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Елімізде Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыруды (МӘМС) енгізудің қажеттілігі алғаш 
рет «Институттық реформаларды жүзеге асыру 
бойынша 100 нақты қадам»» жоспары мен 
Елбасының 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан 
жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
атты халыққа Жолдауында айтылған болатын. 
Нәтижесінде 2015 жылғы қарашада «Міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. 
2016 жылғы 22 желтоқсанда Мемлекет басшысы 
«Кейбір заңнамалық актілерге денсаулық сақтау 
және әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына қол қойып, 
МӘМС қорына төленетін жарналар мерзімі 2017 
жылғы 1 шілдеден 2018 жылғы 1 қаңтарға 
ауыстырылды. 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға 
дейінгі ұзақ мерзімді стратегиялық даму 
жоспарының 4.5.1-міндеті «Халықтың 
денсаулығын нығайту» тарауында ең бірінші 
көрсеткіш ретінде МӘМС жүйесімен қамтуды 2020 
жылы 82%-ға дейін және 2025 жылы 85%-ға дейін 
арттыру көзделген.  

Елімізде МӘМС жүйесін енгізудің 
маңыздылығын ескере отырып барлық өңірлерде 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу 
мақсатында аймақтық штабтар құрылып, 
жұмыстың үш кезеңі өткізілді. Аймақтық штабтар 
МӘМС енгізу және өзге де МӘМС қатысты 
мәселелер бойынша халықпен, кәсіпорындар, 
ұйымдар, өндіріс орындары, шаруашылық 
ұжымдарымен, ҮЕҰ өкілдерімен жоспарлы түрде 
жұмыс ұйымдастырды. Осы жұмыс аясында 
МӘМС туралы заңнамаға енгізілетін соңғы 
түзетулер туралы түсініктемелер берілді. 

МӘМС жүйесін енгізу мерзімінің 2020 
жылдың 1 қаңтарына шегерілуіне байланысты 
жарналар мен аударымдарды төлеу тәртібі жұмыс 
берушілер үшін медициналық сақтандыру қорына 
(МСҚ) аударатын аударымдар мөлшері өзгермейді: 
2018-2019 жылдары 1,5%, 2020 жылдан бастап 
– 2%. Қарамағында жалдамалы жұмыскерлері бар 
жеке кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтарының 
иелері де жарнаны осы тәртіп бойынша төлейді. 

Ал жеке тұлғалар жарна төлеуден 2020 
жылдың 1 қаңтарына дейін босатылды. Азаматтық-
құқықтық келісімшарт негізінде табыс табатын 
тұлғалар төлейтін жарна мөлшері 
төмендетілді. Олар 2020 жылдан бастап табыстың 

1%, 2021 жылдан бастап 2 % көлемінде жарна 
төлейді.  

2018-2019 жылдары олардың табысынан 
ешқандай жарна ұсталмайды. Жеке 
кәсіпкерлер 2018-2019 жылдары өзі үшін жарна 
аудармайды. Бірақ қарамағындағы қызметкерлер 
үшін жұмыс беруші ретінде жарна аударуды 
тоқтатпайды (2018-2019 жылдары - 1,5%, 2020 
жылдан бастап - 2%). Жұмыс берушілер жалдамалы 
жұмыскерлердің жалақысынан 2020 
жылы 1%, 2021 жылдан бастап 2%ұстап, қорға 
аударады. 

Мемлекет жекелеген санаттағы азаматтар үшін 
жарнаны 2020 жылдан бастап 
аударады. Аударылатын жарна мөлшері оған 
дейінгі екі жылға бекітілген орташа айлық 
жалақының 4% құрамақ. Осы көрсетілген 
санаттарға жатпайтын тұлғалар ең төменгі 
жалақының (ЕТЖ) 5% төлеп, сақтандыру жүйесіне 
қосыла алады (Биыл 2018 жылы ЕТЖ мөлшері 
28284 теңге). Осылайша, ресми кірісі жоқ адамдар 
салыстырмалы түрде қорға аз жарна төлеу арқылы 
МӘМС аясында медициналық көмектің 
кеңейтілген пакетіне қол жеткізе алады. 

Жалпы тәртіптегі жеке кәсіпкер МӘМС 
туралы заңның 30-бабы 6-тармағына сәйкес, ал 
жеке кәсіпкерлер 2017 жылы шілде-желтоқсан 
айлары үшін жарна аударуға міндеттелді. Жарна 
келесі айдың 25-інен кешіктірілмей төленетін 
болған еді. Яғни, 2017 жылдың желтоқсаны үшін 
жарнаны 2018 жылдың қаңтарында төлеуге тиіс 
болатын (олар 2018-2019 жылдары жарна төлеуден 
босатылған). 

