектік мамандандырылєан ауруханаларда;

 100 жјне одан кґп тґсектік перзентханаларда;
 100 жјне одан кґп тґсектік ересектерге жјне балаларєа арналєан

санаторийлерде;
 150 жјне одан кґп тґсектік басќа да медицина ўйымдарында

4 Шаруашылыќ бґлімініѕ бастыєы 100-150-ге дейін тґсектік ўйымдарда 1 лауазым

5 Шаруашылыќ меѕгерушісі 1 лауазым:
 50-150 жјне одан кґп тґсектік балалар ауруханаларында;

 50-100 тґсектік перзентханаларда;
 100-200 жјне одан кґп тґсектік мамандандырылєан ауруханаларда;

 100-250 жјне одан кґп тґсектік санаторийлерде

6 Басшыныѕ кадр жґніндегі
орынбасары, кадр бґлімініѕ бастыєы,
кадр жґніндегі аєа инспектор, кадр
жґніндегі инспектор

осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат
нормативтеріне 7-ќосымшаныѕ 7 жјне 8-тармаќтарына сјйкес
ескерілген нормативтер бойынша

7 Кеѕсе меѕгерушісі осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат
нормативтеріне 7-ќосымшаныѕ 9-тармаєына сјйкес кґзделген
нормативтер бойынша

8 Іс жїргізуші осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат
нормативтеріне 7-ќосымшаныѕ 10 жјне 11-тармаќтарында
кґзделген нормативтер бойынша

9 Экономист 150 тґсектікке 1 лауазым есебінен, біраќ 1 лауазымнан кем жјне 4-
тен астам емес. Ќўрамында амбулатория, фельдшерлік
акушериялыќ пункт, денсаулыќ саќтау пункттері бар емдік
профилактикалыќ ўйымдарда осы ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ јр
50 лауазымєа ќосымша 0,25 лауазым белгіленеді

10 Ќаржылыќ жўмыс жґніндегі
экономист

осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат
нормативтеріне 7-ќосымшаныѕ 14-тармаєында кґзделген
нормативтер бойынша

11 Кітапхана меѕгерушісі осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат
нормативтеріне

 7-ќосымшаныѕ 15-тармаєында кґзделген нормативтер бойынша

12 Кітапханашы осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат
нормативтеріне

 7-ќосымшаныѕ 16 тармаєында кґзделген нормативтер бойынша

13 Инженер, метрология жґніндегі
инженері, еѕбекті ќорєау жјне
ќауіпсіздік техникасы жґніндегі
инженер, медициналыќ техникаєа
ќызмет кґрсету жґніндегі инженер
немесе технигі, оттегі жґніндегі
техник

осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат
нормативтеріне

 7-ќосымшаныѕ 17 - 22-тармаќтарында кґзделген нормативтер
бойынша

14 Заѕ кеѕесшісі осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат
нормативтеріне

 7-ќосымшаныѕ 23-тармаєында кґзделген нормативтер бойынша.
 Јрбір хосписке, мейірбике кїтімі ауруханасына 1 лауазым

15 Кір жуатын бґлме меѕгерушісі, ќойма
меѕгерушісі, жабдыќтау жґніндегі
агент

осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгі штаттары мен штат
нормативтеріне

 7-ќосымшаныѕ 24 жјне 26-тармаќтарында кґзделген нормативтер
бойынша

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 9-ќосымша   

Ќан орталыќтарыныѕ јкімшілік-шаруашылыќ жјне жалпы ауруханалыќ
 ќызметкерлерініѕ їлгі штаттары мен штат нормативтері

      Ќан орталыќтарыныѕ јкімшілік-шаруашылыќ жјне жалпы ауруханалыќ ќызметкерлерініѕ їлгі штаттары мен штат нормативтері мына кестеге сјйкес белгіленеді:

№ Лауазым атаулары Лауазымдар саны

1 Директор (Бас дјрігер) јр ўйымда 1 лауазым

2 Директордыѕ медицина бґлімі жґніндегі
орынбасары (бас дјрігер)

1-3 санаттаєы ЌО 1 лауазым

3 Директордыѕ экономикалыќ мјселелер
жґніндегі орынбасары (бас дјрігер)

1-3 санаттаєы ЌО 1 лауазым

4 Директордыѕ ґндіріс жґніндегі орынбасары
(бас дјрігер)

жылына 10000 л тґмен емес плазма ґндіретін ЌО 1
лауазым

5 Директордыѕ сапаны баќылау жґніндегі
орынбасары

1-3 санаттаєы ЌО 1 лауазым

6 Директордыѕ ЈШБ жґніндегі орынбасары 1 лауазым

7 Ќоєаммен байланыс жґніндегі менеджер 1-3 санаттаєы ЌО 1 лауазым

8 Шаруашылыќ меѕгерушісі 1-4 санаттаєы ЌО 1 лауазым

9 Эпидемиолог 1-3 санаттаєы ЌО 1 лауазым
 4-5 санаттаєы ЌО 0,5 лауазым

10 Кадр бґлімініѕ бастыєы, кадр жґніндегі маман,
кадр жґніндегі аєа инспектор, кадр жґніндегі
инспектор

осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгілік
штаттары мен штат нормативтеріне 7-ќосымшаныѕ
7 жјне 8-тармаќтарында кґзделген нормативтер
бойынша

11 Ќазаќ тілі аудармашысы 1-3 санаттаєы ЌО 1 лауазым

12 Іс жїргізуші 1-2 санаттаєы ЌО 1 лауазым

13 Машинист-хатшы 1-3 санаттаєы ЌО 1 лауазым

14 Экономист 1-4 санаттаєы ЌО 1 лауазым

15 Ќаржылыќ жўмыс жґніндегі экономист осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгілік
штаттары мен штат нормативтеріне 7-ќосымшаныѕ
14-тармаєында кґзделген нормативтер бойынша

16 Инженер плазма аќуыздарын ќолдану ґндірісі (зертханалар)
жоќ ўйымдарда 1 лауазым

17 Техник плазма аќуыздарыныѕ фракциялану ґндірісі
(зертханалар) жоќ ўйымдарда 1 лауазым

18 Еѕбекті ќорєау жјне ќауіпсіздік техникасы
жґніндегі инженер

ќызметкерлерініѕ саны 100 жјне одан жоєары,
плазмалардыѕ аќуыздарын фракцияландыратын
ґндірісі бар ўйымдарда 1 лауазым

19 Метрология жґніндегі инженер 1-2 санаттаєы ЌО 1 лауазым

20 Ќойма меѕгерушісі бір ќоймаєа ќоймашы лауазымыныѕ орнына 1
лауазым, біраќ бір ўйымєа 4 лауазымнан артыќ емес

21 Заѕ кеѕесшісі 0,5 лауазым ќан орталыєында

22 Тігінші 3-5 санаттаєы ЌО 0,5 лауазымнан, 1-2 санаттаєы 1
лауазым

23 Маркетинг жјне мемлекеттік сатып алу
бґлімініѕ меѕгерушісі

1-2 санаттаєы ЌО 1 лауазым

24 Мемлекеттік сатып алу жґніндегі менеджер 1-5 санаттаєы ЌО 1 лауазым

25 Программист (жїйелік јкімші) 1-5 санаттаєы ЌО 1 лауазым

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 10-ќосымша  

Жедел жјне шўєыл медициналыќ жјрдем станциялары
 јкімшілік-шаруашылыќ жјне жалпы ауруханалыќ ќызметкерлерініѕ

 їлгі штаттары мен штат нормативтері

      Жедел жјне шўєыл медициналыќ жјрдем станциялары јкімшілік-шаруашылыќ жјне жалпы ауруханалыќ ќызметкерлерініѕ їлгі штаттары мен штат нормативтері мына кестеге сјйкес белгіленеді:

№ Лауазымдар атауы Лауазымдар саны

1 Бас дјрігер јр ўйымда 1 лауазым

2 Бас дјрігердіѕ экономикалыќ мјселелер
жґніндегі орынбасары

жылына 75 мыѕнан астам шаќырту саны бар ўйымдарда 1
лауазым

3 Шаруашылыќ бґлімініѕ бастыєы жылына 10-75 мыѕнан астам шаќырту саны бар ўйымдарда 1
лауазым

4 Экономист жылына 75 мыѕнан астам шаќырту саны бар ўйымдарда 1
лауазым

5 Ќаржылыќ жўмыс жґніндегі
экономист

осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгілік штаттары мен
штат нормативтеріне 7-ќосымшаныѕ 14-тармаєында
кґзделген нормативтер бойынша

6 Кадр бґлімініѕ бастыєы, кадр
жґніндегі маман, кадр жґніндегі аєа
инспектор, кадр жґніндегі инспектор

осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгілік штаттары мен
штат нормативтеріне 7-ќосымшаныѕ 7 жјне 8-тармаќтарымен
кґзделген нормативтер бойынша

7 Хатшы машинист јр бір ўйымда 1 лауазым

8 Инженер жылына 100-200 мыѕнан астам шаќырту саны бар ўйымдарда
1 лауазым

 жылына 200-ден астам шаќырту саны бар ўйымдарда
ќосымша 1 лауазым 100 мыѕ шаќырту есебінен

9 Техник жылына 40-200 мыѕнан астам шаќырту саны бар ўйымдарда
1 лауазым;

