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Қазақстан Республикасының 

Денсаулық сақтау Министрлігінің 
16 қарашадағы  2009 жылғы  № 722  

 бұйрығына 1 қосымша  

 

                    
Индикатор мониторингі және ТБ\АИВ  пен біріккен күрес қызметін бағалау   

 

 № 
 Индикаторлардың 

атауы 
Әдістемесі Ақпарат мерзімі  Ақпарат көзі 

Деңгейлік 

мағанасы   

1 2 3 4 5 6 

Барлық денгейдегі туберкулезге қарсы қызмет түрлеріне 

1 

АИВ/ТБ туралы 

дайындықтан өткен 

ТҚҰ – дың 

дәрігерлерінің 

пайыздық көрсеткіші 

Алымы: өткен жылы АИВ\ТБ жөнінде 

тренингтен өткен фтизиатр – 

дәрігерлердің саны Х100                   

қорытынды:жыл айағында ТҚҰ – да 

қызымет атқаратын фтизиатр – 

дәрігерлердің (тұлға) саны 

жылына 1 рет : 

келер жыл есебінен 

осы жылдың қаңтар 

айының басында  

ТҚҰ – ның мониторнинг 

жөніндегі бөлімі: 

Қызметкерлердің білімдерін 

жетілдіруінің есеп журналы 

Стандарты: 

100% 

2 

ТБ науқастарының 

пайызы АИВ - на  

тексерілді 

Алымы : өткен тоқсанда АИВ - на 

тексерілген ТБ науқастарының саны 

Х100 

қорытынды:  өткен тоқсанда ТБ – ге 

тіркелген барлық науқастардың саны  

 әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында  

Туберкулездің ТБ 07 

науқастары тіркелген 

тоқсандық есеп беру  
Стандарты: 

100% 

3 

ТБ науқастарының 

пайызы АИВ - на 

тексерілді, олармен 

тексерілуге дейінгі 

кеңес (ТДК) өткізілді  

Алымы:  Өткен тоқсанда АИВ - на 

тексерілген және тексерілуге дейінгі 

кеңес (ТДК) науқастардың саны Х100 

әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында   

 туберкулез науқастарының 

Ұлттық регистрі 
Стандарты: 

100% 

4 

АИВ – жұқпалы 

аруының берілу 

жолдарын білетін ТБ 

науқастарының пайызы    

Алымы:: АИВ – жұқпалы аруының 

берілу жолдарын білетін ТБ 

науқастарының пайызы  Х 100 

қорытынды:  АИВ – жұқпалы 

ауруының берілу жолдарын білетіндігі 

 әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында   

Анкеталау: 

1.мекемедегі (бөлімдегі) 

барлық науқастардың ішінен 

10% кем еместерін 

санаңыздар. 

Стандарты: 

100% 
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жайлы сұралған ТБ науқастарының 

саны  

  

2.Осы науқастарға сұрақтар 

таратыңыз,олар  жауаптардың 

ішінен өз жауабын белгілесін.   

3. Сұрақтарды жинаңыз. 

4. Пайыз бойынша сұраққа 

жауап берген науқастарды 

санаңыз. 

5 
Бар ақпараттық – оқу 

материалдары   

Мекеме денгейіндегі жауаптары 

қарапайым (иә,жоқ) бар ақпаратты – 

оқу материалдарына шолу   

 әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында   

АИВ\ЖИТС   алдына алу 

жөнінде ақпаратты – оқу 

материалдарының бар екеніне 

көз жеткізу   

Стандарты: 

100% 

6 

 Туберкулезге қарсы ем 

тағайындалған ТБ/АИВ 

науқастарының пайызы 

Алымы: Өткен жылы анықталып, 

туберкулезге қарсы ем тағайындалған  

екі жұқпалы ауруы бар (АИВ+ТБ) 

науқастардың саны Х100  

Қорытынды:  Өткен тоқсанда екі 

жұқпалы ауру (АИВ+ТБ) анықталған 

науқастардың жалпы саны. 

 әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында   

1)  тб-01 емделуші 

науқастардың медициналық 

картасы 

2) ТБ -03 туберкулезін тіркеу 

картасы 

3) туберкулезге қарсы 

мекемелерде емделуші ЛЖВС 

туберкулезінің 

науқастарыныің емханалық 

картасы мен ауру туралы 

мәліміттері  

Стандарты: 

100% 

7 

Алдына алу мақсатында 

котримаксазол 

тағайындалған ТБ\ АИВ 

науқастарының пайызы 

Алымы: Өткен тоқсанда жұқпалы 

аурудың екі түрі (АИВ+ТБ) анықталып  

алдына алу мақсатында котримаксазол 

тағайындалған науқастар Х100  ). 

әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында  

Туберкулез науқастарының 

Ұлттық регистрі   Стандарты: 

100% 

8 

АРВ – терапиясы 

тағайындалған ТАИВ 

науқастарының пайызы   

 Алымы: Өткен тоқсанда жұқпалы 

аурудың екі түрі (АИВ+ТБ) анықталып  

АРВ -  тағайындалған науқастар Х100   

Қорытынды: Өткен тоқсанда екі 

жұқпалы ауру (АИВ+ТБ) анықталған 

науқастардың жалпы саны. 

 әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында    

  

Туберкулез науқастарының 

Ұлттық регистрі   

 

Стандарты: 

100% 
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9 

Жалпы ТБ 

науқасиарының 

ішіндегі АИВ\ТБ 

науқастарының пайызы    

 Алымы: Өткен тоқсанда жұқпалы 

аурудың екі түрі (АИВ+ТБ) анықталған 

науқастар саны Х100   

Қорытынды: Өткен тоқсанда тіркелген  

науқастардың жалпы саны 

 әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында    

  

Туберкулез науқастарының 

Ұлттық регистрі   

 

 

10 

ТБ\АИВ 

науқастарының айығу 

көрсеткіші   

Алымы: 12-15 ай бұрын тіркелген 

ТБ\АИВ науқастардың саны, және ем 

қорытындылары айықты немесе ем 

аяқталды деген науқастар Х100 

 әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында    

  

Туберкулез науқастарының 

Ұлттық регистрі   

 

 

11 

ТБ\АИВ   сәтсіз 

аяқталған науқастардың 

көрсеткіші   

 Алымы: 12-15 ай бұрын тіркелген 

ТБ\АИВ науқастарының емі сәтсіз 

аяқталған науқастардың саны 

 Қорытынды: 12-15 ай бұрын тіркелген 

ТБ\АИВ науқастардың жалпы  саны 

 

 әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында    

 Туберкулез науқастарының 

Ұлттық регистрі   

  

 
 

12 

Емі үзілген ТБ\АИВ 

науқастарының 

көрсеткіші   

 Алымы: 12-15 ай бұрын тіркелген 

ТБ\АИВ науқастарының емі үзілген 

науқастардың саны 

 Қорытынды: 12-15 ай бұрын тіркелген 

ТБ\АИВ науқастардың жалпы  саны 

 әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында    

 Туберкулез науқастарының 

Ұлттық регистрі   

  

 

 

13 

ТБ\АИВ 

науқастарының қайтыс 

болу көрсеткіші   

 Алымы: 12-15 ай бұрын тіркелген 

ТБ\АИВ науқаастарының қайтыс 

болғандарының  саны 

 Қорытынды: 12-15 ай бұрын тіркелген 

ТБ\АИВ науқастардың жалпы  саны 

 әр тоқсан сайын 1 

рет: өткен тоқсан 

үшін осы 

тоқсанның басында    

 Туберкулез науқастарының 

Ұлттық регистрі   

  

 

 

 

Барлық деңгейдегі орталықтардың ЖИТС - нан алдына алу және  күресу 

1 

АИВ/ТБ туралы 

дайындықтан өткен 

ТҚҰ – дың 

дәрігерлерінің пайызы   
 

Алымы: өткен жылы АИВ\ТБ жөнінде 

тренингтан өткен инфекционист – 

дәрігерлердің саны Х100                   

қорытынды:жыл айағына дейін жұмыс 

істейтін инфексионист – дәрігерлердің 

саны 

жылына 1 рет : келер 

жыл есебінен осы 

жылдың қаңтар айының 

басында  

 
 

ЖИТС орталықтарының 

Ұйымдастыру - 

әдістемелік бөлімі: 

Қызметкерлердің білімін 

жетілдіруді тіркеу 

журналы    

 

 

Стандарт: 

100 % 
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2 

АИВ пен өмір сүруші 

жандардың кеуде 

қуысына 

флюрографиялық 

тексеруден өтуі туралы 

пайыздық көрсеткіш   

Алымы: Кеуде қуысының ФГ 

тексеруден өткен  АИВ пен өмір 

сүруші жандардың саны.  

Қорытынды:АИВ пен өмір сүруші 

тіркеуде тұрған және өткен тоқсанда 

ФГ тексеруілуге тиісті жандардың 

саны.     

