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«AQNİET» Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері  
салалық кәсіподағының 2020 және 2021 жылдардағы  

қызметі туралы   
 

«AQNİET» Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері салалық 
кәсіподағының (бұдан әрі - Кәсіподақ) өткен екі жылдағы қызметі Кәсіподақтың 
XIII съезі қабылдаған 2020-2024 жылдарға арналған Кәсіподақ қызметінің 
Бағдарламасында баяндалған стратегиялық міндеттерді іске асыруға 
бағытталды.  

Кәсіподақ өз жұмысын уақыт сын-тегеуріндеріне жауап ретінде құра 
отырып, трипартизмді одан әрі дамытуға, қызметкерлердің әлеуметтік-
экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге, 
Кәсіподақ бірлігін нығайтуға, оның қоғамдағы рөлін күшейтуге, жарғылық 
нормаларды орындау және қабылданған шешімдерді іске асыру үшін кадрлар 
мен активтің жауапкершілігін арттыруға, халықаралық кәсіподақ ұйымдарымен 
байланысты нығайтуға баса назар аударды. 

 
I. Кәсіподақтың денсаулық сақтау жүйесін  

дамыту мен жетілдіруге қатысуы 
 

Кәсіподақ қызметінің негізгі мақсаты денсаулық сақтау ұйымдарында еңбек 
заңнамасының бұзылуына жол бермеу, сала қызметкерлері мен оқитын 
жастардың өмір сүру деңгейін жақсарту, олардың әлеуметтік-экономикалық 
құқықтарын қатаң сақтау, қауіпсіз еңбек жағдайлары мен лайықты жалақыны 
қамтамасыз ету бойынша шаралар кешенін қабылдау және іске асыру болып 
табылады.  

Екі жыл бойы Кәсіподақ денсаулық сақтау саласындағы түрлі заңнамалық 
және нормативтік актілерді келісуге қатысты шаралар қабылдады.  

Осылайша, 2020 жылдың басында Кәсіподақ медицина қызметкерлерінің 
кәсіби жауапкершілігін сақтандырудың әлемдік тәжірибесін талдай отырып 
Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығына жұмыс тобына қатысу 
аясында хат жолдады. Хатта аталған тақырып бойынша негізгі проблемалық 
мәселелер мен медицина қызметкерінің қызметіндегі медициналық 
инциденттерді құқықтық бағалаудың нақты, регламенттелген нормаларының 
жоқтығы көрсетілген, сондай-ақ медициналық инциденттер кезінде дәрігерлерді 
қылмыстық қудалауды толық жою үшін дәлелдер ұсынылған. Кәсіподақ пен 
ДСДРО ұйымдастырған дөңгелек үстелде медицина қызметкерлерінің кәсіби 
жауапкершілігін сақтандыру үшін жарналар жинау бойынша ұсыныстар 
айтылды, сондай-ақ пациентке зиян келтірілген жағдайда дәрігердің қаржылық 
және құқықтық қауіпсіздігінің маңыздылығы аталып өтілді. Жарналарды төлеу 
жұмыс берушінің қаражаты есебінен жүргізілуге тиіс. Бұл ретте аталған 
шығындар ӘМСҚ тарифтеріне енгізілуі тиіс. Пациентке зиян келтіргені үшін 
қаржылық және заңдық жауапкершілік заңды тұлғаларға жүктелгені жөн.  
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Кәсіподақ 2020 жылдың қазан айында Нұр-Сұлтан қаласында Халықаралық 
еңбек ұйымының қолдауымен «COVID-19 коронавирусымен күрес шеңберінде 
эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған денсаулық сақтау саласындағы 
қызметкерлерді әлеуметтік-экономикалық қолдау және еңбек қатынастары. 
Мәселелер мен перспективалар» тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Бұл 
шараға практикалық денсаулық сақтау қызметкерлері, ҚР министрліктерінің, 
коммерциялық емес және коммерциялық ұйымдардың өкілдері қатысты. Covid-
19 пандемиясы еліміздің денсаулық сақтау жүйесіндегі бірқатар проблемаларын 
ашып анықтады, соның аясында жұмыскерлердің еңбек құқықтарының бұзылуы, 
еңбек жағдайларының бұзылуы және мамандарға жоғары жүктеме байқалғаны 
атап өтілді.  

 Адамдардың өмірін сақтауда медицина қызметкерлерінің маңызды рөліне 
үлкен назар аударылды. Жұмыс орнында жұқтыру қаупі үшін өтемақылар мен 
үстемеақылар төлеу мәселесі қозғалды. Дөңгелек үстелге қатысушылар еңбек 
қауіпсіздігін нығайтуға, қызметкерлердің жұмыс режимдерін түзетуге, 
әлеуметтік әділеттілік пен кепілдіктерді қамтамасыз етуге ерекше назар аударды. 
Жиын барысында өңірлерде медициналық кадрлардың жетіспеушілігіне 
байланысты проблемалар анықталды. Денсаулық сақтау жүйесі көптеген 
жағдайларға дайын болмады. Бірақ бірлескен, ұжымдық жұмыстың, 
стратегиялық дұрыс шешімдердің арқасында індетке қарсы күресті 
тұрақтандыруға мүмкіндік туды. 

Дөңгелек үстел соңында қарар қабылданып, ол ҚР Үкіметі мен ҚР 
Парламенті Мәжілісіне: 

-медицина қызметкерлерінің еңбек құқықтарын қандай да бір 
бұзушылықсыз мүлтіксіз сақтау; 

- санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды іске асыру жолымен еңбек 
қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету; 

- денсаулық сақтау қызметкерлерін қаржылық қолдау көрсету; 
- кадрлық қамтамасыз ету тапшылығын азайту; 
- денсаулық сақтау қызметкерлерінің негізгі жалақысын арттыру 

сияқты тиімді шараларды әзірлеу мақсатында жолданды. 
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«COVID-19 коронавирусымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған 
денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлерді әлеуметтік-экономикалық қолдау және 

еңбек қатынастары. Мәселелер мен перспективалар» дөңгелек үстелі 
 
Қоғамдық бақылау шеңберінде Кәсіподақ 2021 жылдың сәуір айында 

МСАК деңгейінде денсаулық сақтау саласына цифрландыруды енгізуді 
зерделеп, проблемалық мәселелерді сипаттап және цифрлық технологияларды 
енгізу барысында олардың шешімдерін ұсынған хатты Мәжіліс депутаты З.А. 
Камасоваға жолдады. Проблемаларға инфрақұрылымдық кедергілерді, соның 
ішінде шалғай ауылдық жерлерде интернеттің қол жетімділігі, құны мен сапасы, 
жақсы компьютерлік техникамен қамтамасыз етілуі, егде жастағы медицина 
қызметкерлері арасында жаңа цифрлық құралдарды игеру дағдылары мен білім 
беру мәселелерін енгізді. Ұсынылған шешімдердің бірі - әр түрлі көздерден 
алынған медициналық ақпаратты белгілі бір пациенттің айналасына біріктіру 
және медицина қызметкерлерінің функционалдық міндеттеріне тән емес 
қосымша жүктемелерді азайту болды. Кәсіподақтың цифрландыруды және 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу жөніндегі ұсыныстары 
2021 жылдың бірінші жартыжылдығында ҚР Парламенті Мәжілісінің 
әлеуметтік-мәдени даму комитеті ұйымдастырған «Денсаулық сақтау 
саласындағы цифрландырудың проблемалары мен перспективалары» атты 
дөңгелек үстелде айтылды. Медицина қызметкерлеріне тән емес функционалдық 
жүктемелерді төмендету бойынша, оның ішінде медициналық ақпараттық 
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жүйені (МАЖ) оңтайландыру бойынша шаралар қабылдау қажеттілігі ерекше 
атап өтілді.   

2021 жылдың екінші жартыжылдығында Кәсіподақ ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты, «Nur Otan» партиясы жанындағы ұлт денсаулығы 
мәселелері жөніндегі республикалық қоғамдық кеңестің төрағасы Лариса 
Павловна Павловецке ҚР ҚК 317-бабы нормаларының күшін жоюды қолдау 
мақсатында қоғамдық тыңдау өткізу туралы ұсыныспен хат жолдады, өйткені 
құқық қорғау органдары ҚР ҚК 317-бабын қылмыстық сипаттан арылту 
жөніндегі ұсынысты қолдамайды. Бұл мәселе Кеңестің күн тәртібіне енгізіліп, 
оның қорытындысы бойынша ҚР ДСМ-ге нақты ұсыныстар жіберілді. 