 жылына 200-ден астам шаќырту саны бар ўйымдарда 2
лауазым

10 Еѕбекті ќорєау жјне ќауіпсіздік
техникасы жґніндегі инженер

јр ўйымда 1 лауазым

11 Заѕ кеѕесшісі жылына 100 мыѕнан астам шаќырту саны бар ўйымдарда 1
лауазым

12 Гараж бастыєы, гараж механигі,
диспетчер

осы денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ їлгілік штаттары мен
штат нормативтеріне 7-ќосымшаныѕ 8 жјне 9-тармаќтарында
кґзделген нормативтер бойынша. Кґліктіѕ їздіксіз жўмыс
істеуін ќамтамасыз ету їшін жеткілікті лауазымдар саны
ќажет болєан жаєдайда жоєарєы органныѕ келісімімен
белгіленеді

13 Байланыс инженері жылына 75 мыѕнан астам шаќырту саны бар станцияда 1
лауазым

14 Байланыс электромеханигі шаєын АТБ бар станцияларда 1 лауазым

15 Ќойма меѕгерушісі жылына 75 мыѕнан астам шаќырту саны бар станцияда 1
лауазым

16 Ќоймашы жылына 20 дан 40 мыѕєа дейін шаќырту саны бар бекетте 1
лауазым

17 Электроќўралдарєа ќызмет кґрсету
жґніндегі электрик

жылына 75 мыѕнан астам шаќырту саны бар станцияда 1
лауазым

18 Автогараж диспетчері гаражда жылжымалы ќўрамныѕ 15 бірлігі болєан кезде 1
лауазым

19 Желілік баќылау машинасыныѕ
жїргізушісі

кґліктіѕ тиісті санына ќарай 1 лауазым

20 Гардероб ќызметкері жўмыс істеуші ќызметкерлердіѕ ауысымына 1 лауазым.

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 11-ќосымша  

Ўйымныѕ жјне ќызмет етуін жўмыс кґлемініѕ
 ўйымдастырушылыќ-техникалыќ жаєдайына байланысты енгізілетін

 лауазымдары (мамандыќтар)

      Ўйымныѕ жјне ќызмет етуін жўмыс кґлемініѕ ўйымдастырушылыќ-техникалыќ жаєдайына байланысты енгізілетін ќызметкерлердіѕ лауазымдар (мамандыќтар) 1-кестеге сјйкес белгіленеді.
       Ўйымныѕ жјне ќызмет етуін жўмыс кґлемініѕ ўйымдастырушылыќ-техникалыќ жаєдайына байланысты енгізілетін жўмыскерлердіѕ лауазымдар (мамандыќтар) 2-кестеге сјйкес белгіленеді.

      1-кесте

№ Лауазым атауы (мамандыќтар) Лауазымдар (бірліктер) енгізілетін ўйымдар, кґрсеткіштер,
лауазымдар саны (бірліктер)

1 Басшыныѕ ТЖ, ГО жјне жўмылдыру
жўмысы жґніндегі орынбасары
(сектор меѕгерушісі)

жўмылдыру тапсырмасыныѕ нормативтеріне сјйкес

2 Бас дјрігердіѕ техника жґніндегі
орынбасары/ бас инжинер

облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ
орталыќ ќалалыќ медициналыќ ўйымдарында дјрігерлік
лауазымдар саны 200 бірліктен астам кїрделі медицина
ќўралдарымен жјне басќа да жабдыќтармен, аппараттармен
жјне єимараттармен жабдыќталєан ўйымдарда 1 лауазым;

 1-3 санаттаєы ЌО

3 Бас механик облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ
орталыќ ќалалыќ медициналыќ ўйымдарында дјрігерлік
лауазымдар саны 200 бірліктен астам ўйымдарда 1 лауазым;

 1 – 2 санаттаєы ЌО

4 Инженер-энергетик облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ
орталыќ ќалалыќ медициналыќ ўйымдарында дјрігерлік
лауазымдар саны 150 бірліктен астам энергетикалыќ
шаруашылыєы бар ўйымдарда 1 лауазым;

 энергетикалыќ шаруашылыєы бар 1 – 2 санаттаєы ЌО

5 Бас технолог 1 – 2 санаттаєы ЌО - 1 лауазым

6 Су ќўбырлыќ-кјріздік, газдыќ,
лифтілік, энергетикалыќ,
кондиционерлеу жјне жылу ќызметініѕ
бастыєы

республикалыќ, облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар
ќалалардыѕ орталыќ ќалалыќ медициналыќ ўйымдарында
дјрігерлік лауазымдар саны 150 бірліктен астам ўйымдарда
1 лауазым.

