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БАРЛЫҒЫНЫҢ

БІЛГЕНІ МАҢЫЗДЫ!

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНІҢ
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ ҚАНДАЙ?

Медициналық қызмет көрсетуіне өз 
қалтамыздан аз қаражат жұмсаймыз

Клиника мен дәрігерді өзіміз 
таңдаймыз 

Медициналық көмек 
сақтандырушының табысы мен жарна 
көлеміне байланысты емес

Сақтандыру қымбат оталарды, 
диагностиканы және емделуді өтейді

Сақтандыру бойынша жеке меншік 
медициналық ұйымдарға жүгіну 
мүмкіндігі бар

Әрбір адамның ӨМІР СҮРУ САПАСЫН 
арттыратын медициналық көмек

Қымбат тұратын зертханалық қызмет 
түрлері және диагностика

Амбулаториялық дәрі-дәрмекпен кең 
көлемде қамтамасыз ету

Стационарды алмастыратын 
медициналық көмек

Жоспарлы түрде ауруханаға жатудың 
жоғары қолжетімділігі

Қалпына келтіріп емдеу және 
медициналық оңалту

САҚТАНДЫРЫЛҒАН АЗАМАТТАР ҮШІН
МӘМС ПАКЕТІ

 

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНА АУДАРЫМДАР
ТӨЛЕУДЕН КІМДЕР БОСАТЫЛҒАН?

4. Баланың (балалардың) үш жасқа толғанға дейін іс жүзінде  бағатын 
жұмыссыз адамдар
5. Баланы (балаларды) тууына байланысты, жаңа туылған нәрестені 
(нәрестелерді) асырап алуға байланысты, оның (олардың)  үш жасқа 
толғанға дейін күтім жасауға байланысты демалыста болған адамдар
6. Мүгедек балаларды күтетін жұмыссыз адамдар 
7. Зейнетақы төлемдерін алатын тұлғалар, оның ішінде Ұлы Отан 
Соғысына қатысқандар мен мүгедектер
8. Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде сот 
үкіміне сәйкес жазаларын өтеп отырған адамдар (ең төмен қауіпсіздік 
мекемелерінен басқа) 
9. Тергеу орталығында ұсталатын адамдар
10. Жұмыссыз оралмандар
11. «Алтын алқа», «Күміс алқа»-мен марапатталған немесе «Батыр ана» 
атағын алған, сондай-ақ І және ІІ дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен 
марапатталған көп балалы аналар
12. Мүгедектер
13. Орта, техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі, жоғары және 
жоғары оқу орыннан кейінгі оқу орындарында күндізгі оқудағы 
тұлғалар
14. Әскери қызметшілер
15. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері
16. Арнайы мемлекеттік органдарының қызметкерлері
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ӘРБІР азамат үшін шұғыл және кезек 
күттірмейтін жағдайларда 
медициналық көмек көрсету

Емханаларда қызмет көрсету 
(медициналық-санитариялық алғашқы 
көмек)

Жедел медициналық көмек

Жүктілікті қадағалау

1 жасқа дейінгі балалар патронажы

Вакцинация

Скринингтер

Диагностикалау және емдеу

ТЕГІН МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ КЕПІЛДЕНДІРІЛГЕН
КӨЛЕМІ: ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАРЛЫҚ ТҰРҒЫНДАРЫ ҮШІН

МЕМЛЕКЕТ ҚАНДАЙ КЕПІЛДІК БЕРЕДІ?

 

                   әлеуметтік маңызы бар ауру түрлерін (туберкулез, АИТВ, 
психикалық күйзеліс және мінез-құлықтың күйзелісі, қатерлі ісік 
аурулары);
                   негізгі және созылмалы ауруларды (диабет, артериялдық 
гипертензия, вирусты гепатит, ревматоидтық артрит және т.б.);
                   айналасындағыларға қауіп төндіретін жіті жұқпалы ауру 
түрлерін диагностикалау және емдеу.1. Балалар 

2. Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдар  
3. Жұмыс істемейтін жүкті әйелдер 



ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

КАЖДОМУ!ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

КАЖДОМУ!

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДСТРАХОВАНИЯ?

Меньше тратим из своего кармана 
на медицинское обслуживание

Сами выбираем клинику и врача 

Медпомощь не зависит 
от доходов и величины взносов 
застрахованного

Страховка покрывает диагностику, 
лечение и дорогостоящие операции

Возможность обращения по страховке 
в частные медицинские организации 

Медицинская помощь, улучшающая
КАЧЕСТВО жизни каждого человека

Дорогостоящие лабораторные услуги 
и диагностика

Расширенное амбулаторное 
лекарственное обеспечение

Стационарозамещающая медицинская
помощь

Повышенный доступ к плановой 
госпитализации

Восстановительное лечение 
и медицинская реабилитация

ПАКЕТ ОСМС ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН 

КТО ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
В ФОНД МЕДСТРАХОВАНИЯ?

4. Неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) 
до достижения им (ими) возраста трех лет 
5. Лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), 
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по 
уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет 
6. Неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом 
7. Получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны 
8. Лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях 
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за 
исключением учреждений минимальной безопасности) 
9. Лица, содержащиеся в следственных изоляторах 
10. Неработающие оралманы 
11. Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», 
«Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также 
награжденные орденами «Материнская слава» І и II степени 
12. Инвалиды 
13. Лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях 
среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего 
образования, а также послевузовского образования 
14. Военнослужащие 
15. Сотрудники правоохранительных органов 
16. Сотрудники специальных государственных органов
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Медицинская помощь при экстренных 
и неотложных случаях для КАЖДОГО

Обслуживание в поликлиниках 
(первичная медико-санитарная 
помощь)

Скорая помощь

Ведение беременности

Патронаж детей до 1 года

Вакцинация 

Скрининги

Диагностика и лечение:

ОБЪЕМ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ГОСУДАРСТВО

ДЛЯ  ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА?

 

                   социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ, 
психические расстройства и расстройства поведения, 
злокачественные новообразования);
                   основных хронических заболеваний (диабет, 
артериальная гипертензия, вирусный гепатит, ревматоидный артрит 
и др.);
                   острых инфекционных заболеваний, опасных для 
окружающих.1. Дети 

2. Лица, зарегистрированные в качестве безработных 
3. Неработающие беременные женщины 