Қарапайым халықтың арасында МӘМС 
жүйесін енгізуге қатысты бірнеше сұрақтардың 
туындағаны қалыпты заңдылық. 

Біріншіден, аударымдар мен жарналар жұмыс 
берушілер үшін қосымша ауыртпалық 
болатындықтан әлеуметтік төлемдерді төмендету 
мақсатында шынайы жалақыны жасырып, ең аз 
жалақы төлеуге көшпейді ме деген сұрақ. МӘМС 
қоры елдегі экономикалық белсенділіктің 
төмендеуі, кірістер мен жалақыны жасыру, 
медициналық қызметтерді шамадан тыс тұтыну 
сияқты көптеген қауіптерге кезігетіні рас. Соған 
байланысты, елде бұл үдерістерді реттеу бойынша 
кешенді шаралар қабылдануда. Жасырын шынайы 
жалақыны («көлеңкелі» жалақы) жасыруға және 
жалақының қалған бөлігін «конверттерде» беруге 
байланысты жағдайлар кездесуі әбден мүмкін. Бұл 
жағдаймен кірістер органдары белсенді күрес 
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жүргізуі тиіс. Егер кіріс органының жалақыны 
«конверттерде» төлегені туралы дәлелі пайда 
болса, бұл назардан тыс қалдырылмайды. Арнайы 
уәкілетті органдарда компания қай кірістердан 
жалақыны «конвертте» төлейді деген сұрақ 
туындайды. Сондай-ақ міндетті медициналық 
сақтандыру жарналарын төлеуден жалтару 
бойынша құқық бұзушылық жасаған лауазымды 
тұлғалар қолданыстағы заңнамаларға сәйкес тиісті 
жауапкершілікке тартылатын болады. Сонымен 
қатар, әрбір азамат өз кірістері жөнінде қамдануы 
тиіс, себебі оның ресми кірісінің көлемі оның 
зейнетақы жинақтарына сәйкес болады. 

Екіншіден, жұмыс берушілер МӘМС жарна 
төлемес үшін жұмыскерлермен еңбек шартын 
жасамауы мүмкін деген мәселе. Қазақстан 
Республикасы Еңбек кодексінің 21-бабына 
сәйкесеңбек қатынастары жұмыскер мен жұмыс 
берушінің арасында жасалатын еңбек шартының 
негізінде туындайды. Демек жұмыс беруші 
жұмыскерді жалдау үшін міндетті түрде еңбек 
шартын жасасуға міндетті.  

Заң бойынша МӘМС жүйесіне қатысу барлық 
ҚР азаматтары үшін міндетті болып табылады. 
Азаматтар жұмыссыз ретінде тіркеледі және 
жұмыссыздық мәртебесінде болу кезінде жарналар 
мемлекет тарапынан МӘМС қорына төленетін 
болады. 

Сонымен қатар, мемлекет заңды тұлғалар мен 
дара кәсіпкерлердің кірістері мен шығыстарын 
заңдастыруға мүмкіндік беретін салық салу 
саласындағы іс-шараларды әзірлеуде (оның ішінде 
әлеуметтік төлемдер). Ел азаматтары көрсетілген 
іс-шаралардың іске асырылуына белсенді қатысуы 
тиіс, өйткені олар медициналық сақтандыруды 
қамтитын өздерінің әлеуметтік қамтамасыз етілуін 
тікелей айқындайтын болады.  

Кірісі жоқ және МӘМС жүйесіне жарналарды 
төлемеген азаматтар 2020 жылға дейін әлеуметтік 
мәні бар аурулар, шұғыл медициналық көмек, 
амбулаториялық-емханалық көмек және алдын алу 
екпелері бойынша қамтамасыз етіле береді. 

Үшіншіден, МӘМС жүйесі енгізілген 
жағдайда медицина мекемесіндегі қызметкерлерге 
тиімділігі қандай, олардың жалақысы артады ма 
деген сұраққа келсек, МӘМС медициналық қызмет 
көрсетушілердің бір бөлігін жекешелендіру және 
бір қызмет берушілердің жеке меншік нысанына 
өтуі тәрізді дербестіктің жоғары деңгейін 
көрсететін ілеспе шаралармен қатар жүре отырып 
іске асырылады. Бұл шаралардың барлығы да өз 
кезегінде медициналық ұйымдарда қаражатты, 
оның ішінде жалақы деңгейін тиімді басқару 
бойынша мүмкіндіктерді кеңейтуге тікелей септігін 
тигізеді.  

Сондай-ақ МӘМС жағдайында пациент үшін 
бәсекелестік күшейеді, бұл жалақы деңгейін 
арттыруға және еңбек жағдайын жақсартуға 
ынталандыру болып табылады. 