 Сонымен ќатар бґлек ќызметтерге бір бірден лауазым
енгізілуі мїмкін:

 су ќўбырлыќ-кјріздік – тјулік бойы жўмыс істейтін орташа
су берілуі жјне тјулігіне су аєатын желі арќылы 4 текше
метрден кем емес санына ќарай;

 газдыќ – газдыќ шаруашылыќ жўмысыныѕ кґлемі 500
бірліктен астам болєанда;

 лифтілік – 45-тен кем емес лифт болєан жаєдайда;
 орталыќ жјне автономдыќ ауабаптаєыштар мен

желдеткіштік шаруашылыќ болєан жаєдайда;
 жекелеген ќызметтерге бастыќтар лауазымын енгізу

орынсыз болєан жаєдайда ќызметтерге єана бастыќ
лауазымдары енгізілуі мїмкін

7 Жґндеу ќызметініѕ бастыєы республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ орталыќ ќалалыќ
медициналыќ ўйымдарында жјне ќызметтер бастыєы
лауазымы енгізілмейтін дјрігерлік лауазымдарыныѕ саны
150 бірліктен жоєары ўйымдарда 1 лауазым

8 Техникалыќ бґлім бастыєы 1 лауазым:
 дјрігерлік лауазымдар саны 50-ден 150 бірлік болатын

ќалалыќ жјне аудандыќ кїрделі медициналыќ жјне басќа да
жабдыќтармен, аппаратурамен жјне єимараттармен
жабдыќталєан жґндеу ќызметініѕ бастыєы лауазымы
енгізілуі мїмкін емес медициналыќ ўйымдарда:

 ќан орталыќтарында 1-3 санатты;
 шаќырту саны 50 мыѕнан кем емес, радиотелефондыќ

байланысы бар жедел жјне шўєыл медициналыќ кґмек
кґрсету ўйымдарында

9 Материалдыќ-техникалыќ жабдыќтау
бґлімініѕ бастыєы

1 лауазым:
 облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ

орталыќ ќалалыќ медициналыќ ўйымдарында жјне
дјрігерлік лауазымдардыѕ саны 150 бірліктен жоєары
ўйымдарда 1 лауазым;

 плазманыѕ аќуыздарын фракциялау ґндірісініѕ жылына 15
мыѕ жјне одан астам литр плазма ґѕдейтін ќан
орталыќтарында;

10 Жўмылдыру жўмыстары жґніндегі
маман жўмылдыру тапсырмасыныѕ нормативтеріне сјйкес

 Јскери есеп жґніндегі инспектор 500 јскер міндеттілерге 1 лауазым есебінен

11 Су ќўбырлыќ-кјріздік, газдыќ,
лифтілік, энергетикалыќ, ауаны
кондиционерлеу жјне жылу, жґндеу
ќызметтерініѕ инженерлері, техниктері
мен жўмысшылары

барлыќ ўйымдар – тиісті салааралыќ нормалар мен еѕбек
жґніндегі нормативтер бойынша.

 Жекелеген ќызметтердіѕ инжинерлік-техникалыќ
ќызметкерлерініѕ бастыќтар лауазымдарын енгізу орынсыз
болєан жаєдайда бірлескен ќызметтер бойынша инженерлер
мен техниктердіѕ лауазымдары енгізілуі мїмкін

12 Инженер облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ
орталыќ ќалалыќ медициналыќ ўйымдарында жјне оны бар
инжинерлік-техникалыќ ќызметкерлер орындауы мїмкін
болмаєан жаєдайда еѕбектіѕ єылыми ўйымыныѕ
талаптарына сјйкес кіші механизациялау жјне таєы басќалар
ўйымдастыру ќўралдарын енгізу жґніндегі барлыќ ќажет
жўмыстармен ќамтамасыз ету їшін ќызметкерлерініѕ саны
600-ден астам ўйымдарда 1 лауазым

13 Ќазандыќтар, сору станциялары жјне
басќа да арнайы ќондырєылар,
єимараттар мен ґндірістердіѕ
инженерлері мен техниктері

барлыќ мекемелер – тиісті салааралыќ нормалар жјне еѕбек
жґніндегі нормативтер

14 Есептеуіш техникаларєа ќызмет
кґрсету жґніндегі инженер

компьютерлердіѕ саны 20-дан кем болмаєан кезде ўйымєа 1
лауазым. Инженерлердіѕ лауазымын есептеу кезінде
кґрсетілген лауазым осы їлгілік штаттар бойынша
кґзделмеген ведомостволыќ баєыныстаєы ўйымдардаєы
компьютерлердіѕ саны да есепке алынады

15 Инженер-жїйелік јкімшісі компьютерлік желі болєан жаєдайда 1 лауазым. Тјулік бойы
жўмыс істейтін стационарлар їшін 1 пост

16 Орталыќ ќойма меѕгерушісі ќўрамында орталыќ ќойма ўйымдастырылатын ўйымдар
(ведомостволыќ баєыныстаєы ўйымдарєа ќызмет кґрсету) –
ќойма меѕгерушісініѕ орнына

17 Кґшірме жасау жјне кґбейту
машиналарыныѕ операторы

облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ
орталыќ ќалалыќ медициналыќ ўйымдарында жјне
ќызметкерлер саны 600-ден астам ўйымдарда