2021 жылғы маусымда Кәсіподақ Төрағасы азаматтық белсенділер 
ұйымдастырған өңірлік Ашықтық Форумына қатысып, денсаулық сақтау 
жүйесіндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы мәселені көтерді. Қазіргі 
уақытта құқықтық базада МЖӘ қолдану салалары бойынша бірқатар шектеулер 
алынып тасталды. Қатысушылардың құрамы, келісімшарттардың нысандары 
мен түрлері кеңейтілді, жеке қаржылық бастама мүмкіндігі енгізілді. 
Мемлекеттік қолдау шаралары кеңейтілді, МЖӘ жобаларын іске асыру 
кезеңдері қысқартылды және ҚР Денсаулық сақтауды дамытудың 2020-2025 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес белсенді қарқын алуда. 
Бірақ теріс мысалдар да бар, сондықтан әлеуметтік диалог аясында сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу үшін кәсіподақтар жеке меншікке және сенімгерлік 
басқаруға беру кезінде қоғамдық бақылауға қатысуы керек. Жұмысшылардың 
еңбек жағдайларын өзгерту әрқашан кәсіподақтан олардың құқықтары мен 
мүдделерін қорғау үшін белсенді қатысуды талап етеді. Кәсіподақ Төрағасы 
баяндамасының екінші бөлімі «Әлеуметтік әріптестік: мүдделерді сақтау» 
тақырыбына арналды. 2020 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңде Қазақстан 
Республикасының денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік әріптестіктің 
нақты жағдайы мен жетістіктері таныстырылды, республиканың денсаулық 
сақтау жүйесінде әлеуметтік диалогты дамыту проблемасы қозғалды, өйткені ол 
еңбек адамының мүдделерін тікелей қозғайды. Бұл ретте әлеуметтік-
экономикалық мандаты неғұрлым кең азаматтық қоғам институты ретінде 
Кәсіподақтан қызметкерлердің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғауда 
белсенділік талап етілетініне баса назар аударылды. 

 
II. Еңбекті ұйымдастыру мен оған ақы төлеуді жетілдіру, 

денсаулық сақтау қызметкерлерінің өмір сүру деңгейін арттыру 
 
Кәсіподақ қызметінің стратегиялық мақсаттарының бірі денсаулық сақтау 

жүйесі қызметкерлерінің барлық санаттарының лайықты жалақы деңгейімен 
қамтамасыз етуге, олардың әлеуметтік маңыздылық, жауапкершілік пен 
шиеленіс деңгейіне, еңбегінің көлемі мен сапасына сәйкес келетін мөлшерде 
жалақыны уақтылы төлеуге конституциялық құқығын қорғау бойынша 
қағидатты және мақсатты саясат жүргізу болып табылады. 
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 2020 жылғы 13 қаңтарда әлеуметтік әріптестік тараптары, Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан әрі – ҚР ДСМ), Кәсіподақ 
және Ұлттық денсаулық сақтау палатасы арасында 2020 жылдың 1 қаңтарынан 
ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде қаржыландырылатын денсаулық 
сақтау ұйымдарының қызметкерлеріне мамандықтары мен біліктілік 
санаттарына қарай арттыру коэффициенттерін қолданып дәрігерлерге жалақыны 
орта есеппен 30% – ға және орта медициналық персоналға жалақыны 20% – ға 
арттыруды көздейтін 2020-2022 жылдарға арналған Салалық келісімге (бұдан әрі 
- Салалық келісім) қол қойылды. 
 

 
 

2020 – 2022 жылдарға арналған Салалық келісімге қол қою 
 

Салалық келісімнің жобасын дайындау кезеңінде Кәсіподақ тарапы 
алдыңғы келісімнің қабылданған міндеттемелерінің орындалуына талдау 
жүргізді және филиалдардың, Кәсіподақ органдарының және Кәсіподақ 
мүшелерінің ескертулері мен ұсынымдарын ескере отырып, жаңа Салалық 
келісімнің құрылымын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізді. 

Осылайша, жалақыны арттырумен 196 мыңнан астам медицина 
қызметкерлері қамтылды. Бұл 86,2 млрд. теңге көлеміндегі шығыстар, ол 
денсаулық сақтау субъектілеріне медициналық қызметтерге тарифтерді ұлғайту 
арқылы жеткізілді. 
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Сондай-ақ, медициналық мекемелер педагогтерінің мәртебесін арттыру 
шеңберінде 01.01.2020 жылдан бастап медициналық колледждердің 1 586 
қызметкерінің жалақысы 503,9 млн.теңге сомасына ұлғайды. 

Республикалық бюджетті нақтылау кезінде 2020 жылы ММ және МКҚК 
медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 395 млн. теңге бөлінді, оның 
ішінде: 

- жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын ұйымдардың 
1781 қызметкеріне – 213,7 млн. теңге сомасында; 

- мамандандырылған балалар үйінің 1680 қызметкеріне - 204 млн. теңге; 
- облыстық арнайы медициналық қамтамасыз ету орталықтарының 101 

қызметкеріне - 9,7 млн. теңге; 
- республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын 

ұйымдардың 330 қызметкеріне - 181,3 млн. теңге сомасында; 
- жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі республикалық 

психиатриялық аурухананың 271 қызметкеріне - 170 млн. теңге; 
- Қазақ республикалық лепрозорийінің 48 қызметкеріне - 10 млн. теңге; 
- Республикалық арнайы медициналық қамтамасыз ету орталығының 11 

қызметкеріне - 1,3 млн.теңге. 
ҚР Үкіметінің қабылдаған қаулысы (24.09.2020 жылғы № 607) мемлекеттік 

кәсіпорындардың жекелеген медицина қызметкерлерінің жалақы деңгейін 
арттыруға мүмкіндік берді. [1] 

2021 жылғы 22 қаңтарда түзету коэффициенттерін қолдану жолымен 
01.01.2021 жылдан бастап дәрігерлердің жалақысын 30% - ға және орта 
медициналық персоналдың жалақысын 20% - ға арттыруды көздейтін 2020-2022 
жылдарға арналған Салалық келісімге №1 Қосымша келісімге қол қойылды. 
Еңбекақының өсуі денсаулық сақтау саласындағы 247 мың медицина 
қызметкеріне оң әсер етті. 

Денсаулық сақтау саласының медицина қызметкерлерінің жалақысын 
көтеру механизмін түсіндіру және есептеу мақсатында 2021 жылғы 27 қаңтарда 
ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп онлайн-кеңес өткізілді, оған 
республиканың түкпір-түкпірінен 100-ден астам адам қатысты. 
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ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен бірлескен онлайн-жиналыс  
 

Кәсіподақ Салалық келісімнің қолданылу аясына кіретін денсаулық сақтау 
саласының медицина қызметкерлерінің ғана емес, сондай-ақ медициналық емес 
қызметкерлердің, экономиканың басқа да салаларына тартылған медицина 
қызметкерлерінің жалақысын көтеру қажеттілігі туралы мәселені тұрақты 
негізде көтеріп келеді. 

Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін (Мемлекет 
басшысының 2020 жылғы 27 мамырдағы Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
(ҰҚСК) 3-отырысында «2023 жылға қарай медицина қызметкерлерінің 
жалақысы экономикадағы орташа жалақыдан 2,5 есе жоғары болады» берген 
тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары) дәрігер мен орта 
медицина қызметкерінің жалақысын кезең-кезеңімен ұлғайту көзделгені белгілі: 

- дәрігер: 2021 жылы 246 мың теңгеден 2022 жылы 320 мың теңгеге дейін 
(30% - ға өсіру), 2022 жылы 320 мың теңгеден 416 мың теңгеге дейін (30% - ға 
өсіру), 2023 жылы 416 мың теңгеден 561 мың теңгеге дейін (35% - ға өсіру); 

- орта медициналық қызметкер: 2021 жылы 145 мың теңгеден 173 мың 
теңгеге дейін (20% - ға өсіру), 2022 жылы 173 мың теңгеден 208 мың теңгеге 
дейін (20% - ға өсіру), 2023 жылы 208 мың теңгеден 229 мың теңгеге дейін (10% 
- ға өсіру). 

Осы арттыруды іске асыру үшін ҚР ДСМ 2021-2023 жылдарға 1 141,5 
млрд.теңге сомасында қаражат көзделді. 2021 жылы жалақыны көтеруге 
арналған қаражат медициналық қызметтерге тарифтерді арттыру арқылы 
жеткізілді.  

Сонымен қатар, Кәсіподақ ҚР ДСМ алқасында екі рет басқа салаларда 
жұмыс істейтін медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеру қажеттілігі 
туралы мәселені көтерді, сондай-ақ барлық тиісті министрліктер мен ҚР Қаржы 
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министрлігіне хаттар жіберді. Кейіннен ҚР ДСМ мүдделі орталық және 
жергілікті мемлекеттік органдармен бірлесіп, басқа да қызмет салаларындағы 
(білім және ғылым, мәдениет және спорт, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, 
ішкі істер, қорғаныс, төтенше жағдайлар, әділет министрліктері және ҰҚК, 
сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
әкімдіктері) медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруды жүргізді. Осы 
мақсаттарға 2021-2023 жылдарға республикалық бюджеттен 19 мыңнан астам 
медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 21 млрд.теңге сомасында 
қаржы бөлінді. [2] 

01.09.2021 жылғы «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің 
берік негізі» атты Қазақстан халқына кезекті Жолдауы барысында ҚР Президенті 
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын 2022 жылдан 
бастап 2025 жылға дейін орта есеппен 20% - ға арттыруды тапсырды.  