МӘМС енгізу жалпы практика дәрігерлеріне 
тиетін жүктемені 1 учаскіде 2000 адамнан 1500 
адамға дейін кезең-кезеңмен төмендетуді, 
медицина қызметкерлерінің жалақысын 
экономикадағы орташа жалақымен салыстырғанда 
кезең-кезеңмен аттыруды көздейді. 

Төртіншіден, МӘМС жағдайында пациенттің 
медициналық ұйымды еркін таңдау құқығы қалай 
қамтамасыз етіледі деген сұраққа келсек, халықтың 
медициналық ұйымдарды еркін таңдау механизмі 
сақталатын болады. Көрсетілетін медициналық 
көмекті қалтадан төлеу, керісінше, маңыздылығын 
жоғалтады. Жұмыссыз ретінде тіркелгісі келмейтін 
немесе салық төлемейтін адамдар жоспарлы 
көмекке қомақты ақы төлеуге міндетті болады. Бұл 
көлеңкелі төлемдердің жарыққа шығуына себеп 
болады. Шұғылдылықты бақылау сараптама 
бойынша және шұғыл жағдайлардың тізбесінің 
негізінде жүзеге асырылады. 

МӘМС бір ғана қоры болуының 
артықшылықтары: 

• қорды мұқтаждығы аз адамдардан 
мұқтаждығы көп адамдарға қайта бөлу кезіндегі 
ынтымақтастық қамтамасыз етіледі; 

• медициналық көмектің бірыңғай пакеті және 
елдің әрбір тұрғынының оған қолжетімділігінің 
теңдігі қалыптасады; 

• барлық сақтандыру қауіптері бір қорда 
шоғырландырылады; 

• қаражатты өңірлер бойынша бөлудің және 
қызмет берушілерден медициналық көмекті сатып 
алудың бірыңғай қағидалары қалыптасады; 

• Стратегиялық сатып алулар барысындағы 
келіс сөздердің қуаты және денсаулық сақтау 
жүйесінің тиімділігін арттыру мүмкіндігі болады; 

• Ұлттық денсаулық сақтау саясатын жүзеге 
асырудың тиімді құралы ретінде мемлекеттік 
монополия сақталады. 

Елімізде жарна төлемдерін жүзеге 
асырмайтын бей ресми және өнімсіз жұмыспен 
қамтылған халық саны бүгінгі таңда шамамен 2,5 
млн. адамды құрайды. Әдейі жарна төлемейтін 
адамдар үшін шектеулер тек жоспарлы көмекті, 
яғни адам өмірі мен денсаулығына қауіп төнбейтін 
жағдайларға қатысты болмақ. Бұл кезде халықтың 
бұл санаты үшін медициналық көмекке 
қолжетімділік алудың балама мүмкіндіктері, яғни 
жұмыссыз ретінде тіркелу ұсынылған. Онда 
жарнаны МСҚ мемлекет төлейтін болады, немесе 
өз қызметін заңдастырып, салықты жалпы қорға 
төлеуі қажет. 

Бесіншіден, сақтандыру болмаған кезде 
медициналық көмек көрсетуден бас тарту 
жағдайлары болмайды ма деген сұраққа келетін 
болсақ, жарналарды төлемейтіндерге тек жоспарлы 
стационарлық көмек кезінде бас тарту орын алады. 
Ал сақтандыру карточкасын сақтандырылушы 
азаматтар үнемі өзімен алып жүруге міндетті емес, 
тек жеке куәлігін көрсетсе жеткілікті. Зардап 
шеккен адамдарға шұғыл көмек көрсету барлығына 
қолжетімді болғандықтан жедел сәйкестендіру 
мәселесі қозғалмайды. 

Еліміздің барлық азаматтары, мемлекет, 
жұмыс берушілер – барлығы денсаулықты қорғау 
саласында ортақ жауапкершілікті сезінуі керек. Ең 
алдымен, әрбір адам медициналық сақтандыру 
жүйесіндегі артықшылықтар туралы білуі тиіс. Бұл, 
атап айтқанда, қымбат оталар, оңалту медициналық 
көмек түрлері. Мәселен, азаматтардың ағзаларды 
транспланттау, экстракорпоральды ұрықтандыруға 
керекті қаражатты өздігінен таба қоюы қиын екенін 
білеміз. Медициналық сақтандыру – медициналық 
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көмектің кеңейтілген пакетін алуға мүмкіндік 
береді. 