18 ЭЕМ операторы (компьютерлер) есептеуіш техникаларына ќызмет кґрсету жґніндегі
инженердіѕ жјне инженер-жїйелік јкімшілер лауазымына
сјйкес

19 Ќазаќ тілініѕ аудармашысы ўйымєа 1 лауазым

20 Ќазаќ тілініѕ оќытушысы 50 жјне одан жоєары ќызметкерлері бар ўйымєа 1 лауазым

21 Машинист 50 жјне одан жоєары ќызметкерлері бар ўйымєа 1 лауазым

22 Гараж бастыєы гаражда жылжымалы ќўрамныѕ 25 бірлігі болєан жаєдайда 1
лауазым (автомобильдер, тракторлар, жол жјне т.б.
машиналар)

23 Гараж механигі гаражда жылжымалы ќўрамныѕ 15-25 бірлігі болєан
жаєдайда 1 лауазым (автомобильдер, тракторлар, жол жјне
басќа машиналар)

24 Гараж диспетчері гаражда жылжымалы ќўрамныѕ 15-25 бірлігі болєан
жаєдайда 1-2 лауазым (автомобильдер, тракторлар, жол жјне
басќа машиналар)

      2-кесте

№ Лауазым атауы (мамандыќтар) Оларды енгізу кґрсеткіштері

1 Вахтер уаќыттыѕ їлгілік нормалары бойынша

2 Автомобиль жїргізушісі кез келген їлгідегі автомобилге бір ауысымда
санитариялыќ автомобильге 1 лауазым

3 Гардероб ќызметкері біреуі 150-300 нґмірге есептелген, біраќ бір ауысымєа
біреуден кґп емес 25 тґсектік участкелік ауруханалардыѕ,
дјрігерлік лауазымдар саны 10-нан астам
амбулаториялардыѕ штаттарына, балалар їйіне жјне сїт
асханаларына гардероб ќызметкері енгізілмейді. Гардероб
ќызметкері керек болатын уаќыт баєыныштылыєы
бойынша органдармен айќындалады

4 Аула тазалаушы Їлгілік нормативтер бойынша тазаланатын аумаќтыѕ
кґлеміне ќарай жўмыс уаќыты бойынша 1 лауазым:

 2700 шаршы метр асфальттік жабылымдар
 3000 шаршы метр жай жабындылар, таспен, грунт,

ќатайтылєан жабындылар

5 Аурухананыѕ жедел бґлімініѕ
диспетчері

бір ауысымєа 1 лауазым

6 Пеш жаєушы жылыту маусымында пеш болєан жаєдайда

7 Тас ќалаушы бір лауазым:
 кірпіш єимараттыѕ пайдалы алаѕыныѕ 30 мыѕ шаршы метрі

немесе 10 жылєа дейін пайдаланылєан ірі блоктыќ жјне ірі
панельдік єимараттардыѕ 33700 шаршы метр есебінен;

 кірпіш єимараттыѕ пайдалы алаѕыныѕ 20 мыѕ шаршы метрі
немесе 10 пайдаланылєан пайдалы алаѕы 22500 шаршы
мерт есебінен

8 Тґсек-орын таратушы дјрігерлік лауазымдыќ саны 25-75 болатын дербес
емханаларєа 0,5 лауазым;

 дјрігерлік лауазымы 25-50 болатын аурухана ќўрамына
кіретін жјне ауруханадан кеміне 2 км ќашыќтыќта
оќшауланєан їй-жайда орналасќан емханаларєа

дјрігерлік лауазымы 75-тен жоєары болатын дербес
емханаєа 1 лауазым.

 шаќыртулар саны жылына 10 мыѕнан жоєары жедел жјне
шўєыл медициналыќ жјрдем станциясына;

 јрбір ќан орталыєына.
 Аурухананыѕ ќўрамында 100 тґсектік перзентхана

бґлімдеріне.

1 - 5 санаттаєы ЌО - 2 лауазым

1 санаттаєы ЌО - 3 лауазым.
 бір лауазым:

 300 орындыќ балалар їйі;
 150 тґсектен астам 300 тґсектік ўйымдарда, біраќ

перзентханаларда 100 тґсектен асса кемінде бір кем
лауазым

9 Киномеханик фильмдер кґрсету їшін айына 8-16-єа дейін фильмдер
кґрсету кїндеріне байланысты СҐС ўйымдарында 0,5
лауазым

  фильмдер кґрсету їшін айына 16 жјне одан артыќ
фильмдер кґрсету кїндеріне байланысты СҐС
ўйымдарында 1 лауазым. Ўлы Отан соєысы мїгедектеріне
арналєан госпитальдерде, психиатриялыќ ауруханаларда
жјне балалар санаторийлерінде жўмыс істейтін
киноќўрылєылар болєан жаєдайда науќастарєа фильм
кґрсету їшін

10 Ќоймашы 75-120 тґсектік ўйымдарєа, 50-95 тґсектік аудандыќ
орталыќ ауруханаларєа 0,5 лауазым

 жылына ќан орталыќтарында 3 мыѕ жјне одан кґп литр ќан
јзірлеуіне ќарай.

