2013 жылғы 18 ақпанда «Денсаулық сақтау жүйесін дамыту:
2012 жылдың қорытындысы және 2013 жылға арналған
перспективалар» деген тақырыпта өткен
Үкімет сағатының нәтижелері бойынша
ҰСЫНЫСТАР
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің баяндамасын
тыңдай келіп, Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мыналарды
ҰСЫНАДЫ:
Қазақстан Республикасының Үкіметі:
- Мемлекет басшысының «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында
белгіленген денсаулық сақтау саласындағы негізгі басымдықтардың іске
асырылуын қамтамасыз етсін;
- Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың
2011 – 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» Мемлекеттiк
бағдарламасын iске асыруды жалғастырсын;
- халықты амбулаториялық-емханалық көмек көрсетудің қолжетімді,
тиімді жүйесімен толықтай қамтамасыз ету, әлеуметтік бағдары бар алғашқы
медициналық-санитариялық көмекті дамыту, әсіресе оны ауылдық жерлерде
дамыту мақсатында Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін жетілдірсін;
- «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Қазақстан
Республикасының
Кодексін
іске
асыру
мақсатында
ведомствоаралық және сектораралық өзара іс-қимылды күшейтетін болсын;
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 23 қаңтардағы
кеңейтілген отырысында Мемлекет басшысының бөлінген қаржы қаражатын
денсаулық сақтау объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге қайта
бағыттау жөнінде берген тапсырмасын орындау бойынша шаралар
қабылдасын;
- түпкі нәтижеге – халықтың денсаулығын сақтау мен жақсартуға
бағытталған критерийлер негізінде денсаулық сақтауға бөлінетін бюджет
қаражатының өсіп отырған көлемін тиімді пайдалануды арттыруға ерекше
назар аударатын болсын;
- көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге тарифтердің бүкпесіз
ашықтығын және тұрақтылығын қамтамасыз етсін;
- жан басына шаққанда қаржыландыру көлемдерін негіздеп айқындау
мақсатында халықтың нақты санын есептеу (әрбір елді мекен үшін)
әдістемесін жетілдірсін;
- бюджет қаржысын ұтымды әрі тиімді пайдалана отырып, толық игеру
мақсатында денсаулық сақтау саласындағы жобаларды және қолданыстағы
құрылыс нормалары мен қағидаларын қайтадан қарайтын болсын;
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- ауылдық жердегі тұрғындардың білікті медициналық көмекке
қолжетімділігін қамтамасыз етсін;
- ана мен сәбидің өлім-жітімін, қан айналымы жүйесінің аурулары,
онкологиялық аурулар, туберкулез салдарынан болатын өлім-жітімді азайту
жөніндегі жұмыстың тиімділігін бала туу деңгейі жоғары өңірлерге, сондайақ аталған патологиялар бойынша аурушаңдық деңгейі жоғары өңірлерге
қатысты әлеуметтік шаралар кешенін айқындай отырып, арттыратын болсын;
- халықаралық стандарттарға сәйкес шұғыл медициналық көмектің
уақтылы көрсетілуін қамтамасыз ету мақсатында жедел жәрдем қызметінің
жұмысын жетілдіру бойынша қажетті шаралар қабылдасын;
- нысаналы топтарды нақты айқындай отырып, скрининг зерттеулер
жүргізу әдістемесін жетілдірсін;
- тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде медициналық
ұйымдарды көтерме саудадағы бағасынан аспайтын бағалар бойынша сапалы
препараттармен және жұмсалатын материалдармен үздіксіз қамтамасыз ете
отырып, дәрілік заттар мен жұмсалатын материалдарды жоспарлау және
сатып алу жүйесін жетілдірсін;
- медициналық ұйымның әрбір түрі үшін қажетті медициналық
жабдықтардың тізілімін жасауды жылдамдатсын;
- медициналық жабдықтарды ұтымды түрде сатып алып, оларға
техникалық қызмет көрсетуді қаматамасыз ету жөнінде шаралар қабылдасын;
- «ҚазМедТех» АҚ-ның қызметінде сатып алудың бүкпесіз ашықтығын
қамтамасыз етсін;
- денсаулық сақтау мамандарын оқытудың және олардың дипломнан
кейінгі даярлығының сапасын жақсартатын болсын;
- елдегі медициналық жоғары оқу орындарының бірінің базасында
талапкерлерді алдын ала психологиялық тестілеу және әңгімелесу арқылы
қабылдау жөніндегі пилоттық жобаны енгізу мүмкіндігін қарастыратын
болсын;
- медицина қызметкерлерін жергілікті жерлерде тұрақтандыру
мақсатында оларды материалдық және моральдық жағынан ынталандыру
жөніндегі шаралар кешенін қабылдасын, еңбекке сараланған ақы төлеуді
енгізу жұмысын жалғастырсын;
- әрбір пациент деректерінің электрондық дерекқорын, «аурудың
электрондық тарихын» дамыту мақсатында Денсаулық сақтаудың бірыңғай
ақпараттық жүйесін жасау жұмысын аяқтайтын болсын.