МӘМС Заңының 28- бабының 4-тармағына 
адамдардың 15 санаты қорға жарна төлеуден 
босатылады (балалар; «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
алқаларымен марапатталған немесе бұрын 
«Ардақты ана» атағын алған, сондай-ақ I және II 
дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен марапатталған 
көпбалалы аналар; ҰОС қатысушылар мен 
мүгедектер;  

мүгедектер;  
жұмыссыздар ретінде тіркелген адамдар;  
интернат ұйымдарында білім алатын және 

тәрбиеленетін адамдар; техникалық және кәсіби, 
орта білімнен кейінгі, жоғары білім, сондай-ақ 
резидентура нысанындағы жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу 
нысанында оқитын адамдар;  

баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы 
(балаларды) асырап алуға байланысты, бала 
(балалар) үш жасқа толғанға дейін оны (оларды) 
күтіп-бағу бойынша демалыста жүрген әйелдер 
(анасы) немесе ерлер (әкесі);  

жүкті әйелдер, сондай-ақ бала (балалар) үш 
жасқа толғанға дейін оны (оларды) тәрбиелеп 
отырған әйелдер;зейнеткерлер;  

әскери қызметшілер;  
арнаулы мемлекеттік органдардың 

қызметкерлері; құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері;  

соттың үкімі бойынша жазасын сот-
атқарушылық жүйе мекемелерінде 
(пенитенциарлық) өтеп жүрген адамдар (ең төменгі 
қауіпсіздік мекемелерін қоспағанда);  

уақытша ұстау изоляторында және тергеу 
изоляторында ұсталатын адамдар. 

Бұл ретте, әскери қызметшілер, арнаулы 
мемлекеттік органдардың қызметкерлері, құқық 
қорғау органдарының қызметкерлері мемлекетке 
жарна төлемейді: азаматтардың бұл санаттарына 
ведомстволық желі мекемелерінде (мысалы, ІІД 
емханасы, госпиталі т.б.) қызмет көрсетіле береді. 

Заңның 27-бабының 3-тармағына сәйкес 
аударымдар төлеуден жоғарыда көрсетілген 
азаматтардың жұмыс берушілері босатылады. Егер 
зейнеткерлікке шыққан азамат зейнеткер бола 

тұрып белгілі бір мекемеде жұмыс істейтін болса, 
онда жұмыс беруші осы жұмыскері үшін 
сақтандыру қорына жарнаны аударудан 
босатылады. 

МӘМС жүйесін енгізу денсаулық сақтау 
саласының бәсекелестік ортаға енуіне жағдай 
туғызады, ал бұл өз кезегінде азаматтарға 
көрсетілетін медициналық көмек сапасының 
артуына әкеледі. Денсаулық сақтау саласындағы 
стандарттарды енгізу, медициналық көмек 
көрсетуді ұйымдастыру алгоритмдері мен 
клиникалық хаттамаларын енгізу, медициналық 
қызмет көрсету мақсатында денсаулық сақтау 
саласының субъектілері арасында байқау өткізу, 
медициналық қызметтерді аккредиттеу, 
келісімшарттық міндеттемелерді бақылау нәтижесі 
бойынша сапасы мен көлеміне қарай қызметтерге 
ақы төлеу, денсаулық сақтау саласындағы 
мемлекеттік бақылау мен қадағалау 
қорытындылары – медициналық қызметтердің 
жоғары сапасын қамтамасыз етпек. 

МӘМС енгізу қазақстандықтардың 
денсаулығын жақсартуға, өмір сүру ұзақтығын 
арттыруға, сапалы медициналық көмекті 
қолжетімді етуге, оны халықтың сұранысына сай 
етуге, амбулаторлық деңгейде дәрі-дәрмектермен 
қамтамасыз етудің аясын кеңейтуге, денсаулық 
сақтау жүйесіндегі бейресми төлемдер көлемін 
азайтуға мүмкіндік береді. 

Елімізде МӘМС жүйесін енгізудің ең басты 
мақсаты мемлекет, жұмыс беруші мен 
азаматтардың ортақ жауапкершілігіне негізделген 
медициналық көмек көрсету міндеттемелері мен 
кепілдік берудің тұрақты әрі үйлестірілген жүйесін 
құру болып табылады. Осылайша, денсаулық 
сақтау жүйесіндегі әрбір азаматтың қатысу деңгейі 
мен жауапкершілігі нақты анықталатын болады. 

Біз медициналық қызметтерді көрсетудің 
жалпыға ортақ қолжетімділігін тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі аясында, 
сонымен бірге, МӘМС жүйесінде де қамтамасыз 
етуіміз керек. 

Қолданылған әдебиет. 
1.«Денсаулық» Мемлекеттік стратегиялық 

бағдарлама.-Астана. 2016. 
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Боле́знь Паркинсо́на (идиопатический син-
дром паркинсонизма, дрожательный паралич) - 
медленно прогрессирующее хроническое невроло-
гическое заболевание, характерное для лиц стар-

шей возрастной группы. Относится к дегенератив-
ным заболеваниям экстрапирамидной моторной си-
стемы и в основном связано с прогрессирующим 
разрушением и гибелью нейронов, вырабатываю-