 Жылына жедел жјне шўєыл медициналыќ кґмек кґрсететін
станциялары 20-40 мыѕ жјне одан кґп шаќыртулары бар.

 Дјрігерлік лауазымдар саны 20-40 болатын сот-
медициналыќ сараптама бюросында

11 Шатыр жабушы бір адамєа жиынтыќ есеппен:
 19300 шаршы метр болат шатыр;

 9200 шаршы метр рулондыќ шатыр (жўмсаќ);
 11800 шаршы метр шифермен жабылєан шатыр;

 16500 шаршы метр асбоцементпен жабылєан шатыр;
 12400 шаршы метр черепицамен жабылєан шатыр.

12 Лифтер Ауысымды лифтіге 1 лауазым

13 Сылаќшы бір адамєа жиынтыќ есеппен:
 20000 шаршы метр 10 жылєа дейін пайдаланылєан тастан

салынєан пайдалы алаѕ;
 13500 шаршы метр – 10 жылдан астам пайдаланылєан

кґрсетілген ќўрылыстарда;
 16000 шаршы метр аєаштан салынєан ќўрылыстарда

пайдалы алаѕ;
 14000 шаршы метр басќада материалдардан салынєан

пайдалы алаѕ

14 Арнайы киімді жуу жјне жґндеу
жґніндегі машинист

бір адамєа жылына 80 тонна ќўрєаќ киім-кешек пен тґсек
жабдыєын ґѕдеу есебінен:

 бір ауысымда 31 кг ќўрєаќ киім-кешек пен тґсек жабдыєын
жјне арнайы киімді ќолмен жуу;

 бір ауысымда 100 – 120 кг ќўрєаќ киім-кешек пен тґсек
жабдыєын жјне арнайы киімді машинамен жуу;

 бір ауысымда 25 кг фасонды киім-кешек пен тґсек
жабдыєын жјне арнайы киімді ќолмен їтіктеу;

 бір ауысымда 45 кг ќўрєаќ тегіс киім-кешек пен тґсек
жабдыєын ќолмен їтіктеу;

 бір ауысымда 80 – 100 кг ќўрєаќ киім-кешек пен тґсек
жабдыєын жјне арнайы киімді механикалыќ їтіктеу

15 Ішкі санитариялыќ-техникалыќ
жїйелер мен ќўрылєыларын
монтаждаушы

300 санитариялыќ-техникалыќ нїктеге бір лауазым
есебінен (раковина, унитаз, ванна немесе себезгі
ќондырєылары)

16 Шаштараз 200 тґсектік 1 лауазым есебінен

17 Ќўжаттарды тїптеуші тїптеу жўмыстарына їлгілік штаттыѕ уаќыт нормалары
бойынша

18 Жасыл шаруашылыќ ќызметшісі
немесе баєбан, жјне ауќымды
санитариялыќ ќарау жґніндегі
жўмыстармен айналысатын басќа да
жўмысшылар

уаќыттыѕ їлгілік нормалары бойынша кґгалдандыру, їй
аумаєын ўстау бойынша жўмыстармен айналысатын
жўмысшыларєа арналєан ќызмет кґрсетудіѕ типтік
нормалары бойынша барлыќ ўйымдар

19 Балташы, ќўрылыс аєаш шебері бір лауазымєа жиынтыќ есеппен:
 пайдалы алаѕы 18000 шаршы метр 10 жылєа дейін

пайдаланылатын тастан салынєан ќўрылыстарда;
 пайдалы алаѕы 11000 шаршы метр – 10 жылєа дейін

пайдаланылатын кґрсетілген ќўрылыстарда;
 пайдалы алаѕы 8000 шаршы метр аєаш ќўрылыстарда;

 пайдалы алаѕы 10000 шаршы метр басќада материалдардан

20 Ќосалќы (кґлік) ќызметкер басќа мамандыќтар бойынша жўмысшылар кґзделмеген
жўмыстар кґлемі бар барлыќ ўйымдар

21 Жалєа беру пунктініѕ ќабылдаушысы санаторийлерде 1 лауазым. Ќабылдаушы керек болатын
уаќытты санаторий басшысы айќындайды

22 Ќўрылыстардыѕ, жабдыќтар мен
єимараттардыѕ аєымдаєы жґндеуі мен
ќызмет кґрсету жґніндегі
жўмысшылар

нормативте кґзделген јр бір мамандыќ бойынша жеке
атаулары кґрсетілген мамандыќтар бойынша жўмысшылар
белгіленбейтін жаєдайда жўмысшылар (пеш жаєушы,
ќалаушы, шатыр жабушы, сылаќшы, балташы, аєаш
ўстасы, ішкі санитариялыќ-техникалыќ жїйелер мен
жабдыќтар монтажшысы, электромонтер), мамандыќтары
орнына енгізіледі

23 Автокґлік бґлімшелерініѕ (гараждар)
жўмысшылары мен ќызметшілері

электрлі жјне автоарбалардан жјне т.б. ќўралдардан басќа
50-ден астам жылжымалы ќўрамы (автомобильдер,
тракторлар, жол жјне т.б. машиналар) бар ўйымдар.