жылына 1 рет : келер 

жыл есебінен осы 

жылдың қаңтар айының 

басында  

 
 

ЖИТС орталығының 

алдына алу мен емдеу 

бөлімі   Стандарты: 

100 % 
 

3 

Туберкулез болуы мүмкін 

деген АИВ пен өмір 

сүруші жандардың 
диагностикалық 

алгоритмінің орындалуы     

Алымы :  Туберкулез болуы мүмкін 

деген АИВ пен өмір сүрушілердің 

диагностикалық алгоритмге сәйкес 

тексерілуі Х100   

Қорытынды: Туберкулез болуы мүмкін 

деген АИВ пен өмір сүрушілердің саны   

жылына 1 рет : келер 

жыл есебінен осы 

жылдың қаңтар айының 

басында  

 
 

1. ТБ 15 – Туберкулезі 
болуы мүмкін деген 

науқастарды тіркеу 

журналы;   
2. Есепте тұрған АИВ пен 

өмір сүруші жандардың 

емханалық картасы;  

Стандарты: 

100% 

4 

Туберкулездің 

химиялықпрофилактика

сы тағайындалған  АИВ 

пен өмір сүрушілердің 

пайыздық көрсеткіші    

 

Алымы: өткен тоқсанда анықталып, 

туберкулездің химиялық 

профилактикасы тағайындалған  АИВ 

пен өмір сүрушілердің саны Х100    

Қорытынды: Өткен тоқсанда алғаш 

анықталған туберкулездің бірінші 

химиялықпрофилактикасына (АИВ пен 

өмір сүрушілердің тек қана 

туберкулезі) жататындарының саны    

 

жылына 1 рет : келер 

жыл есебінен осы 

жылдың қаңтар айының 

басында  

 
 

1. АИВ жұқтырылған 

науқастың картасына 

тексерілуі мен емделуі 

жөніндегі қосымшасы    

2. Есепте тұрған АИВ 

пен өмір сүруші 

науқастардың емханалық 

картасы   

 

 

Стандарты: 

100% 

 

 



 5 

Қазақстан Республикасының  

денсаулық сақтау Министрлігінің  

16 қарашадағы  2009 жылғы  № 722  
бұйрығына 2 қосымша  

 

  
 

 

 Бақылау қағазы 

 туберкулезге қарсы қызметке 

 

Индикатор мониторингі және ТБ\АИВ  пен біріккен күрес қызметін 

бағалау   
  

Кординаттордың аты – жөні  ______________________________ 

 Зерттелу кезеңі                       ______________________________ 

ТҚҰ – ның  атауы                   ____________________________________ 

күні «____» _______________ 20____ ж. 

 

№ Индикатор  Бары  Стандарты  Түсіндірілуі  

1 ТБ/АИВ дайындығынан өткен ТҚҰ – дың 

дәрігерлерінің пайыздық көрсеткіші  

Х   

2 АИВ – на тексерілген туберкулез  

науқастарының пайыздық көрсеткіші   

Х   

3 Тестке дейінгі кеңес (ТДК) өткізілген АИВ 

– на тексерілген ТБ науқастарының 

пайыздық көрсеткіші   

Х   

4 АИВ – ның берілу жолдарын білетін ТБ 

науқастарының пайыздық көрсеткіші   

Х   

5 Бар ақпаратты  - оқу материалары      

6 Туберкулезге қарсы ем тағайындалған 

ТБ\АИВ науқастарының пайыздық 

көрсеткіші   

Х   

7 Котримаксазол препаратымен 

профилактикалық ем  тағайындалған 

ТБ\АИВ науқастарының пайыздық 

көрсеткіші   

Х   

8 Процент больных ТБ/ВИЧ, которым 

назначена АРВ терапия 

Х   

9 Жалпы туберкулез науқастарының ішіндегі  

ТБ\АИВ науқастарының пайыздық 

көрсеткіші    

Х   

10 ТБ\АИВ науқастарының айығу көрсеткіші   Х   

11 ТБ\АИВ нвуқастырының емінің сәтсіз 

аяқталуының пайыздық көрсеткіші   

Х   

12 Емі үзілген ТБ\АИВ науқастарының 

көрсеткіші     

Х   

13 Қайтыс болған ТБ\АИВ науқастарының 

көрсеткіші   

Х   
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Қазақстан Республикасының  

денсаулық сақтау Министрлігінің  

16 қарашадағы  2009 жылғы  № 722  
бұйрығына 3 қосымша  

 

 

БАҚЫЛАУ ҚАҒАЗЫ 

ЖИТС  алдына алу және  күрес орталықтарына арналған    

 Индикатор мониторингі және ТБ\АИВ  пен біріккен күрес қызметін 

бағалау   
 

Кординатордың аты – жөні  ______________________________ 

Зерттелу кезеңі                      ______________________________ 

ТҚҰ – ның атауы                  ____________________________________ 

күні «____» _______________ 20    ж. 

 

№ Индикатор Стандарты Түсіндірідуі 

1 ТБ/АИВ дайындығынан өткен ТҚҰ – дың 

дәрігерлерінің пайыздық көрсеткіші  

  

2 Флюорографиялық тексерілуден өткен АИВ – 

мен өмір сүруші науқастардың пайыздық 

көрсеткіші    

  

3 Туберкулез болуы мүмкін деген АИВ – мен өмір 
сүруші науқастарға диагностикалық алгоритімді 

жүргізу   

  

4 Туберкулездің химиялықпрофилактикасы 

тағайындалған АИВ пен өмір сүрушілердің 

пайыздық көрсеткіші   

  

 


