
Біліктілік санаты їшін їстеме аќы тґлеу ережесін жјне Еѕбек жаєдайы їшін їстеме аќы белгіленетін ўйымдар мен ќызметкерлер лауазымдарыныѕ тізбесін бекіту туралы
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2010 жылєы 30 шілдедегі № 576 Бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде 2010 жылєы 24 тамызда Нормативтік ќўќыќтыќ кесімдерді мемлекеттік тіркеудіѕ тізіліміне N 6442 болып енгізілді

 
"Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 10 ќыркїйектегі № 366-367 (26210); 2010 жылєы 11 ќыркїйектегі № 368-369 (26212)

 

      «Азаматтыќ ќызметшілерге, мемлекеттік бюджет ќаражаты есебінен ўсталатын ўйымдардыѕ ќызметкерлеріне, ќазыналыќ кјсіпорындардыѕ ќызметкерлеріне еѕбекаќы тґлеу жїйесі туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 29 желтоќсандаєы № 1400 ќаулысын орындау їшін БЎЙЫРАМЫН:
       1. Мыналар:

       1) осы бўйрыќќа 1-ќосымшаєа сјйкес Біліктілік санаты їшін їстеме аќы тґлеу ережесі;
       2) осы бўйрыќќа 2-ќосымшаєа сјйкес ЖИТС проблемасы бойынша єылыми таќырыпты орындаєаны їшін жјне ЖИТС-пен ауыратын науќастармен жјне АИТВ жўќтырєандармен байланыста болатын, ЖИТС ќоздырєышымен жјне АИТВ-материалын ыќтимал жўќтырєандармен (оныѕ ішінде жануарлармен) жўмыс істейтін,

лауазымдыќ жалаќысыныѕ 60 % мґлшерінде їстемеаќы белгіленетін ЖИТС-тіѕ алдын алу жјне оєан ќарсы кїрес жґніндегі орталыќтардыѕ медицина ќызметкерлеріне, ќызметшілері мен техникалыќ ќызметкерлеріне, єылыми-зерттеу ўйымдарыныѕ, єылыми-ґндірістік бірлестіктердіѕ жјне олардыѕ ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ,
оныѕ ішінде бактериялыќ жјне вирустыќ препараттардыѕ ґндірісі жґніндегі ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ ќызметкерлер лауазымдарыныѕ тізбесі;

       3) осы бўйрыќќа 3-ќосымшаєа сјйкес айрыќша еѕбек жаєдайы їшін ќосымша аќы белгіленетін ўйымдар мен ќызметкерлер лауазымдарыныѕ тізбесі бекітілсін.
       2. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Стратегиялыќ даму департаменті (М.М. Рысбеков) 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 бўќаралыќ аќпараттыќ ќўралдарында ресми жариялануын ќамтамасыз етсін.
       4. «Еѕбек жаєдайы їшін ќосымша аќы белгіленетін ўйымдар мен ќызметкерлер лауазымдарыныѕ тізбесін жјне Біліктілік санаты їшін ќосымша аќы тґлеу ережесін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2007 жылєы 29 ќаѕтардаєы № 50 бўйрыєыныѕ (Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4536 тіркелген, 2007 жылєы 5 мамырдаєы № 18 (331) «Ресми газет» газетінде жарияланєан) кїші жойылды деп танылсын.
       5. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасыныѕ Денсаулыќ саќтау вице-министрі А.Д. Ќўрманєалиеваєа жїктелсін.

       6. Осы бўйрыќ оны алєаш ресми жарияланєан кїнінен кейін он кїнтізбелік кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Министр                                         Ж. Досќалиев

Ќазаќстан Республикасы   
 Денсаулыќ саќтау министрініѕ
 2010 жылєы 30 шілдедегі  
 № 576 бўйрыєына      
 1-ќосымша        

Біліктілік санаты їшін їстеме аќы тґлеу ережесі

      1. Осы Ереже «Азаматтыќ ќызметшілерге, мемлекеттік бюджет ќаражаты есебінен ўсталатын ўйымдардыѕ ќызметкерлеріне, ќазыналыќ кјсіпорындардыѕ ќызметкерлеріне еѕбекаќы тґлеу жїйесі туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 29 желтоќсандаєы № 1400 ќаулысына (бўдан јрі - Ќаулы) сјйкес јзірленген
жјне біліктілік санаты їшін їстемеаќы тґлеу тјртібі мен шарттарын белгілейді.

