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Стандарт государственной услуги 

«Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное 

медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции» 

1. Общие положения 

1. Государственная услуга «Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное 

медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции» (далее - государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан (далее - Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается медицинскими организациями, оказывающими 

первичную медико-санитарную помощь, центрами по профилактике и борьбе со СПИДом 

областей, городов Астаны и Алматы (далее - услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется 

через услугодателя. 

2. Порядок оказания государственной услуги 

4. Срок оказания государственной услуги: 1) с момента сдачи услугополучателем 

документов услугодателю: 

в случае отрицательного результата обследования - 3 (три) рабочих дня; 

в случае положительного результата обследования - 20 (двадцать) рабочих дней; 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов - 30 (тридцать) минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя - 60 (шестьдесят) 

минут. 

5. Форма оказания государственной услуги - бумажная. 

6. Результат оказания государственной услуги - справка-сертификат об исследовании на 

антитела к вирусу иммунодефицита человека, согласно приказа Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 апреля 2015 года № 

246 «Об утверждении Правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального 



медицинского обследования и консультирования граждан Республики Казахстан и 

оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе» (зарегистрированный в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11145). Справка 

действительна в течение 3 (трех) месяцев с момента ее выдачи. 

В случае отрицательного результата обследования результат оказания государственной 

услуги выдается услугополучателю лично на руки. 

7. Государственная услуга оказывается услугополучателям бесплатно гражданам 

Республики Казахстан и оралманам, платно иностранцам и лицам без гражданства. 

Стоимость оказания государственной услуги определяется услугодателем в соответствии 

со статьей 35 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа 

и системе здравоохранения» и размещается на интернет-ресурсе услугодателя, указанном 

в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, либо в помещениях 

услугодателя. 

Оплата производится за наличный расчет в кассе услугодателя. 

8. График работы услугодателя указан в пункте 12 настоящего стандарта государственной 

услуги. Прием осуществляется в порядке очереди, предварительная запись и ускоренное 

обслуживание не предусмотрены. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при 

обращении услугополучателя:при получении услуги обязательного медицинского 

обследования на наличие ВИЧ-инфекции - документ, удостоверяющий личность. 

При получении услуги анонимного медицинского обследования на наличие ВИЧ-

инфекции документы не требуются, потребителю присваивается индивидуальный код. 

 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

услугодателя и (или) его должностных лиц по 

вопросам оказаниягосударственной услуги 

 

10. Решения, действия (бездействие) услугодателя и (или) его должностных лиц по 

вопросам оказания государственных услуг обжалуются путем жалобы на имя 

руководителя услугодателя или Министерства по адресу, указанному в пункте 12 

настоящего стандарта государственной услуги либо по адресу: 010000, г. Астана, улица 

Орынбор, 8, Дом Министерств, подъезд № 5. Подтверждением принятия жалобы является 

ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или 

Министерства с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места 

получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется 

руководителю услугодателя или Министерства для определения ответственного 

исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или Министерства, 

подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 

услугополучателю по почте либо выдается нарочно в канцелярии услугодателя или 

Министерства. 



В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель 

обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством 

оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и 

контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 

услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики 

Казахстан порядке. 

4. Иные требования оказания государственной услуги 

12. Адреса мест оказания государственной услуги и график работы услугодателя 

размещены на интернет-ресурсе Министерства www.mzsr.gov.kz, раздел 

«Государственные услуги» либо в помещениях услугодателя. 

13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе 

оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого 

контакт-центра по вопросам оказания государственной услуги. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной 

услуги указаны на интернет-ресурсе Министерства www.mzsr.gov.kz. Единый контакт-

центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму Министрінің 

2015 жылғы «24» сәүір 

№ _272__ бұйрығына  

  4 қосымша 

 

 

«АИТВ-инфекциясының болуына ерікті анонимді және міндетті құпия 

медициналық тексерілу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

 

1. Жалпы ережелер 

1. «АИТВ-инфекциясының болуына ерікті анонимді және міндетті құпия 

медициналық тексерілу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан әрі – мемлекеттік 

қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін 

ұйымдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының ЖИТС-тың профилактикасы 

және оған қарсы күрес жөніндегі орталықтары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) 

көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижелерін беру 

қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.  

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі 

 4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі: 

1. көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар пакетін 

тапсырған сәтінен бастап - зерттеп-қараудың теріс нәтижесінде – 3 (үш) жұмыс 

күні; зерттеп-қараудың оң нәтижесінде - 20 (жиырма) жұмыс күні; 

2. құжаттар пакетін тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) 

минут; 

3. көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 

60 (алпыс) минут. 



5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – қағаз түрінде. 

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – адамның иммун тапшылығы вирусына 

антиденелерді тексеру туралы, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

қосымшаға сәйкес теріс нәтижелерді растайтын анықтама-сертификат. 

Анықтама-сертификат оны берген сәтінен бастап 3 (үш) ай бойы жарамды. 

Зерттеп-қарау нәтижесі теріс болған жағдайда мемлекеттік қызметті көрсету 

нәтижесі көрсетілген қызметті алушының қолына беріледі. 

Бастапқы оң нәтижені алу кезінде көрсетілген қызметті беруші адамның иммун 

тапшылығы вирусына (АИТВ) антиденелердің болуына қайта тестілеу үшін қанды алуды 

қамтамасыз етеді. 

