Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2020 жылғы 7 желтоқсаны
№ ҚР ДСМ-235/2020 Бұйрыққа
1-қосымша
Денсаулық сақтау саласындағы
статистикалық бақылауды
жүзеге асыру қағидаларын,
денсаулық сақтау саласындағы
статистикалық есепке алу мен
есептіліктің нысандарын,
оларды жүргізу, толтыру тәртібі
және ұсыну мерзімдері
қағидаларына
қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан (статистикалық есепке алу) "Денсаулық
сақтау ұйымдарының саны туралы есеп" Есепті кезең "__" ______ 20____ жыл
Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: www.gov.kz
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі "Статистикалық салалық деректер"
бөлімінде "Денсаулық сақтау статистикасы" "Статистикалық жинақтар".
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1 (ДСҰС)
Кезеңділігі: жылдық
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы:
1. Ауылдық денсаулық сақтау ұйымдары аудандық денсаулық сақтау ұйымдарына
есепті ағымдағы жылдың 25 желтоқсанына дейін ұсынады;
2. Аудандық денсаулық сақтау ұйымдары-облыстық денсаулық сақтау ұйымдарына,
Республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтау ұйымдарына,
"Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының аумақтық филиалдарына есепті
кезеңнен кейінгі 1 қаңтарға дейін;
3. Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының аумақтық филиалдары денсаулық
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарымен бірлесіп, есепті кезеңнен
кейінгі 5 қаңтарға дейін "Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы"
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына;
4. "Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігіне есепті кезеңнен кейінгі 10 қаңтарға дейін.
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі 10 қаңтарға дейін
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1000 Амбулаториялық емханалық ұйымдардың саны туралы есеп (абсолюттік саны)
Біріктірілген ауруханалық ұйымдар мен диспансерлер құрамына кіретін және
дербес амбулаториялық-емханалық ұйымдардың саны
Облыстардың ӘАОЖ
жолдың№
атауы
коды

А

Б

В

Қазақстан
Республикасы

01

Ақмола
облысы

02

Ақтөбе
облысы

03

Алматы
облысы

04

Атырау
облысы

05

БатысҚазақстан
облысы

06

Жамбыл
облысы

07

Қарағанды
облысы

08

Қостанай
облысы

09

Қызылорда
облысы

10

Маңғыстау
облысы

11

Павлодар
облысы

12

Солтүстік
Қазақстан
облысы

13

Түркістан
облысы

14

Шығыс
Қазақстан
облысы

15

Нұр-Сұлтан
қаласы

16

Алматы
қаласы

17

Шымкент
қаласы

18

біріктірілген ауруханалық ұйымдар
дербес АЕҰ.стоматологиялық емханалар.
мен диспансерлер құрамына кіретін
дербес және АЕҰ-дың құрамына кіретін
амбулаторяық-емханалық
дәрігерлік амбулаториялар
бөлімшелер
1

2

3

4

3

2000 Ауруханалық ұйымдардың саны туралы есеп (абсолюттік саны)
Облыстардың атауы

ӘАОЖ коды

жолдың №

А

Б

В

Қазақстан Республикасы

01

Ақмола облысы

02

Ақтөбе облысы

03

Алматы облысы

04

Атырау облысы

05

Батыс-Қазақстан
облысы

06

Жамбыл облысы

07

Қарағанды облысы

08

Қостанай облысы

09

Қызылорда облысы

10

Маңғыстау облысы

11

Павлодар облысы

12

Солтүстік Қазақстан
облысы

13

Түркістан облысы

14

Шығыс Қазақстан
облысы

15

Нұр-Сұлтан қаласы

16

Алматы қаласы

17

Шымкент қаласы

18

Ауруханалық ұйымдар
1

2

Атауы ____________________________________________________________________
Мекен жайы _______________________________________________________________
Телефон ________________
Электрондық пошта мекенжайы ________________________
Орындаушы (Тегі, аты-жөні) ___________________, қолы ___________ телефон ______
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам (Тегі, аты-жөні) ______________________
қолы____________________
Мөрге арналған орын _____________________
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"Денсаулық сақтау ұйымдарының саны туралы есеп" (1 (ДСҰСТЕ) әкімшілік деректерді
жинауға арналған (статистикалық есепке алу) нысанды толтыру бойынша түсіндірме
кезеңділігі: жылдық)
1. Есеп мынадай мәліметтерді қамтиды:
1) дербес және біріккен аурухана ұйымдары мен диспансерлерге кіретін
амбулаториялық-емханалық ұйымдардың саны туралы ақпаратты (абсолюттік сандар)
өткен жылдың есепті кезеңінің соңына;
2) дербес және біріккен аурухана ұйымдары мен диспансерлерге кіретін
амбулаториялық-емханалық ұйымдардың саны туралы ақпарат (абсолюттік сандар) есепті
жылдың есепті кезеңінің соңына;
3) өткен жылғы есепті кезеңнің соңындағы ауруханалық ұйымдардың саны туралы
ақпарат (абсолюттік сандар);
4) есепті жыл үшін есепті кезеңнің соңындағы ауруханалық ұйымдардың саны
туралы ақпарат (абсолюттік сандар);
2. "Амбулаториялық-емханалық ұйымдардың саны туралы есеп (абсолюттік
сандар)"1000-кестеде:
1) 1-бағанда дербес АЕҰ, стоматологиялық емханалар, дәрігерлік амбулаториялар
саны дербес, сондай-ақ өткен жылдың есепті кезеңінің соңына құрамға кіретіндер саны
көрсетіледі.
2) 2-бағанда дербес АЕҰ, стоматологиялық емханалар, дербес, сондай-ақ есепті жыл
үшін есепті кезеңнің соңындағы құрамға кіретін дәрігерлік амбулаториялар саны
көрсетіледі.
3) 3-бағанда өткен жылдың есепті кезеңінің соңына біріккен аурухана ұйымдары
мен диспансерлерге кіретін бөлімшелердің АЕҰ саны көрсетіледі.
4) 4-бағанда есепті жылдың есепті кезеңінің соңына біріккен аурухана ұйымдары
мен диспансерлерге кіретін бөлімшелердің АЕҰ саны көрсетіледі.
3. 2000-кестеде "Аурухана ұйымдарының саны туралы есеп (абсолютті сандар)":
1) 1-бағанда өткен жылғы есепті кезеңнің соңындағы аурухана ұйымдарының саны
көрсетіледі.
2) 2-бағанда есепті жылдың есепті кезеңінің соңындағы ауруханалық ұйымдардың
саны көрсетіледі.

