Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министірінің
2020 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 717 бұйрығына
3-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Бас әскери-медициналық
басқармасына ұсынылады.
Әкімшілік деректер нысаны www.mod.gov. kz интернет-ресурсына
орналастырылған
Әскери-медициналық (медициналық) мекемелердің (ұйымдардың) орын қорын
пайдалану және стационардан шығарылған пациенттер контингенттері туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 3/мед
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20______жылғы ______ай
Ақпаратты ұсынатын
мекемелер (ұйымдар).

адамдар

тобы:

әскери-медициналық

(медициналық)

Әкімшілік деректерді ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 3-і күні.
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1-кесте. Орын қорын пайдалану
Орын саны,
бірлік:
Барлық
Қайт
келіп
Жо
Шығарыл ыс
түскен
л Бейінді орын
ғаны, болға
шат өрістет пациен
№
адам
ны,
тық ілген ттер,
адам
адам

А

Б

1

Терапиялық

2

Кардиологиялы
қ

3

Инфекциялық

4

Дерматовенеро
логиялық

5 Неврологиялық
Психиатриялық
6 (психоневролог
иялық)
7

Туберкулезды

Әскери-ұшқыш
сараптамасы
Пульмонология
9
лық
Гастроэнтероло
10
гиялық
8

11 Хирургиялық
12
13
14
15
16

Ірінді
хиругиялық
Нейрохирургия
лық
Қантамыр
хирургиясы
Травматология
лық
Урологиялық

1

2

3

4

5

Шығарылғ
андар
ішінен
басқа Шығарылған
емдеу
дардың
мекемелер жатқан күні,
іне
күндер
ауыстыры
лғаны,
адам
6
7

3

17

18

19
20

Жақсүйек-бет
хирургиясы
(стоматологиял
ық)
Гинекологиялы
қ (түсік
жасайтын
орыннан басқа)
Офтальмология
лық
Отоларинголог
иялық

21 Реанимациялық
Орындар
жиыны
2-кесте. Стационардан шығарылған пациенттер құрамы
Мерзімді қызмет әскери
қызметшілері, курсанттар кадеттер,
Х қайта
Жол Ауру топтары және
тәрбиеленушілер, адам
қараудың АХЖ
№ жеке аурулар атауы
бойынша коды
қайтыс
шығарылғаны
болғаны
А
Б
В
1
2
А00-Z99, U001.0
Барлығы
U85
Кейбір
2.0 инфекциялық және
А00-В99
паразиттік аурулар
22

3.0

4.0

5.0

6.0

Жаңа өскіндер
Қан, қан түзетін
ағзалар аурулары
және иммундық
механизмді
қамтитын жеке
бұзылулар
Эндокриндік жүйе
аурулары,
тамақтанудың және
зат алмасудың
бұзылуы
Психикалық
бұзылулар және

COO-D48

D50-D89

ЕОО-Е90

F00-F99
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7.0

8.0

9.0
10.0
11.0

12.0

13.0

14.0

15.0
16.0

17.0

18.0

19.0

мінез-құлықтың
бұзылуы
Нерв жүйесінің
аурулары
Көз және оның
қосалқы
аппаратының
аурулары
Құлақ және емізік
тәріздес өсіндінің
аурулары
Қан айналымы
жүйесінің аурулары
Тыныс алу
ағзаларының
аурулары
Ас қорыту
ағзаларының
аурулары
Тері және теріасты
шелмайының
аурулары
Сүйек-бұлшықет
жүйесінің және
дәнекер тіннің
аурулары
Несеп-жыныс
жүйесінің аурулары
Жүктілік, бала туу
және бала туудан
кейінгі кезең
Перинаталдық
кезеңде пайда
болатын жеке
жағдайлар
Туа біткен
аномалия (даму
кемістігі),
деформациялар
және хромосомалық
бұзылулар
Симптомдар,
белгілер, нормадан
ауытқулар

GOO-G99

НОО-Н59

Н60-Н95
100-199
J00-J99

K00-K93

L00-L99

M00-M99

N00-N99
O00-O99

P00-P96

Q00-Q99

R00-R99

5

Жарақаттану, улану
және сыртқы
20.0 себептер әсерінің
S00-Т98
бірқатар басқа да
салдары
Халықтың
денсаулығына әсер
ететін факторлар
21.0
және денсаулық
Z00-Z99
сақтау мекемесіне
(ұйымына)
қаралулар
Жеке мақсаттарға
22.0
U00-U85
арналған код
олардың ішінде:
COVID 19
22.1
U07.1
коронавирус
вирусы анықталған
COVID 19
коронавирус
22.2
U07.2
вирусы
анықталмаған
Кестенің жалғасы
Келісімшарт бойынша әскери
қызметшілер, адам:
Қорғаныс
Әскери
сарбаздар
министрлігіні қыызметшіле
мен
Басқалар,
ң
рдің отбасы
сержанттар
адам
офицерлер (матростар
әйелдер зейнеткерлер мүшелері,
і, адам
адам
мен
сатаршинала
р
қайт
қайт
қайт
қайт
қайт
қайт
шығар ыс шығар ыс шығар ыс шығары ыс шығары ыс шығары ыс
ылғаны болғ ылғаны болғ ылғаны болғ лғаны болғ лғаны болғ лғаны болғ
аны
аны
аны
аны
аны
аны
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3-кесте. Хирургиялық жұмыс
Жол №

Стационарда
Стационарда
Операциядан
операция
жасалған
Операциялар атауы
кейінгі
жасалғандардың
операция саны,
асқыну, бірлік қайтыс болғаны,
бірлік
адам
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А