Сондай-ақ, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 
01.01.2022 жылдан бастап 1,23 мөлшерінде лауазымдық жалақының белгіленген 
мөлшеріне түзету коэффициентін қолдану арқылы азаматтық қызметшілердің, 
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, 
қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің (білім беру ұйымдарының 
педагогтерін, медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді, 
мемлекеттік ұйымдардың: медициналық-әлеуметтік мекемелердің басқарушы, 
негізгі персоналдарының: медициналық-әлеуметтік мекемелердің, жартылай 
стационарлық үлгідегі, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, 
жұмыспен қамту орталықтары қызметкерлерін қоспағанда) лауазымдық 
жалақысын (тарифтік мөлшерлемесін) арттыруды жоспарлап отыр. 

Осылайша, бұл жалақының көтерілуі денсаулық сақтау жүйесінің 147 
мыңнан астам медициналық емес қызметкерлеріне қатысты болады. 

Жоғарыда баяндалғандардан ТМККК шеңберінде денсаулық сақтау 
жүйесін қаржыландыруға арналған шығыстарды ұлғайту Мемлекет 
басшысының тапсырмасы бойынша және жалақыны ұлғайтуға бөлінген қаражат 
есебінен ғана жүзеге асырылатынын атап өтуге болады. Осылайша шығыстар 
(КВИ шығыстарды есепке алмағанда) 2020 жылы 948,1 млрд.теңгені, 2021 жылы 
- 1,041 трлн. теңгені, ал 2022 жылы 1,211 трлн. теңгені құрайды. 

Бұл ретте жалақыны ұлғайтуға 2020 жылы – 55,8 млрд.теңге, 2021 жылы – 
93 млрд. теңге бағытталды, ал 2022 жылы - 95,9 млрд. теңге жоспарланған. [3] 

2020 жылғы 21 қазанда Кәсіподақ пен Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры (бұдан әрі - Қор) арасында өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы 
Меморандумға қол қойылды. 
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Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен өзара түсіністік және 
ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қою 

 
Меморандум мынадай шараларды іске асыруды жан-жақты қолдауды 

көздейді: 
- Қор бюджетінің тиімділігі мен ашықтығын арттыру; 
- ТМККК және МӘМС кепілдік берілген көлемінің жұмыс істеуі, оның 

ішінде медициналық көмек сапасына қаражаттың пайдаланылуын қаржылық 
бақылау тетігі; 

- КВИ қарсы күрес бойынша эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізуге 
қатысатын денсаулық сақтау қызметкерлеріне қосымша ынталандыру төлемдері 
(үстемеақылар); 

- заң жобаларын әзірлеуге және сараптамалық қорытындыларды 
дайындауға қатысу; 

- бірлескен қызметті қолдау, ақпарат және тәжірибе алмасу, тікелей қарым-
қатынас тетіктерін орнату және кең ауқымды өзара көмек және қолдау көрсету. 

Жасалған Меморандум шеңберінде Кәсіподақ Қормен бірлесіп, ТМККК 
және МӘМС шеңберінде Қор қаржыландыратын денсаулық сақтау 
субъектілерінің медицина қызметкерлерінің 2020 (I жартыжылдық және III 
тоқсан) және 2021 жылға (I, II және III тоқсан) еңбекақысының өсуіне 
мониторинг жүргізеді. 

2020 жылғы мониторинг нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасының нысаналы индикаторларына жалақыны арттыру 
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бойынша қол жеткізілмегенін атап өтуге болады. Дәрігер персоналдың орташа 
айлық жалақысының (бұдан әрі – ОАЖ) экономикадағы ОАЖ-ға арақатынасы 
жоспардағы 1,3-тен 1,0 -дан 1,0-ден 0,9-ды құрады. 

 

 
 

 

 
 

2021 жылғы мониторинг нәтижелері: медицина қызметкерлерінің 
жалақысын көтеруді бағалау мақсатында «Дені сау ұлт» әрбір азамат үшін 
сапалы және қолжетімді денсаулық сақтау» ұлттық жобасының 3 көрсеткіші 2 
және 3 іс – шараларының нысаналы мәндері және ҚР Стратегиялық жоспарлау 
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және реформалар жөніндегі агенттігінің ұлттық статистика бюросының ресми 
деректері бойынша 2021 жылғы III тоқсандағы Қазақстан экономикасындағы 
ОАЖ – 243 667 теңге (Шығыс. № 021020100000/8179 28.11.2021 ж.). 

ОАЖ мониторингінің нәтижелері бойынша: 
1) персонал бөлінісінде барлық төлемдерді (сыйлықақы мен КЖНЫК-тін, 

демалыс, сауықтыруға арналған жәрдемақылар, қызмет көрсету аймағын 
кеңейту, қоса атқару, ауысымдық кесте бойынша кезекшілік, жеке қосымша 
ақылар, өтемақы төлемдері және басқаларды қоса алғанда) ескере отырып, 
мыналарды құрады: 

– дәрігерге – 390,2 мың теңге (Ұлттық жоба - 319,9 мың теңге немесе 1,2-
ден 1-ге қатынасы); 

– орта медициналық қызметкерлерге - 237,1 мың теңге (Ұлттық жоба – 173,5 
мың теңге немесе 1,3-тен 1-ге қатынасы). 

2) төлемдерді (сыйлықақылар мен КЖНЫК-тін, демалыстар, сауықтыруға 
арналған жәрдемақылар, тұрақты емес сипаттағы қызмет көрсету аймағын 
кеңейту, қоса атқару, қоса атқару, тұрақты емес сипаттағы жеке қосымша 
ақылар, өтемақы төлемдері және басқаларды) есепке алмағанда, персоналдар 
бөлінісінде мынаны құрады: 

– дәрігерге – 262,1 мың теңге (Ұлттық жоба - 319,9 мың теңге немесе 0,8-
ден 1-ге қатынасы); 

- орта медициналық қызметкерлерге - 159,8 мың теңге (Ұлттық жоба – 173,5 
мың теңге немесе 0,9-дан 1-ге қатынасы). 
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1193 қаулысына сәйкес жалақыны есептеудің дұрыстығы туралы ақпарат 
беру мақсатында кәсіподақ «Жалақы калькуляторы» жобасын іске қосты. 2021 
жылы 300-ден астам адам жүгініп, 258 есеп өңдеуге қабылданды (40-тан астам 
есепте өз деректерін енгізуде жүйелі қателіктер жіберілген). 258 есеп-қисаптың 
128-і 22 дәрігер мамандығынан, 126-сы 13 орта медициналық қызметкерлері 
мамандығынан және 4 басқа да қызметкерлерден құралды. 

Жалақыны дұрыс есептеу туралы өтініштерді талдау нәтижелері бойынша 
келесі көрініс пайда болды: 

дәрігер – екінші біліктілік санаты бар, орташа өтілі 5-7 жыл, қосымша 
ақылар мен үстемеақыларды ескере отырып, және ОАЖ 1 лауазымдық 
мөлшерлемеге 215,5 мың теңге (min: 5-7 жыл - 183,6 мың теңге). 

орта медициналық персонал – бірінші біліктілік санаты бар орташа өтілі 13-
16 жыл қосымша ақылар мен үстемеақыларды ескере отырып, 1 лауазымдық 
мөлшерлемеге 166,4 мың теңге (min: 13-16 жыл - 108,8 мың теңге)  

2021 жылғы 28 мамырда ҚР аумағында коронавирустық инфекцияның 
таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысында 1 
тамыздан бастап үстемеақының мөлшерін белгіленген мөлшерден 50% - ға 
төмендету және 2021 жылғы 1 қазаннан бастап төлемдердің күшін жою туралы 
шешім қабылданды. 

ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 10 шілдедегі кеңейтілген отырысының 
қорытындысы бойынша Мемлекет басшысы медицина қызметкерлерін қолдау 
мен ынталандырудың жүйелі шараларын көздейтін медицина қызметкерлеріне 
еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу жөнінде шоғырландырылған шешім 
әзірлеуді тапсырды. 

Осы тапсырмаларды орындау үшін медициналық қызметкерлерді қаржылай 
қолдау мен ынталандыруды жалғастыру мақсатында Министрлік 2021 жылғы 1 
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қазаннан бастап лауазымдардың жекелеген санаттарының жалақысын арттыру 
бойынша әртүрлі тәсілдерді әзірлеп, Қаржы министрлігіне енгізді.  

Мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігінің жай-күйін ескере отырып, 
Денсаулық сақтау министрлігі қыркүйек айының соңында Қаржы министрлігіне 
кәсіби қауіп-қатер топтары бойынша КВИ-мен күрес шеңберінде эпидемияға 
қарсы іс-шараларда жұмыс істегені үшін қосымша ақы белгілеу арқылы 
дәрігерлер мен орта медициналық персоналды қолдаудың жаңа нұсқасын енгізді: 

Базалық лауазымдық жалақының 7 еселенген мөлшерінде (бұдан әрі - БЛЖ)                                
«жоғары тәуекел» немесе 123 879 теңге; 
«орташа тәуекел» БЛЖ-ның 5 еселенген мөлшерінде немесе 88 485 теңге; 
«төменгі тәуекел» БЛЖ-ның 3 еселенген мөлшерінде немесе 53 091 теңге. 
Бұл мәселе бойынша Кәсіподақ ҚР ДСМ-не COVID-19 коронавирусына 

қарсы күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған денсаулық 
сақтау ұйымдарының қызметкерлерін қаржылық қолдау тәсілдерін қайта қарау 
қажеттілігі туралы, Қор тарапынан медициналық қызметтерге тарифтерді 
арттыру жолымен негізгі жалақыны арттыруға ақшалай қаражат жіберу арқылы 
бірнеше рет хат жолдады. 

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 07.07.20 жылғы кодексіне (бұдан әрі - Кодекс) сәйкес 
біліктілік санаттарын беруді регламенттейтін норма алып тасталды. 

Нәтижесінде, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 15.12.2020 ж. № ҚР ДСМ-
274/2020 бұйрығымен біліктілік санатын беру рәсімін регламенттейтін Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 29.06.2015 
жылғы № 531 бұйрығының күші жойылды деп танылды. 

Бұл ретте, 1193 Қаулыда біліктілік санатының болуына байланысты 
(жоғары, бірінші, екінші, санатсыз) лауазымдық айлықақыларды есептеу үшін 
коэффициенттер белгіленген. 

Қалыптасқан жағдайда Кәсіподақ қызметкерлердің әлеуметтік-
экономикалық жағдайының нашарлауына жол бермеу үшін ҚР ДСМ-не бұл 
мәселені әлеуметтік әріптестік шеңберінде, тараптардың қызметкерлер үшін 
еңбек жағдайларын, жұмыспен қамтуды және әлеуметтік кепілдіктерді белгілеу 
жөніндегі мазмұны мен міндеттемелерін айқындайтын негізгі құқықтық акт 
болып табылатын яғни қолданыстағы 2020-2022 жылдарға арналған Салалық 
келісім арқылы: 

1) 2020-2022 жылдарға арналған Салалық келісімге лауазымдық 
айлықақыларды есептеуге арналған коэффициенттер біліктілік санатын беру 
туралы куәліктің қолданылу мерзімінің аяқталуына қарамастан және уәкілетті 
органның тиісті нормативтік-құқықтық актісі қабылданғанға дейін берілген 
біліктілік санаттарын (жоғары, бірінші, екінші) ескере отырып қолданылатыны 
туралы ережелер енгізу; 

2) әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу 
жөніндегі Салалық комиссияның 2020-2022 жылдарға арналған Салалық 
келісімде орындалатын жұмыстардың күрделілігіне және пайдаланылатын 
білімнің, машықтың және құзыреттің сипатына қарай деңгейлер бойынша 



15 
 

маманның біліктілігіне қойылатын талаптарды көздейтін салалық біліктілік 
шеңберін бекіту туралы ережені қабылдау жөніндегі жұмысын жандандыру 
арқылы реттеуді ұсынды. 

2021 жылғы желтоқсандағы жағдай бойынша біліктілік санаттарының 
мерзімі өткен медицина қызметкерлерінің саны және қызметкерлер алмаған 
қаражаттың жалпы сомасы қандай екендігі белгілі емес. 

 
 [1] https://www.facebook.com/profile.php?id=100009746537174 (пост от 

22.09.2020 года) 
[2] https://www.facebook.com/profile.php?id=100009746537174 (пост от 

07.10.2021 года)  
[3] http://www.press.kz/articles/546-asem-nusupova-o-tekuschem-momente-v-

sisteme-zdravoohranenija-i-planah-na-buduschee-
intervyu.html?fbclid=IwAR1figYGWd6f39_9408itxaXaZlJvHAMrKAsC9hSDlCq0
EOkvf92aU0gyIo 

 
Есепті кезеңде ҚР денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік әріптестік 

және әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі Салалық үшжақты 
комиссияның (бұдан әрі – Салалық комиссия) 2 отырысы өткізілді. Кәсіподақ 
Салалық комиссияның жұмысын қайта жандандырып, отырыста бекітілген 
үшжақты Салалық комиссия туралы ереженің жобасын әзірледі. «Денсаулық 
сақтау жүйесі біліктілігінің салалық негіздемесі» жобасы қаралды. 

 
 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009746537174
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009746537174
http://www.press.kz/articles/546-asem-nusupova-o-tekuschem-momente-v-sisteme-zdravoohranenija-i-planah-na-buduschee-intervyu.html?fbclid=IwAR1figYGWd6f39_9408itxaXaZlJvHAMrKAsC9hSDlCq0EOkvf92aU0gyIo
http://www.press.kz/articles/546-asem-nusupova-o-tekuschem-momente-v-sisteme-zdravoohranenija-i-planah-na-buduschee-intervyu.html?fbclid=IwAR1figYGWd6f39_9408itxaXaZlJvHAMrKAsC9hSDlCq0EOkvf92aU0gyIo
http://www.press.kz/articles/546-asem-nusupova-o-tekuschem-momente-v-sisteme-zdravoohranenija-i-planah-na-buduschee-intervyu.html?fbclid=IwAR1figYGWd6f39_9408itxaXaZlJvHAMrKAsC9hSDlCq0EOkvf92aU0gyIo
http://www.press.kz/articles/546-asem-nusupova-o-tekuschem-momente-v-sisteme-zdravoohranenija-i-planah-na-buduschee-intervyu.html?fbclid=IwAR1figYGWd6f39_9408itxaXaZlJvHAMrKAsC9hSDlCq0EOkvf92aU0gyIo
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ҚР денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік еңбек 
қатынастарын реттеу жөніндегі Салалық үшжақты комиссияның отырысы 

 
Соңғы отырыста Кәсіподақ хаттамаға бірқатар проблемалық мәселелерді 

енгізуді ұсынды. Кәсіподақтың пікірінше, олар дереу шешім қабылдауды талап 
етеді:  

- мемлекеттік кәсіпорындардан білікті кадрлардың кетуінің өсуі. Мұның 
себебі - әлсіз кадр саясаты, еңбекақы төлеудің ашық ынталандырушы жүйесінің 
болмауы, медицина қызметкерлерінің біркелкі емес жүктемесі, қағазбастылық. 
2019-2020 жылдары «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты 
есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың 
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 Қаулысына өзгерістер 
енгізілгенге дейін  «түзету коэффициенттері» Салалық келісімде бекітілген, 
соның негізінде денсаулық сақтау субъектілері арасында ТМККК және МӘМС 
жүйесі аясында бюджет қаражатын бөлу жүргізілген болатын. Бұл шара 
Кәсіподақ тарапынан медицина қызметкерлерінің еңбек құқықтарының 
бұзылуына жол бермеуге бағытталған және заңнама талаптарына сәйкес келеді, 
өйткені әлеуметтік әріптестік тараптары тиісті нормативтік-құқықтық актіні 
уәкілетті орган қабылдағанға дейін Салалық келісімге Қосымша келісім 
жасасуға құқы бар.  

- ауылдық жерлердегі денсаулық сақтау ұйымдарына жас мамандарды 
тарту және ынталандыру жөнінде әзірленген саясаттың болмауы. Бұл 
проблеманың себебі - қаражаттың жетіспеуі; 

- «COVID-19» КВИ медицина қызметкерлерінің кәсіби ауруы деп тану. 
Кәсіподақ кәсіптік ауруларды, соның ішінде COVID-19 және басқа да жедел 
ауруларды анықтау туралы ұсыныс жіберді. 
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2021 жылғы қарашада қоғам мен мемлекеттің тұрақты дамуы мүддесіндегі 
серіктестіктің 30 жылдығына арналған X Азаматтық форум өтті. Форумда 
Кәсіподақ медицина қызметкерлерінің мәртебесін көтеруді және лайықты еңбек 
жағдайларын қамтамасыз етуді, ең алдымен жоғары жалақыны, қауіпсіз жұмыс 
орнын: заңды, экономикалық, физикалық, оның ішінде медициналық оқыс 
оқиғалар кезінде дәрігерлерді қылмыстық қудалаудың болмауын жақтады.  