 Автокґлік кјсіпорындары жўмыскерлеріне арналєан
нормативтер бойынша

24 Кїзетші жўмыстаєы уаќыттыѕ їлгілік нормативі бойынша

25 Ќызметтік їй-жайларды тазалаушы бір лауазымєа жиынтыќ есеппен:
 250 шаршы метр аєаш едендер;

 350 шаршы керамика плиткалармен жабылєан едендер;
 425 шаршы метр линолеуммен жабылєан едендер;

 550 шаршы метр єимараттарды ќосып тўратын туннельдер
мен ґтпелер

26 Тігінші 300 тґсекке 1 лауазым есебінен

27 Байланыс электромеханигі 40 кіріс нґміріне 1 лауазым есебінен

28 Электрик-дизелист ўйымда 1 лауазым.
 Ќосымша лауазымдар саны электротехникалыќ

жабдыќтардыѕ болуына (электроќозєалтќыштар, ќосќышты
реттегіш аппарат, ґлшеу ќўралдары) жјне оныѕ жґндеу
кїрделілігіне бґлінеді

29 Электр жабдыќтарєа ќызмет кґрсету
жґніндегі электромонтер

барлыќ ўйымдар. 750 жарыќтандыратын нїктеге бір
лауазым есебінен (жарыќтандыру нїктесі оєан электр
патрондармен ќосылєан ажыратќыш немесе кїндізгі жарыќ
шамдары). Лауазымдардыѕ ќосымша саны
электротехникалыќ жабдыќтардыѕ болуына байланысты
(электроќозєалтќыштар, ќосќышты реттегіш аппарат,
ґлшеу ќўралдары) жјне оныѕ жґндеу кїрделілігіне
байланысты

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
 їлгі штаттары мен штат      
 нормативтеріне 12-ќосымша  

Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ асїйлері мен асханалары
 ќызметкерлерініѕ штат нормативтері

      Денсаулыќ саќтау ўйымдарында азыќ саќтау блоктар базасы асїй жўмыскерлерініѕ ќосымша лауазымдары азыќ ґнімдерініѕ ґз баєасымен тґленетін тґлем аќы бойынша (аспазшылар жјне басќа асїй жўмыскерлері жиынтыєы) 10000-нан еѕ тґмен есеп кґрсеткішінен жылдыќ тамаќ ґнімдерініѕ баєасынан белгіленеді. Кґрсетілген
лауазымдар ќаржы бґлу шегінде ўйымдардаєы тґлем аќыєа, бюджеттік баєдарламалардыѕ јкімшісініѕ рўќсатымен 100-ден кем емес жўмыскерлері бар ўйымдарда енгізуге болады.

       Денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ асїйлері мен асханалары ќызметкерлерініѕ штат нормативтері мына кестеге сјйкес белгіленеді:

№
 р/с

Лауазым атауы Мекемелер атаулары Лауазымдар саны

1. Бас-аспазшы Ауруханалыќ ўйымдар жјне
диспансерлер (туберкулезге ќарсы
диспансерлерден басќа),
перзентханалар

Ўйымдардаєы 400 жјне одан кґп
тґсекке 1 лауазым

Туберкулезге ќарсы диспансерлер
мен ўйымдар

150 жјне одан кґп тґсектік
ўйымдарєа 1 лауазым

Санаторийлер 70 тґсекке дейін-1лауазым;
 75 - 140 тґсекке дейін 3 лауазым;

 150 тґсекке 4 лауазым;
 150-ден астам тґсекке 4 лауазым

жјне јр 50 тґсекке ќосымша 1
лауазым (150 їстіне).

 Санаторийлердегі ас ќорыту
мїшелері ауыратын 125-тен 200-ге
дейін тґсекке 0,5 лауазым, 300-ден
астам тґсегі бар санаторийлерге 1
лауазым.