       2. Осы Ережеде мынадай ўєымдар пайдаланылады:
       денсаулыќ саќтау ўйымы - денсаулыќ саќтау саласындаєы ќызметті жїзеге асыратын заѕды тўлєа;

       біліктілік санаты (разряд) - орындалатын жўмыстардыѕ кїрделілігін кґрсететін, ќызметкердіѕ біліктілігіне ќойылатын талаптардыѕ деѕгейі.
       3. Медицина ќызметкерлеріне, сондай-аќ бґлімшелердіѕ басшыларына (бґлімшелердіѕ меѕгерушілеріне, бас мейірбикелерге, аєа мейірбикелерге) біліктілік санаты їшін їстеме аќы наќты жўмыс істеген уаќыты їшін тґленеді.

       4. Ўйым ќызметкерлеріне осы ќосымша аќылар олардыѕ басшылыќ жјне медициналыќ лауазымдардаєы ќызметі єылыми дјрежесіне бейіні бойынша сјйкес келген жаєдайда белгіленеді.
       5. Їстеме аќы ќызметкерлерді аттестаттау нјтижелерініѕ негізінде айќындалады.

       6. Кґрсетілген ќосымша аќы тиісті біліктілік санаты бар дјрігердіѕ лауазымдыќ аќысынан белгіленеді.
       7. Біліктілік санаты їшін їстеме аќы мґлшері Ќаулыныѕ 19-ќосымшасыныѕ 12-тармаєына сјйкес базалыќ лауазымдыќ жалаќыєа пайыздыќ ќатынаста айќындалады.

       8. Медициналыќ ўйымдардыѕ басшыларына, олардыѕ орынбасарларына дјрігерлік мамандыќтар бойынша біліктілік санаты їшін їстеме аќы ќоса атќаратын дјрігерлік мамандыќтар бойынша жўмыстарды атќарєан жаєдайларда єана тґленеді.
       9. Кґрсетілген їстеме аќы єылыми-јдістемелік жўмысты жїргізетін ќызметкерлерге біліктілігі жоєары єылыми кадрларды аттестаттау жґніндегі Ќазаќстан Республикасыныѕ ујкілетті органы берген тиісті дипломы болєан жаєдайда белгіленеді жјне негізгі жўмысы бойынша тґленеді.

Ќазаќстан Республикасы   
 Денсаулыќ саќтау министрініѕ
 2010 жылєы 30 шілдедегі  
 № 576 бўйрыєына      
 2-ќосымша        

ЖИТС проблемасы бойынша єылыми таќырыпты орындаєаны їшін жјне ЖИТС-пен ауыратын науќастармен жјне АИТВ жўќтырєандармен байланыста болатын, ЖЙТС вирусымен жјне АИТВ-материалын ыќтимал жўќтырєандармен (оныѕ ішінде жануарлармен) жўмыс істейтін, лауазымдыќ
жалаќысыныѕ 60% мґлшерінде їстемеаќы белгіленетін ЖИТС-тіѕ алдын алу жјне оєан ќарсы кїрес жґніндегі орталыќтардыѕ медицина ќызметкерлеріне, ќызметшілері мен техникалыќ ќызметкерлеріне, єылыми-зерттеу ўйымдарыныѕ, єылыми-ґндірістік бірлестіктердіѕ жјне олардыѕ ќўрылымдыќ

бґлімшелерініѕ, оныѕ ішінде бактериялыќ жјне вирустыќ препараттардыѕ ґндірісі жґніндегі ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ ќызметкерлер лауазымдарыныѕ тізбесі

№ Ўйымдардыѕ тізбесі Ќызметкерлер лауазымдарыныѕ тізбесі

1 Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ
«ЖИТС-тіѕ алдын алу жјне оєан ќарсы кїрес жґніндегі
республикалыќ орталыќ» мемлекеттік мекемесі (бўдан јрі - ММ)

Лауазымы мен мамандыєыныѕ атауына
ќарамастан, барлыќ ќызметкерлер

2 Облыстыќ (ќалалыќ) ЖИТС-тіѕ алдын алу жјне оєан ќарсы кїрес
жґніндегі орталыќтар