Б

1

Барлық операциялар

2
3
4
5
6

жүрекке операция

8

қан тамырларына
(жүрек қан
тамырларынан басқа)
операция

9

өңешке операция

10

құрсақ қуысы
ағзаларына операция

11

тікішекке операция

13
14
15

2

3

олардың ішінде: нерв
жүйесіне опеарция
эндокриндік жүйеге
операция
көз ағзаларына
операция
құлақ, мұрын, тамақ
ағзаларына операция
тыныс алу
ағзаларына операция

7

12

1

зәр шығару
жүйелеріне операция
ерлердің жыныс
ағзаларына опреация
әйелдердің жыныс
ағзаларына опреация
бұлшықет-сүйекке
операция

16

Сүт безіне операция

17

Тері және теріасты
шелмайына операция

18

басқалар

Ескертпе: толтыру бойынша түсіндірме осы «Әскери-медициналық
(медициналық) мекемелердің (ұйымдардың) орын қорын пайдалану және
стационардан шығарылған пациенттер контингенті туралы есеп» нысанына
қосымшада келтірілген.
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Әскери бөлім (мекеме) ___________________________________________________
Мекенжайы _____________________________________________________________
Телефоны ______________________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________________
Орындаушы
әскери атағы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
_______________________________________________________________
Бөлім (мекеме) командирі (бастығы) әскери атағы, тегі, аты, әкесінің аты (болған
жағдайда) ___________________________________________
Мөр орны
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«Әскери-медициналық
(медициналық) мекемелердің
(ұйымдардың) орын қорын
пайдалану және стационардан
шығарылған пациенттер
контингенті туралы есеп»
нысанына
қосымша
«Әскери-медициналық (медициналық) мекемелердің (ұйымдардың) орын қорын
пайдалану және стационардан шығарылған пациенттер контингенті туралы есеп»
(3/мед нысаны)
әкімшілік деректерін толтыру бойынша түсіндірме
1. «Орын қорын пайдалану» деген 1-кестеде әскери-медициналық
(медициналық) мекеменің (ұйымның) орын қоры туралы мәліметтер қамтылған.
Кесте жолдары әскери-медициналық (медициналық) мекеменің (ұйымның)
штатына сәйкес толтырылады.
А бағанында жолдардың реттік нөмірі көрсетіледі.
Б бағанында орындар бейіні көрсетіледі.
1-бағанда штаттық орын саны көрсетіледі.
2-бағанда есепті жылдың соңында өрістетілген орын саны көрсетіледі.
3-бағанда есепті жылда келіп түскен пациенттер саны көрсетіледі.
4-бағанда шығарылған пациенттер саны көрсетіледі.
5-бағанда стационарда қайтыс болған пациенттер саны көрсетіледі.
6-бағанда шығарылған пациенттер ішінен басқа емдеу мекемелеріне
ауыстырылған пациенттер саны.
7-бағанда шығарылған пациенттер жатқан күндер саны көрсетіледі.
2. «Стационардан шығарылған пациенттер құрамы» деген 2-кестеде негізгі
ауру топтары және жеке аурулар бойынша стационардан шығарылған пациенттер
туралы мәліметтер қамтылған.
А бағанында жолдардың реттік нөмірі көрсетіледі.
Б бағанында А00-U85 Х қайта қараудың аурулардың халықаралық жіктемесі
(бұдан әрі – АХЖ) негізгі аурулар топтары және жеке аурулар атауы көрсетіледі.
Тиісті аурулардың негізгі топтары «0»- 2.0,3.0,…22.0-ге аяқталатын
жиынтық жолдарына енгізіледі және 1.0-жолда жиынтықталады.
22.1 және 22.2-жолдарға тиісті негізгі ауру топтарынан бөлінген жеке
аурулар туралы мәліметтер енгізіледі.
В бағанында АХЖ-ға сәйкес ауру топтары және жеке аурулар кодтары
көрсетіледі.
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-бағандарда тиісті контингенттің шығарылған
пациенттерінің саны көрсетіледі.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-бағандарда тиісті контингенттің қайтыс болған
пациенттерінің саны көрсетіледі.
3. «Хирургиялық жұмыс» деген 3-кестеде стационардың хирургиялық
жұмысы туралы мәліметтер қамтылған. Кестені толтыру кезінде мыналарды
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басшылыққа алу қажет: егер сол бір науқасқа бірнеше операция жасалса, онда бір
уақытта немесе әртүрлі мерзімде операция жасалғанына қарамастан, оған қанша
операция жасалса, сонша рет көрсетіледі.
А бағанында жолдардың реттік нөмірі көрсетіледі.
Б бағанында операциялар атауы көрсетіледі.
1-бағанда стационарда жасалған операциялар саны көрсетіледі.
2-бағанда операциядан кейінгі асқыну саны көрсетіледі.
3-бағанда қайтыс болу себебіне қарамастан, қайтыс болған операция
жасалғандар саны көрсетіледі: оның себебінен операция жасалған ауру,
операциядан кейінгі асқыну және басқа да аурулар. Бірнеше операция жасалған
науқас қайтыс болған жағдайда қайтыс болған ретінде бір операция бойынша
(анағұрлым елеулі және радикалды) көрсету қажет.
4. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1-кестенің 4-бағанының 22-жолы 2-кестенің 1.0-жолы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13бағандарының жиынтығына теңестіріледі.
1-кестенің 5-бағанының 22-жолы 2-кестенің 1.0-жолы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14бағандарының жиынтығына теңестіріледі.