 

 
 

Қоғам мен мемлекеттің тұрақты дамуы мүддесіндегі серіктестіктің  
30 жылдығына арналған X Азаматтық форум 

 
Кәсіподақтың жұмысы бойынша өткір проблемалар өңірлік деңгейдегі 

келісімнің көмегімен, сондай-ақ денсаулық сақтау ұйымдарындағы ұжымдық 
шарттардың көмегімен жедел шешілетінін атап өткен жөн. Кәсіподақ өкілдері 
әлеуметтік әріптестік шеңберінде жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-
қимылды жүзеге асырады, конкурстық негізде денсаулық сақтаудағы 
мемлекеттік кәсіпорындардың байқау кеңестерінің құрамына енгізіледі. 

Сонымен қатар Кәсіподақ әлеуметтік диалог тетігінің тиімділігінің 
жеткіліксіздігі фактісін атап өтті. Бірлескен уағдаластықтардың орындалу 
барысын нақты пысықталған, пәрменді бақылау жүйесі жоқ. 

Кәсіподақ әлеуметтік әріптестіктің барлық тараптары қызметінің 
ашықтығы, айқындығы және есептілігі идеясын тұрақты түрде ілгерілетіп келеді. 
Ең алдымен, кәсіподақтардың өздері. Осыған байланысты тараптардың 
жауапкершілігін және Салалық комиссияның рөлін арттыру қажет.  

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес Салалық комиссия 
Тараптардың орындауы үшін міндетті тиісті шешімдермен ресімделетін 
консультациялар мен келіссөздер жүргізу арқылы әлеуметтік әріптестік 
тараптарының мүдделерін келісуді қамтамасыз ету жөніндегі тұрақты жұмыс 
істейтін орган болып табылады.  
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III. Әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуде 
мемлекеттік билік және басқару органдарымен өзара іс-қимыл жасау 

 
Кәсіподақ республикада қолданылатын заңнама шеңберінде өз мүшелерінің 

құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау кезінде дербестік пен іс-әрекет 
бостандығын сақтай отырып, тараптардың әлеуметтік әріптестігі, тең құқықтығы 
және ынтымақтастығы қағидаттарында мемлекеттік билік пен басқару 
органдарымен тығыз өзара іс-қимыл жасайды. 

 

 
 

ҚР ДСМ кеңейтілген алқа отырысы 
 

Осылайша, Кәсіподақ өз мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделеріне 
қатысты, әлеуметтік-еңбек саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді қарауға қатысады. Екі жыл ішінде ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігімен 370-тен астам нормативтік - құқықтық актілер, ал ҚР Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен 67-ден астам нормативтік-құқықтық 
актілер келісілді.  

Кәсіподақ өкілдері кәсіпорындар деңгейінде еңбек, жұмыспен қамту, еңбек 
қатынастарын реттеу, жалақы, еңбекті қорғау, денсаулық сақтау және сала 
қызметкерлерінің өмір сүру деңгейі мен сапасының басқа да мәселелері 
бойынша келісілген ұстанымды әзірлеу мақсатында тұрақты консультациялар, 
келіссөздер, ұжымдық шарттар жасасуды жүргізеді.  

Кәсіподақтың барлық филиалдарында аймақтық, қалалық келісімдер 
жасалды. 

Есепті кезеңде Кәсіподақ медицина қызметкерлерін қолдау, жалақының 
өсуін іске асыру және медицина қызметкерлерінің әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын жақсартуға мүмкіндік беретін басқа да мәселелер бойынша ҚР 
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Үкіметінің атына 8, әкімдіктерге - 44, Денсаулық сақтау министрлігіне – 39, 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне – 8, Мәжіліс пен Мәслихат 
депутаттарына 9, денсаулық сақтау басқармасына – 36 және министрліктерге 
(білім, әділет, қаржы, мәдениет және спорт, ішкі істер, қорғаныс, Ұлттық ұлан) – 
10 өтініш жолдады. 

Кәсіподақтың уақытылы және жүйелі іс-әрекетінің нәтижесінде көптеген 
ұсыныстар ескерілді, бұл Үкіметтің қаулыларында, Денсаулық сақтау 
министрлігінің, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
бұйрықтарында көрініс тапты.  

Кәсіподақ өкілдері Қоғамдық кеңестің, алқалардың, ШЖҚ мемлекеттік 
кәсіпорындардың бақылау кеңестерінің, тәртіптік, жас мамандар мен 
докторларды (PhD) жұмысқа бөлу жөніндегі, Әлеуметтік кодексті әзірлеу 
жөніндегі, YNTYMAQ үйлестіру кеңесінің, өндірістегі жазатайым оқиғалар 
жөніндегі, ӘМСҚ қоғамдық-консультативтік кеңесінің, және басқа да 
әлеуметтік-экономикалық және қызметкерлердің еңбек мәселелеріне қатысты 
комиссиялардың құрамына кіреді. 

Кәсіподақ өз мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қарастыратын, 
әлеуметтік-еңбек саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық 
актілерді қарауға қатысады. 

 
IV. Кәсіподақтың құқық қорғау жұмысы, әлеуметтік-еңбек 

қатынастары саласындағы қоғамдық бақылаудың тиімділігін арттыру 
 
Өз мүшелерінің еңбек құқықтары мен әлеуметтік-экономикалық 

мүдделерін қорғауға өкілеттіктерін тиімді іске асыру мақсатында Кәсіподақ 
мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзудың барлық фактілеріне 
жедел ден қояды, уақтылы жоюға қол жеткізеді, сот арқылы қорғаудың, еңбек 
заңнамасының сақталуын қадағалау және бақылау жөніндегі мемлекеттік 
органдардың мүмкіндіктерін тиімді пайдаланады. 

2021 жылдың бірінші тоқсанында медицина және фармацевтика 
қызметкерлерін толық құқықтық қорғауды қамтамасыз ету үшін Кәсіподақ 
ауқымды жоба – «AQNİET» кәсіподағының «Медициналық адвокат» 
республикалық акциясын іске қосты. 

Осындай қудалаудан тиімді қорғау мақсатында Кәсіподақ денсаулық 
сақтау жүйесінің медициналық және медициналық емес қызметкерлеріне, оның 
ішінде куә, күдікті немесе айыпталушы ретінде құқық қорғау органдарына жауап 
алуға шақырылған бірінші басшылар мен орынбасарларға жадынама әзірледі. 
Қағаз басылымындағы жадынама барлық Кәсіподақ мүшелері мен медициналық 
ұйымдарына жолданды. Жадынаманың электронды нұсқасы біздің сайтта 
орналастырылған www.zdravunion.kz 

 

http://www.zdravunion.kz/
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Қысқа уақыт ішінде білікті заңгерлер мен адвокаттар аталған жоба аясында 
құқықтық кеңестер беріп, денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің 
қылмыстық, әкімшілік, азаматтық және еңбек жауапкершілігіне қатысты 
құқықтарын қорғау бойынша айтарлықтай жұмыс жүргізді.  

Сондай-ақ, денсаулық сақтау қызметкерлерінің пайдалануы үшін 
«МедАдвокат» жобасы шеңберінде анықтау және/немесе тергеу органдары куә 
ретінде де, күдікті ретінде де сұрау және/немесе жауап алу жүргізген кезде 
құқықтық сауаттылық бойынша ұсынымдар әзірленіп енгізілді. 

Еңбек даулары бойынша талап арыздардың жобалары дайындалып іске 
асырылды, сондай-ақ азаматтық сот ісін жүргізу бойынша талап ету құқығы жоқ 
үшінші тұлға ретінде соттарға қатысты. 

Кәсіподақтың іскерлік беделін қорғау мақсатында құқық қорғау 
органдарына қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша 
шағымдар дайындалды және берілді. 

Еліміздің денсаулық сақтау субъектілерінің қызметкерлеріне жазбаша да, 
ауызша да кеңестер берілді, бұл ретте Кәсіподақ тек Кәсіподақ мүшелеріне ғана 
емес, Кәсіподаққа жүгінген басқа да қызметкерлерге кеңес бергенін атап өткен 
жөн. 

Барлық филиалдарға Кәсіподақ әзірлеген әдістемелік ұсынымдар 
жолданды, онда «Кәсіподақтар туралы» Заң, еңбек, азаматтық кодекстер 
баптарының негізгі (жиі қолданылатын) нормалары, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасының басқа да нормалары 
көрсетілген. 
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 Кәсіподақ денсаулық сақтау ұйымдарында ұжымдық шарттар әзірлеуге, 
оларды жасасу жөнінде келіссөздер жүргізуге қатысты. Келісу 
комиссияларының отырыстарында мүше немесе консультант ретінде қатысты. 
Жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы еңбек дауларын реттеу үшін 
медиаторлар қызметтеріне сүйеніп, шығындар Кәсіподақ есебінен өтелді. 
  