Зерттеп-қарау нәтижесі нақты оң болған жағдайда ЖИТС орталықтарының 

мамандарымен психоәлеуметтік консультация жүргізіледі, онда сақтану шаралары, 

медициналық қызметті көрсету тәртібі, басқа адамдарға жұқтырғаны үшін әкімшілік және 

қылмыстық жауапкершілігі түсіндіріледі. 

Кәмелетке толмаған және қабілетсіз адамдарға консультация олардың заңды 

өкілдерінің қатысуымен жүргізіледі.  

7. Мемлекеттік қызмет Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға 

тегін көрсетіледі, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға ақылы көрсетіледі. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің құны «Халық денсаулығы және денсаулық 

сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 35-бабына сәйкес көрсетілетін 

қызметті беруші айқындайды және мемлекеттік қызметтердің осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармақшасындағы көрсетілген қызметті берушінің 

интернет-ресурсына орналастырылады.  

Ақы төлеу көрсетілген қызметті берушінің кассасына қолма-қол есеп айырысумен 

жүргізіледі. 

8. Көрсетілген қызметті берушінің жұмыс кестесі осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартының 12-тармақшасында көрсетілген. 

Қабылдау кезек тәртібімен жүзеге асырылады, алдын ала жазылу және тездетіп 

қызмет көрсету көзделмеген.  

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін 

қажетті құжаттардың тізбесі: 

АИТВ-инфекциясының болуына міндетті медициналық зерттеп-қарау қызметін алу 

кезінде - жеке басын куәландыратын құжаты  

АИТВ-инфекциясының болуына анонимді медициналық зерттеп-қарау қызметін 

алу кезінде құжаттар талап етілмейді, тұтынушыға жеке код беріледі.  

 



3. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды 

тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, 

әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі 

 

10. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды 

тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, 

әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына немесе Министрлікке беріледі:  

010000, Астана қ., Орынбор к-сі, 8, Министрлер үйі, кіреберіс № 5 

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу 

мерзімі мен орны (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) көрсетіле отырып тіркеу, көрсетілетін 

қызметті берушінің, Министрліктің кеңесінде шағымның қабылданғанын растау болып 

табылады. Шағым тіркелгеннен кейін жауапты орындаушыны белгілеу және тиісті 

шаралар қабылдау үшін көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің басшысына 

жіберіледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда 

көрсетілген қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және 

бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымымен жүгіне алады. 

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті 

органның мекенжайына келіп түскен көрсетілген қызметті алушының шағымы тіркелген 

күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады. 

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда 

көрсетілген қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен сотқа жүгінеді. 

4. Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің өзге де талаптары 

12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары және жұмыс 

кестелері Министрліктің www.mz.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде немесе қызмет көрсетушінің үй-жайларында орналасқан. 

13. Көрсетілген қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі 

туралы қашықтықтағы қолжетімділік режімінде бірыңғай байланыс-орталығы арқылы 

ақпараттарды алуға мүмкіндігі бар.  

Порталдағы «жеке кабинет», сондай-ақ бірыңғай байланыс-орталығы арқылы ала 

алады. 

14. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтің 

байланыс телефондары Министрліктің www.mz.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген, 

Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы: 8-

800-080-777, (1414) 





 

«АИТВ-инфекциясының болуына ерікті 

анонимді және міндетті құпия медициналық 

тексерілу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

қосымша  

 

 

Нысан 

CERTIFICATE 

АНЫҚТАМА-СЕРТИФИКАТ 

Of test on antibodies to HIV 

Адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелердің болуына зерттеп 

қарау туралы 

 

I am (Мен) 

___________________________________________________________________ 

(name of doctor) (дәрігердің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 

 

hereby certify that (осымен келесіні растаймын) 

___________________________________ 

 

________________________________________________________________________

_______ 

(name of patient) (пациенттің тегі, аты, әкесінің аты ( болған жағдайда) латын 

әріптерімен) 

 



________________________________________________________________________

_______ 

Пациенттің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) кириллицада 

 

___________________________ was tested on (зерттеліп-қаралды) 

________________________ 

(date of birth of patient ) (пациенттің туған датасы) (date) (датасы) 

For the presence in his/her blood of antibodies to the human immunodeficiency virus 

(HIV) and that the result of the test was NEGATIVE. 

Адам иммун тапшылығы вирусына (АИТВ) антиденелердің болуына теріс 

нәтижемен. 

Анықтама-сертификат зерттеу жүргізілген күннен бастап үш ай бойы жарамды 

 

 

Stamp: 

Мөр: 

 

Signature: 

Қолы: 

 

Ескерту: Анықтама-сертификатты толтыру бойынша түсініктеме  

1.Анықтама-сертификат тек бір адамға беріледі, ұжымдық куәлік беруге рұқсат етілмейді. 

2. Анықтама –сертификат баспалық латын әріптерімен толтырылады, олай болмаған жағдайда 

жарамсыз болып табылады.  

3. Зерттеуді жүргізген датасы және туған датасы келесі реттілікте толтырылады: күні, айы, жылы, 

айдың аты әріппен жазылады, цифрмен емес.  

4.Анықтама-сертификатқа дәрігердің қолы қойылады және ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күре 

жөніндегі орталықтың дөңгелек мөрімен расталады.  
 

 