Лауазымы мен мамандыєыныѕ атауына
ќарамастан, барлыќ ќызметкерлер

3 АИТВ/ ЖИТС проблемасы бойынша єылыми-зерттеу
жўмысымен айналысатын денсаулыќ саќтау саласыныѕ єылыми-
зерттеу ўйымдары

Директор, директордыѕ емдеу ісі жјне
єылыми жўмыс жґніндегі орынбасары.
Єылыми ќызметкерлер (бас єылыми
ќызметкер, жетекші єылыми ќызметкер,
аєа єылыми ќызметкер, єылыми
ќызметкер, кіші єылыми ќызметкер).
Зертхана меѕгерушісі, зертханашы-
дјрігер, зертханашы, мейірбикеніѕ
кґмекшісі

Ќазаќстан Республикасы    
 Денсаулыќ саќтау министрініѕ 
 2010 жылєы 30 шілдедегі    
 № 576 бўйрыєына        
 3-ќосымша         

Айрыќша еѕбек жаєдайы їшін їстеме аќы белгіленетін ўйымдар мен ќызметкерлер лауазымдарыныѕ тізбесі

№ Ўйымдардыѕ (бґлімшелердіѕ)
тізбесі

Ќызметкерлер лауазымдарыныѕ
тізбесі

Айрыќша жаєдайлар

1 Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау министрлігі
(бўдан јрі - ЌР ДСМ) Мемлекеттік
санитариялыќ-эпидемиологиялыќ
ќадаєалау комитетініѕ (бўдан јрі -
МСЭЌК)

 Обаєа ќарсы кїрес мемлекеттік
мекемелері, станциялар, (оныѕ
ішінде бґлімшелер)

Лауазымы мен мамандыєыныѕ
атауына ќарамастан, барлыќ
ќызметкерлер

Аса ќауіпті жўќпалардыѕ
ќоздырєыштарымен жјне оны
ыќтимал жўќтырєан
материалдармен жўмыс істегені
їшін

2 ЌР ДСМ МСЭЌК «Масєўт
Айќымбаев атындаєы Ќазаќ
карантиндік жјне зооноздыќ
жўќпалы аурулар єылыми
орталыєы» республикалыќ
мемлекеттік ќазыналыќ кјсіпорыны
(бўдан јрі - РМЌК)

Лауазымы мен мамандыєыныѕ
атауына ќарамастан, барлыќ
ќызметкерлер

Аса ќауіпті жўќпалардыѕ
ќоздырєыштарымен жјне оны
ыќтимал жўќтырєан
материалдармен жўмыс істегені
їшін

3 ЌР ДСМ МСЭЌК «Ќазаќ
республикалыќ санитариялыќ-
эпидемиологиялыќ станциясы»
ММ, облыстардыѕ, Астана мен
Алматы ќалаларыныѕ
Санитариялыќ-эпидемиологиялыќ
сараптама орталыќтарыныѕ аса
ќауіпті жўќпалар зертханалары мен
бґлімдері

Аса ќауіпті жўќпалар зертханалары
мен бґлімдерініѕ жјне
виварийлердіѕ ќызметкерлері

Аса ќауіпті жўќпалардыѕ
ќоздырєыштарымен жјне оны
ыќтимал жўќтырєан
материалдармен жўмыс істегені
їшін

4 ЌР ДСМ МСЭЌК «Гигиена жјне
эпидемиология єылыми орталыєы»
РМЌК трансмиссиялы вирусты
жўќпалар зертханалары

ЌР ДСМ Гигиена жјне
эпидемиология єылыми орталыєы"
РМЌК трансмиссиялы вирусты
жўќпалар зертханаларыныѕ
ќызметкерлері

Аса ќауіпті жїќпалардыѕ
ќоздырєыштарымен жјне олардыѕ
жўќтырылуы ыќтимал
материалдармен жўмыс істегені
їшін

5 ЌР ДСМ «Апаттар медицинасы
орталыєы» мемлекеттік мекемесі
жјне оныѕ аумаќтыќ бґлімшелері

Тґтенше жаєдайлар кезінде
медициналыќ кґмек кґрсету
жґніндегі мамандандырылєан
бригадалардыѕ ќызметкерлері