V. Еңбек және денсаулықты қорғау 
 

Кәсіподақ қызметінің маңызды бағыты еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті 
қорғауды қамтамасыз ету, бұзушылықтарды жою және қызметкерлердің жұмыс 
беруші мен мемлекеттік органдар алдындағы құқықтарын қорғау болып 
табылады. 

Жалпы Кәсіподақ бойынша еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспекция 
құрылды және жұмыс істейді. Статистикалық деректерге сәйкес 2020 жылы 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 200 кеңес (бұдан әрі – ҚжЕҚ 
жөніндегі Кеңес) жұмыс істеді, еңбекті қорғау жөніндегі 211 техникалық 
инспектор жұмыс істеді, ал 2021 жылы 189 кеңес және 182 техникалық 
инспектор жұмыс істеді.  Тексеру барысында инспекторлар қауіпсіз еңбек 
жағдайларын қамтамасыз ету, қызметкерлерді оқыту және нұсқаулық беру, 
қағидалар, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық талаптарын бұзу, арнайы 
киіммен, арнайы аяқ киіммен, ЖҚҚ-мен қамтамасыз ету бойынша 209 
бұзушылықты анықтады. Тексеру қорытындысы бойынша 114 ұсыныс 
ұсынылды, олардың барлығы ұйымдардағы еңбек жағдайы мен қауіпсіздігін 
жақсартуға бағытталған. 

Есеп беру кезеңінде Кәсіподақ бастауыш кәсіподақ ұйымдарының 
төрағалары үшін «Еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды ұйымдастыру» 
тақырыбына бірқатар вебинарлар өткізді, онда әрбір вебинарға 120-дан астам 
тыңдаушы қатысты.  

Кәсіподақ өкілдері 206 жұмыс орындарын аттестациялауға қатысты. 
Деректер көрсеткендей, 2 жыл ішінде жазатайым оқиғалардың саны 77, зардап 
шеккен қызметкерлер саны 77, оның ішінде 35 әйел. Жазатайым оқиғалардың 
негізгі себептері анықталды. Олар жол қозғалысы ережелерін бұзумен және жол-
көлік оқиғасының салдарынан немесе еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау 
нормаларын сақтамаумен байланысты. 

Екі жылдың қорытындысы бойынша елімізде эпидемия жағдайында 
Кәсіподақтың ауқымды жұмысын атап өткен жөн. Кәсіподақ жеке қорғаныс 
құралдарымен қосымша қамтамасыз етуді ұйымдастырды. 1750 қорғаныс 
маскасы-экрандар, халаттар, костюмдер, антисептиктер, кварц шамдары, бір 
реттік маскалар, қашықтықтан өлшейтін термометрлер, тонометрлер, 
пульсоксиметрлер, дезинфекциялық құралдар, қолғаптар және басқа да қажетті 
материалдар сатып алды. Стационарлар мен емханаларға қызметкерлердің 
қолайлы жұмыс істеуі үшін қажетті жағдай жасауға арналған түрлі тұрмыстық 
техниканы, бірінші қажеттіліктегі тауарлар сатып алынды. Карантинге түскен 
қызметкерлер үшін ыстық тамақ ұйымдастырды. Сондай-ақ, ТЖ жағдайында аз 
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қамтылған және көп балалы отбасыларды қолдау үшін азық-түлік себеттерімен 
қайырымдылық көмек ұйымдастырды. Блокпосттарда медицина қызметкерлерін 
қолдау бойынша акциялар өткізді. Кәсіподақ мүшелеріне қайырымдылық және 
материалдық көмек көрсету үшін қаржы бөлді. ҚР Заңнамасы аясында Кәсіподақ 
активіне қажетті заң көмегін ұйымдастыру бойынша жадынамалар мен 
нұсқаулықтар әзірлеп таратты. Еңбек заңнамасы, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау, еңбек қатынастары және еңбекақы төлеу мәселелері бойынша 
қызметкерлерге тікелей кеңес және құқықтық көмек берді. 

 

 
 

Кәсіподақтың медициналық ұйымдарды жеке қорғаныс құралдарымен  
қамтамасыз етуі  

 
2021 жылдың соңында Кәсіподақ ҚР Денсаулық сақтау министрлігіне 

медицина қызметкерлерінің құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөнінде 
ұсыныс жіберді, атап айтқанда U07.1 және U07.2 кодтарымен толықтыру туралы 
Ереженің қосымшасының 5.140-тармағына, биологиялық факторлардың 
әсерінен туындаған кәсіби аурулар тізіміне ұсыныс болды. Бұл ұсыныстың 
мақсаты медициналық ұйымдардың қызметкерлерін әлеуметтік қорғауды 
барынша қамтамасыз ету, кәсіптік аурулардың нәтижесінде өтемақы алу 
құқығына кепілдік беру, жұмыс берушінің қаражаты есебінен ПТР тестілеуден 
өту болды. Мысалы, егер медициналық қызметкер өз міндеттерін орындау 
кезінде жұмыста SARS-CoV-2 жұқтырғанын растайтын медициналық дәлел 
болса, оны қалпына келтірудің заңнамалық мүмкіндігін қамтамасыз етіп, одан 
әрі жұмыс орнына оралуды ұйымдастыру. 

Сондай-ақ, 2021 жылы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 
жұмысты жандандыру және жетілдіру, «нөлдік жарақаттанушылық» 
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Тұжырымдамасын насихаттау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдарында 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша салалық қоғамдық байқау-
конкурс туралы ереже бекітіліп, қоғамдық байқау-конкурс өткізілді. «Қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасау жөніндегі үздік ұйым» және «Еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау бойынша үздік техникалық инспектор» номинациялары бойынша 
конкурсқа көптеген қатысушылар қатысты. Байқау қорытындысы бойынша 
аталған номинацияларда Нұр-Сұлтан қаласының №1 Көпбейінді қалалық 
ауруханасы жеңіске жетті. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының 
қызметкері Таджигитов Еркен Женбекович - Үздік техникалық инспектор 
атанды. 

 

 
 

Денсаулық сақтау ұйымдарындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша байқау-
конкурсы, «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша үздік техникалық инспектор»  

 
Сондай-ақ, Кәсіподақ орталық аппараты Кәсіподақ ұйымдарына 

«Медициналық ұйымдардағы өндірістік жарақат» атты әдістемелік ұсыныс 
әзірледі. Қоғамдық бақылауды күшейту мақсатында екі өңірде (Нұр-Сұлтан 
қаласы және Шығыс Қазақстан облысы) еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасы мәселелері жөніндегі ұйымның қызметін бағалау үшін Чек-парақты 
пилоттық тестілеу жүргізілді. Бастауыш кәсіподақ ұйымдары Чек-парақты 
ешқандай ескертусіз қабылдады. Бұдан әрі Чек-парақ денсаулық сақтау 
ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша салалық қоғамдық 
байқау-конкурста жеңімпаздарды анықтау үшін пайдаланылды.  Бақылау парағы 
денсаулық сақтау ұйымдарындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерін 
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одан әрі бақылау мақсатында Кәсіподақтың бастауыш кәсіподақ ұйымдарында 
пайдалануға ұсынылады. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын табуда.  

Жыл сайын қазан айында Кәсіподақ ұйымдарында Лайықты еңбек үшін 
дүниежүзілік іс-қимыл күніне арналған акциялар өткізіледі. Акция аясында 
кәсіби қызметкерлер жұмысшылардың денсаулығы мен еңбегін қорғауды 
насихаттау, адамдардың қауіпсіз және қалыпты жағдайда еңбек ету мүмкіндігін 
қамтамасыз ету мақсатында іс-шаралар өткізеді. 

Кәсіподақ салауатты өмір салтын насихаттау, сауықтыруға мұқтаж 
Кәсіподақ мүшелері мен олардың балаларын медициналық көрсеткіштері 
бойынша шипажайлық-курорттық емделуге жеңілдетілген жолдамалармен 
қамтамасыз ету жұмыстарын жалғастыруда. 

 
VI. Кәсіподақтың ұйымдастырушылық және қаржылық нығаюы, 

Кәсіподақ ішіндегі кадр саясаты 
 
Кәсіподақ ұйымдастыру қызметінің басты қағидаттары барлық Кәсіподақ 

органдары мен Кәсіподақ мүшелерінің ынтымақтастығы мен іс-қимылының 
бірлігі деп санайды. 

Кәсіподақты ұйымдастырушылық және қаржылық нығайту жөніндегі 
жұмыстың негізгі бағыттары кәсіподақ мүшелігіне уәждемені күшейту және 
кадр саясатын жетілдіру болып табылады. Осы мақсатта кәсіподақ ішіндегі 
тәртіпті нығайтып, Кәсіподақтың сайланбалы органдарының жұмысында 
алқалылық пен жариялылықты қамтамасыз ету бойынша жұмысы күшейтілді. 

