
ҚАЗАҚСТАНДА ТЕГІН БЕРІЛЕТІН ДӘРІЛЕР

Дәрі-дәрмекті 
қалай тегін 
алуға болады?

БЕЛГІЛІ БІР АУРУҒА ШАЛДЫҒУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ДИСПАНСЕРЛІК ЕСЕПТЕ 
ТҰРАТЫН АЗАМАТТАР ТЕГІН ДӘРІ-ДӘРМЕКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ

Емханаға тіркелу1 қадам

Анализ тапсырып, диагноз расталғаннан кейін 
диспансерлік есепке тұру

2 қадам

Сізді емдейтін учаскелік не салалық дәрігер-
ден рецепт алу3 қадам

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі бойынша жұмыс істейтін дәріханаға 
барыңыз. Жеке куәлік пен рецептіні ұмытпаңыз.

4 қадам

ДӘРІХАНАЛАРДЫҢ ТІЗІМІН 
ЕМХАНАДАН СҰРАП БІЛУГЕ БОЛАДЫ

БІЛУ
МАҢЫЗДЫ!

Мемлекет дәрілерді халықаралық патенттелмеген атаулары бойынша сатып алады. 
Сондықтан да бір дәрінің бірнеше атауы болуы мүмкін. Мысалы, ацетилсалицил қышқылы – 
дәрінің халықаралық патенттелмеген атауы. Ал, тауарлық атауы – Аспирин және Упсарин.

ДӘРІ-ДӘРМЕК ҚАНДАЙ
АУРУЛАРҒА ТЕГІН БЕРІЛЕДІ?

Қант диабетімен ауыратын пациенттер

Қан айналым 
жүйесі аурулары Ас қорыту 

жүйесінің аурулары
Қан, қан айналым органдарының 
аурулары және иммундық 
жүйеге қатысты ақаулар

Эндокриндік жүйе 
аурулары, тамақтану-
дың бұзылуы және зат 
алмасу процесіндегі 
өзгерістер

Сүйек-бұлшық ет жүйесінің 
және дәнекер тін аурулары

Жүйке жүйесінің 
аурулары

Мінез-құлық және 
психика жүйесіндегі 
ауытқулар Жұқпалы және паразиттік 

аурулардың кейбір түрлері Ісіктер

Паллиативтік
көмек

Қалам-шприцке 
арналған инелер

Нәжістегі кетондық 
денелерге арналған 
тест жолақша

Инсулинге арналған 
таңбаланған бір 
реттік шприцтер

Қандағы глюкоза 
мөлшерін анықтайтын 
тест жолақтар

Қант диабетімен ауыратын 18 жасқа дейінгі балалар

Қатерлі ісіктің, туберкулездің және ВИЧ-инфекциясының 
кең таралған түрлерімен, созылмалы аурулармен ауыратын 
пациенттер

Қорғаныш пастасы бар жиынтықтағы 
илео/колостомиялық нәжіс қабылдағыш

Тыныс алу 
органдарында 
кездесетін аурулар

Ағзалар мен тіндерді 
ауыстыру 
операциясынан кейін

Несеп-жыныс 
жолдарында 
кездесетін аурулар

www.fms.kz

Тұрғылықты жеріңіздегі
Денсаулық сақтау басқармасына

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Фармация 
комитетінің департаментіне жүгіне аласыз

Емхана 
басшылығына

ТЕГІН ДӘРІЛЕРДІ БЕРМЕЙ ЖАТСА НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?

1439 қысқа нөміріне (қалалық телефоннан тегін) хабарласып, 
тегін дәрі-дәрмектің қашан жеткізілетінін білуге болады

ҚР Денсаулық сақтау министрінің № 666 бұйрығы http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015724    

Дәріні айына бір 
реттен артық алуға 
болмайды

Дәрі саны емдеу 
курсына байланысты

Емдеу курсы ұзақ болған 
жағдайда дәрі-дәрмек үш 
айға есептеп беріледі

МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ 
БҰЙЫМДАРДЫ ТЕГІН АЛАТЫНДАР
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Инсулиндік помпа Помпаға арналған 
резервуар

Инфузиялық жиынтық