Табиєи жјне техногендік сипаттаєы
тґтенше жаєдайлардыѕ салдарын
жою бойынша шўєыл
медициналыќ кґмек кґрсеткені їшін

6 ЌР ДСМ «Ќазаќ республикалыќ
лепрозорийі» ММ

Лауазымы мен  мамандыєыныѕ
атауына ќарамастан, барлыќ
ќызметкерлер

Алапес ауруын емдеуді
ўйымдастырєаны їшін

7 ЌР ДСМ «Сот медицинасы
орталыєы» РМЌК жјне оныѕ
аумаќтыќ бґлімшелері,
патологиялыќ-анатомиялыќ бюро
(бґлімшелері мен зертханалары)

Басшылар, басшылардыѕ емдеу
жўмыстары жґніндегі
орынбасарлары, бґлімшелерініѕ,
зертханаларыныѕ меѕгерушілері,
сот-медициналыќ сараптама
дјрігерлері, мейірбикелер,
зертханашылар, фельдшерлер,
медициналыќ тіркеушілер жјне
санитарлар

Сот-медициналыќ сараптама
ќызметін жїзеге асырєаны їшін

8 Дјрігерлік амбулаториялар,
ќалалыќ, аудандыќ жјне ауылдыќ
емханалар, аудандыќ, орталыќ
аудандыќ ауруханалардыѕ
емханалары, фельдшерлік-
акушерлік, медициналыќ пункттер

Терапия, педиатрия бґлімшелерініѕ
меѕгерушілері, учаскелік терапевт-
дјрігерлер, учаскелік педиатор-
дјрігерлер, жалпы тјжірибе
дјрігерлері, акушер-гинеколог
дјрігерлер мен фельдшерлер,
акушерлер, учаскелік
мейірбикелер, сондай-аќ
жасґспірімдер ќызметініѕ
терапевтері, Аумаќтыќ учаскелерде халыќќа

медициналыќ-санитарлыќ алєашќы
кґмек кґрсеткені їшін9 Туберкулезге ќарсы емханалар,

туберкулезге ќарсы,
неврологиялыќ, онкологиялыќ,
психо-неврологиялыќ,
наркологиялыќ диспансерлер
(емханалыќ бґлімшелер) жјне
тјуелділік ауруларыныѕ алдын алу
жјне оларды емдеу жґніндегі
орталыќтар, сондай-аќ
туберкулезге ќарсы санаториялар

Психиатр дјрігерлер, фтизиатр
дјрігерлер, онколог дјрігерлер,
нарколог дјрігерлер жјне
кґрсетілген ќызметтердіѕ учаскелік
мейірбикелері

10 «Отан соєысыныѕ мїгедектеріне
арналєан республикалыќ
клиникалыќ госпиталь» РМЌК,
«Отан соєысыныѕ мїгедектеріне
арналєан орталыќ клиникалыќ
госпиталь» РМЌК, басќа
ауруханалардыѕ ќўрамындаєы
бґлімдер мен бґлімшелер

Лауазымы мен мамандыєыныѕ
атауына ќарамастан, барлыќ
медицина жјне фармацевтика
ќызметкерлері, ќызметшілер,
техникалыќ ќызметкерлер мен
басќа да жўмыскерлер

Ўлы Отан соєысыныѕ
мїгедектеріне жјне оларєа
теѕестірілген адамдарєа арналєан
госпитальдарда жјне
ауруханалардыѕ ќўрамындаєы
арнаулы бґлімшелерде
медициналыќ кґмек кґрсеткені їшін

11 Шўєыл медициналыќ кґмекті
тікелей кґрсету жјне ќўтќару
жўмыстары їшін ўйымдастырылєан
арнайы маќсаттаєы медициналыќ
жасаќтардыѕ медицина
ќызметкерлері

Лауазымы мен мамандыєыныѕ
атауына ќарамастан, санитариялыќ
авиация станциясыныѕ кґшпелі
бригадаларыныѕ, республикалыќ,
облыстыќ жјне ґѕірлік
ауруханалардыѕ жоспарлы жјне
шўєыл консультациялыќ кґмек
бґлімшелерініѕ медицина
ќызметкерлері

Шўєыл медициналыќ кґмек
кґрсеткені їшін