 Кәсіподақ кәсіподақ құрылысының барлық негізгі бағыттары, ақпараттық 
жұмысты, кәсіподақ мүшелігін ынталандыру, органайзинг, кәсіподақ қызметінің 
құқықтық негіздері, бухгалтерлік есептегі және ұйымдардағы салық салу 
өзгерістері, еңбекті қорғау мәселелері, келіссөздер жүргізу технологиялары және 
т. б. бойынша кәсіподақ кадрлары мен активін даярлауды және олардың 
біліктілігін арттыруды табысты жүргізді.  

Есептік кезеңде «Еңбек заңнамасының нормаларын практикада қолдану», 
«Қазақстанның кәсіподақ қозғалысы», «Еңбек заңнамасы және гендер», «Еңбек 
шартын тоқтату және тәртіптік жаза қолдану», «Әлеуметтік журналистика/ 
креативті хат», FranklinCovey компаниясының сертификатталған тренерінің 
басшылығымен «Жоғары тиімді кәсіптік білім берудің 7 дағдысы» атты 
кәсіподақ оқуларымен еліміздің барлық өңірлерінен 527 Кәсіподақ мүшесі 
қамтылды.  
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Кәсіподақ кадрлары мен активтерінің біліктілігін арттыру 
 

Осы тақырыптарда ҚР Еңбек кодексінің, еңбек қатынастарын реттейтін 
нормативтік-құқықтық актілердің негізгі ережелерін толық түсіндіруге баса 
назар аударылды. Еңбек қатынастары, жеке және ұжымдық даулар және оларды 
баламалы әдістермен шешу, келісу комиссиялары, еңбекке ақы төлеу, 
кепілдіктер мен өтемақы төлемдері, ұжымдық шарттар жасасу, еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету мәселелері, кәсіподақ 
басшыларының өз мақсаттарын, міндеттерін бірыңғай түсінуі, басымдықтарды 
анықтау, сапалы бастамаларды ұйымдастыру, кәсіби және жеке өсу үшін 
мүмкіндіктерді кеңейту, кәсіподақ ұйымдары көшбасшыларының құзыретін 
арттыру үшін платформа құру сияқты мәселелер қаралды. 

 2021 жылдың екінші жартыжылдығында «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғауды ұйымдастыру», «Кәсіподақ қызметіндегі өзекті құқықтық мәселелер» 
тақырыптарында вебинарлардың үш легі өткізіліп, 240 адам оқытылды. 
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Вебинарлар аяқталғаннан кейін тесттік бақылау жүргізілді, оның 
нәтижелері бойынша 90 тыңдаушы іріктеліп «Денсаулық» СОО (Алматы қ.) 
көшпелі семинарға жіберілді, онда «Органайзинг - кәсіподақ көшбасшысының 
негізгі құзыреттерінің бірі ретінде» тақырыбына семинар өткізілді. Бұдан әрі үш 
топтың қорытынды іріктеуі өтті, онда 9 жеңімпаз 2022 жылы Санкт-Петербург 
кәсіподақтар университетіне (Санкт-Петербург қ.) бастауыш кәсіподақ 
ұйымдарының (БПҰ) төрағаларына арналған апталық оқуға жіберілетін 
семинарға жолдама алды. 

 2021 жылы Нұр-Сұлтан қаласындағы филиал кәсіподақ активінен 
персоналды басқару қызметінің басшылары, келісім комиссиясының мүшелері 
үшін семинар ұйымдастырды. Іс-шараға 100 тыңдаушы қатысты. Дәріскер 
ретінде Еңбек және корпоративтік құқық ҒЗИ директоры, М.С. Нәрікбаев 
атындағы ҚАЗГЗУ Университетінің аdjunct assistant professor, заңтану бойынша 
философия PhD докторы, Қазақстан Республикасының заңнама және құқықтық 
ақпарат институтының ж. ғ. қ. Хасенов Мүслім Ханатұлы сөз сөйледі. 2022 жылы 
аталған семинарды еліміздің барлық өңірлерінде өткізу жоспарлануда. 
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Жастармен жұмыс аясында «Үздік оқуы мен Кәсіподақ ұйымының 
жұмысына белсенді қатысқаны үшін» Кәсіподақтың атаулы стипендиясы 
туралы» Ережеге сәйкес конкурстық негізде медициналық университеттердің 
студенттері мен медициналық колледждердің оқушыларына Кәсіподақтың 
атаулы стипендиялары берілді. 

Есеп беру кезеңінде Кәсіподақтың Атқару Комитеті жоғары оқу 
орындарының 9 студентіне 20 мың теңгеден, орта арнаулы медициналық оқу 
орындарының 10 оқушысына 18 мың теңгеден атаулы стипендия тағайындады. 
Филиалдар жоғары оқу орындарының 10 студентіне 18 мың теңгеден және орта 
арнаулы медициналық оқу орындарының 6 студентіне ай сайын 10 мың теңгеден 
стипендия тағайындады. Кәсіподақтың атаулы стипендиясына Конкурс жыл 
сайын 1 сәуірден бастап жарияланады. 
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Студенттерге Кәсіподақтың стипендиясын табыстау  
 

2020 жылдың қараша айында Кәсіподақ корпоративтік стиль элементтерін 
әзірлеу туралы шешім қабылдады. Ол үшін байқау ұйымдастырылды. Байқаудың 
мақсаты Кәсіподақтың бірегей стилін қалыптастыру және кейіннен пайдалану 
арқылы Кәсіподақтың оң имиджі мен қызметін насихаттау болды. 

Кәсіподақ Атқару комитетінің қорытындысы 2021 жылдың 26 ақпанында 
шығарылды. «Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 
кәсіптік одағы» халықтық «AQNİET» атауына ие болды. 

Кәсіподақ Жарғысының 5.3-тармағына сәйкес Жарғыны, оған енгізілетін 
өзгерістер мен толықтыруларды, Кәсіподақтың бақылау-тексеру комиссиясы, 
бастауыш ұйымның және филиалдың тексеру комиссиялары туралы Ережелерді 
бекіту Кәсіподақ съезінің құзыретіне жатады. Осыған байланысты 2021 жылғы 
20 қазанда Кәсіподақтың кезектен тыс XIV съезі шақырылып, съезд делегаттары 
«AQNİET» Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіптік 
одағы» ҚБ атауына дауыс берді.  

2020 жылы Кәсіподақ 1200-ден астам өтінішті өңдеді, ал 2021 жылы 
медициналық қызметкерлердің еңбекақы төлеу, құқықтық мәселелер, еңбекті 
қорғауды ұйымдастыру, санаторлық-курорттық қызмет, демалыс, атаулы 
материалдық көмек көрсету бойынша 6913 өтінішін қарады. Келіп түскен 
өтініштердің орындалуын бақылау: азаматтардың шағымдары мен қайталама 
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өтініштерін тудыратын себептер мен жағдайларды зерделеу жұмысты 
ұйымдастыруда жүйелілікке қол жеткізуге және азаматтардың өтініштерін қарау 
кезінде заңнаманың бұзылу жағдайларының алдын алуға мүмкіндік береді.                                                 

Көрсетілген қызметтердің нәтижесінде Кәсіподақ мүшелерінің әлеуметтік-
экономикалық мүдделері 495 361 964 теңгеге қорғалды, оның ішінде:  

- еңбекақы төлеу мәселелері бойынша - 1155, сомасы 334 731 370 теңге; 
- санаторлық-курорттық сауықтыру бойынша - 2272, сомасы 102 309 050 

теңге; 
- материалдық көмек көрсету бойынша - 2322, сомасы 55 718 219 теңге; 
- құқықтық мәселелер, еңбекті қорғау, кәсіподақ органдарының жұмысы 

және басқа да мәселелер бойынша - 1164, сомасы 2 603 325 теңге. 
 

 
 

Кәсіподақтың тек Қазақстанның ғана емес, бүкіл Азияның ең әдемі 
жерлерінің бірі – Іле-Алатау ұлттық паркінде орналасқан «Денсаулық» 
сауықтыру-оңалту орталығы бар. 

2021 жылмен салыстырғанда Кәсіподақ мүшелері мен олардың отбасы 
мүшелерін сауықтыруға қаражат бөлудің ұлғаю үрдісі байқалады. 
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2021 жылы қосымша 37 млн теңге тартылды. Кәсіподақты АҚШ пен 
Канададағы отандастар қолдады. Олар медициналық мақсаттағы бұйымдарды 30 
мың АҚШ долларына сатып алып, Қазақстанға жіберді. Кәсіподақ оларды 
медициналық ұйымдарға жеткізуді ұйымдастырды. 
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Сондай-ақ, 2020 жылы BI Group корпорациясының «Бірлік» қайырымдылық 
қоры қомақты қаражат бөлді. Қор 20 млн теңге сомасына 1000 дана толық бетке 
арналған маскаларды сатып алып берді. 