Балалар санаторийлері 125 жјне одан да кґп тґсек бар
ўйымдарєа 1 лауазым

2 Аспазшы Ауруханалыќ ўйымдар жјне
диспансерлер (туберкулезге ќарсы
диспансерлерден басќа),
перзентханалар

Лауазымдар саны:
 30 тґсекке дейін 1 лауазым;

 35-тен 95 тґсекке дейін 2 лауазым;
 100-ден 240 тґсекке  дейін 3

лауазым;
 250-ден 490 тґсекке  дейін 4

лауазым;
 500 тґсекке 5 лауазым;

 500 тґсектен астам 5 лауазым жјне
јр 100 (500-ден тыс) тґсекке
ќосымша 1 лауазым

Туберкулезге ќарсы диспансерлер
мен санаторийлер-профилакторийлер

Лауазым саны:
 70 тґсекке дейін - 2 лауазым;

 75-тен 190 тґсекке дейін - 3
лауазым;

 200-ден 290 тґсекке дейін - 4
лауазым;

 300 тґсекке - 5 лауазым;
 300-ден астам тґсекке - 5 лауазым

жјне јр 100 (300 їстіне) тґсекке - 1
лауазым

Балалар туберкулез санаторийлер
(балалар санаторийлері)

Лауазымдар саны:
 95 (125-190) тґсекке дейін - 2

лауазым;
 100ден - 120 (200-250) тґсекке

дейін - 3 лауазым;
 250 астам тґсекке 3 лауазым жјне

јр 50 тґсекке ќосымша 1 лауазым
(250 їстіне)

Балалар їйі 80 тґсекке дейін - 2 лауазым;
 80-нен 100 тґсекке дейін - 2,5

лауазым;
 100 астам тґсекке - 2,5 лауазым

жјне јр 50 тґсекке ќосымша 1
лауазым (100 їстіне)

3 Кґкґніс ґнімдері мен
картоп тазалаушы,
ыдыс-аяќ жуушы,
асїй жўмыскері

Ауруханалыќ ўйымдар жјне
диспансерлер (туберкулезге ќарсы
диспансерлерден басќа),
перзентханалар

Кґрсетілген мамандыќтар 50
тґсекке жиынтыќ 1 лауазым
есебінен белгіленеді

Туберкулезге ќарсы кїрес
диспансерлер мен санаторийлер

Кґрсетілген мамандыќтар
жиынтыєы 1 лауазым есебінен
белгіленеді:

 30 тґсектік ўйымдардаєы 140
тґсекке дейін;

 35 тґсектік ўйымдардаєы 150-ден
190-єа дейін тґсекке, біраќ 4,5 кем
емес;

 40 тґсектік ўйымдардаєы 200-ден
290-єа дейін тґсекке, біраќ 5,5 кем
емес;

 45 тґсектік ўйымдардаєы 300-ден
490-єа дейін тґсекке, біраќ 7 кем
емес;

 55 тґсектік ўйымдардаєы 500 жјне
одан астам тґсекке, біраќ 11
лауазымнан кем емес

Балалар санаторийлері Кґрсетілген мамандыќтар 45
тґсекке жиынтыќ есебінен 2
лауазымнан кем емес белгіленеді

Балалар їйі 50-ден 65 тґсекке дейін-0,5
лауазым;

 65-тен 80 тґсекке дейін - 1
лауазым;

 80-нен 100 тґсекке дейін - 2
лауазым;

 100-ден астам тґсекке - 2 лауазым
жјне јр 50 тґсекке ќосымша 1
лауазым (100 їстіне)

Санаторийлер Кґрсетілген мамандыќтар
жиынтыќ 1 лауазым есебінен
белгіленеді:

 25-тен 95 тґсекке дейін - 1
лауазым;

 30 тґсекке 100-ден 250 тґсекке
дейін, біраќ 3,5 лауазымнан кем
емес;

 50 тґсекке 250-ден астам тґсекке
дейін, біраќ 8 лауазымнан кем
емес;

 Туберкулез санаторийлерінде јр
100 тґсекке ќосымша 1 лауазым

4 Даяшы Санаторийлер 75 тґсекке дейін - 3,5 лауазым;
 75-тен 120 тґсекке дейін - 4,5

лауазым;
 125-тен 140 тґсекке дейін - 5,5

лауазым;
 150-ден 190 тґсекке дейін - 7

лауазым;
 200-ден 240 тґсекке дейін - 10

лауазым;
 250 тґсекке - 13 лауазым;

 250-ден астам тґсекке жјне јр 50
тґсекке ќосымша 1 лауазым (250
їстіне).

 Туберкулез санаторийлерінде
ќосымша белгіленеді:

 140 тґсекке дейін - 0,5 лауазым;
 150-ден 250 тґсекке дейін - 1

лауазым;
 250-ден астам тґсекке дейін - 2

лауазым

5 Асхананыѕ
шаруашылыќ
мейірбикесі

Санаторийлер 100-ден астам тґсекке дейін - 1
лауазым

6 Наубайшы Санаторийлер Жеке меншік наубайханада нан
пісірілетін жаєдайда: 100 тґсекке 1
лауазым есебінен белгіленеді