 

 
 

ҚАМҚОРШЫ ІЗДЕМЕҢІЗ-
ДОСТАРМЕН БІРГЕ 
БОЛЫҢЫЗ! 
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Кәсіподақтың «Бірлік» қорының қолдауымен алынған шлем - маскаларды  
медициналық ұйымдарға табыстады 

 
2021 жылғы 1 қазаннан бастап Кәсіподақ «Қазақстанның Еңбек 

конфедерациясы» республикалық кәсіподақтар бірлестігінің (бұдан әрі - 
Конфедерация) құрамына мүшелік ұйым ретінде кірді. 
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Конфедерацияның құрамына 12 Салалық кәсіподақ және 3 Аумақтық 
кәсіподақтар бірлестігі (Алматы, Ақтөбе, Қарағанды) кіреді. Конфедерацияға 
кіретін кәсіподақ мүшелерінің жалпы саны шамамен 1 миллион адамды құрайды. 
Конфедерация қызметінің негізгі мәні еңбек адамдарының құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Республикалық 
атқарушы және өкілді билік органдарында мүшелік ұйымдардың өкілдігі болып 
табылады, ол жұмыс тәртібімен әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек 
қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссия арқылы іске 
асырады. 

 

 
 

Мүшелік ұйым ретінде «Қазақстан Еңбек конфедерациясы» республикалық 
кәсіподақтар бірлестігінің құрамына кіру 

 
Есепті жылдың соңында Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 

бүкіл республика бойынша Кәсіподақ қозғалысын дамытуға және саладағы 
әлеуметтік диалогты сындарлы дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін үздік 
кәсіподақ қызметкерлері мен белсенділерін марапаттады. Республика 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған төсбелгіде «Өркендеуіміздің негізі - 
біздің игі істерімізде» (Наше благосостояние - в наших благих делах) ұраны 
нақышталған. 
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Үздік кәсіподақ қызметкерлері мен белсенділерін марапаттау 
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VII. Кәсіподақ қызметін ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету 

Кәсіподақтың басым міндеттерінің бірі барлық деңгейдегі кәсіподақ 
органдарының ақпараттық-талдау жұмысының деңгейін арттыру, жұмыс 
тәжірибесіне заманауи ақпараттық технологияларды енгізу, Кәсіподақтың 
интернет-ресурстарының жұмысын жетілдіру болып табылады. 

Кәсіподақ қызметінің тиімділігін арттыру үшін Кәсіподақтың ақпараттық 
саясаты саласындағы бағдарламалық құжаттарды орындау бойынша тұрақты 
негізде жұмыс жүргізіледі. Кәсіподақтың имиджін көтеруге бағытталған PR 
стратегиясы әзірленіп оның қызметін zdravunion.kz ресми сайтында және 
әлеуметтік желілердің беттерінде жариялауда.  

Кәсіподақ активі мен мүшелерінің еңбек және әлеуметтік-экономикалық 
қатынастар мен қоғамдық өмір саласында болып жатқан процестерді талдау 
жөніндегі сұраныстарына жедел ден қою үшін Кәсіподақтың Орталық кеңесінің 
аппараты 8 (7172) 497781 нөмірі бойынша бастауыш кәсіподақ ұйымдарының 
төрағалары үшін "WhatsApp" мессенджері базасында чат құрды, бұл тек 
Кәсіподақ мүшелеріне ғана емес, сонымен қатар өзге сала қызметкерлеріне де 
арналған жедел желі. Денсаулық сақтау саласының қызметкерлеріне, сондай-ақ 
қиын жағдайға тап болған басқа да сала қызметкерлеріне тікелей кеңес алу үшін 
кәсіподақ ОК аппаратының мамандарына жүгіну қажет.  

 Кәсіподақ тұрақты негізде кәсіподақ активін және Кәсіподақ мүшелерін 
талдамалық, әдістемелік және анықтамалық-ақпараттық материалдармен, 
нормативтік құқықтық актілермен және одақішілік құжаттармен қамтамасыз 
етеді.  

 Екі жыл ішінде Кәсіподақ ОК аппараты келесі баспа материалдары: ҚР 
Еңбек кодексі, тоқсан сайынғы «Кәсіподақ жаршысы» ақпараттық бюллетені, 
барлығы 6 нөмір, денсаулық сақтау қызметкерлерін құқықтық қорғау жөніндегі 
жадынама, кәсіподақ ұйымдары үшін «Медициналық ұйымдардағы өндірістік 
жарақат» атты әдістемелік ұсынымдар әзірленіп, пилоттық жоба түрінде қолдану 
мониторингі үшін Кәсіподақтың Шығыс Қазақстан облыстық филиалы мен Нұр-
сұлтан қаласындағы филиалдарға жіберілді, «Міндетті медициналық 
тексерулерді ұйымдастыру мен өткізудің негізгі ережелері» әдістемелік 
ұсынымдары, «Кәсіподақтың сіздің өміріңіздегі рөлі» брошюрасы, кәсіптік 
одақтардың заңды қызметіне кедергі келтіргені үшін ҚР қолданыстағы 
заңнамасының нормалары жолданды. 

Сондай-ақ, 2020-2021 жылдар аралығында кәсіподақ өкілдері БАҚ-та 
белсенді сөз сөйледі. 
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«Күн тақырыбы» медицина қызметкерлерінің жалақыларын көтеруге қатысты  
Қазақ радиосының тікелей эфирі   

 
VIII. Халықаралық ынтымақтастық 

 
Халықаралық кәсіподақ қозғалысының бір бөлігі бола отырып және әлемнің 

медицина қызметкерлерінің ынтымақтастығы үшін сөз сөйлей отырып, 
Кәсіподақ басқа елдердің достас кәсіподақтарымен ынтымақтастықты белсенді 
түрде дамытуда. 

Әріптес ұйымдармен ынтымақтастықты нығайту және денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің еңбек құқықтары мен әлеуметтік-экономикалық мүдделерін 
қорғау жөніндегі табысты қызметін нығайту мақсатында Кәсіподақ Қазақстан 
кәсіподақ қозғалысының оң имиджін қалыптастыру және халықаралық деңгейде 
ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің беделін арттыру бойынша мақсатты 
ақпараттық-насихаттау жұмысын жүргізеді.  

Сондай - ақ, Кәсіподақ басқа елдердің кәсіподақтарымен ұзақ мерзімді 
ынтымақтастық жобаларын жүзеге асырады және дамытады, ТМД елдерінің 3 
млн – нан астам медицина қызметкерлерін біріктіретін Денсаулық сақтау 
қызметкерлері кәсіподақтарының Халықаралық конфедерациясының (ДСҚХК) 
мүшелік ұйымы болып табылады, 8 млн адам құрайтын қоғамдық қызмет 
көрсету кәсіподақтарының еуропалық Федерациясының (ҚҚККЕФ - EPSU), 
және қоғамдық сектор кәсіподақтарының жаһандық Федерациясы - Мемлекеттік 
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басқару органдарында, муниципалдық және қоғамдық қызметтерде, сондай-ақ 
медициналық, әлеуметтік және коммуналдық қызметтерде қызмет көрсететін 
150 елден 20 миллионнан астам қоғамдық сектор кәсіподақтарының мүшелерін 
біріктіретін Қоғамдық қызмет көрсету Интернационалы (ҚҚКИ - PSI) 
ұйымдарының мүшесі.  

Кәсіподақ халықаралық қатынастарды одан әрі дамыту мақсатында 2020 
жылғы наурызда Нұр-Сұлтан қаласында Бас хатшы Я.В. Гудриаанның 
қатысуымен  ҚҚККЕФ-ның аймақтық кездесуін өткізді. Кездесуде ҚР 
Денсаулық сақтау министрлігінің Жауапты хатшысы Ботагөз Шаймерденқызы 
кәсіподақ ұйымдары құзыретінің маңызды мәселелері халықаралық деңгейде 
талқыланып, шешілетін осындай кездесулерді өткізудің маңыздылығын атап 
өтті. 
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Бас хатшы Ян Вильям Гудриаанның қатысуымен өткен  
ЕҚҚККФ-ның аймақтық кездесуі 

 
2021 жылғы маусымда Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ) өкілдерінің, ҚР 

Парламенті Мәжілісі депутаттарының, ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, ҚР 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, республикалық 
кәсіподақтар бірлестіктері өкілдерінің қатысуымен онлайн-конференция өтті. 
Конференцияда Кәсіподақ өкілдері «Кәсіподақ қызметін талдау, Кәсіподақ 
әлеуетін арттыру жолдарын айқындау және Қазақстанның денсаулық сақтау 
секторында әлеуметтік диалогты ынталандыру арқылы COVID-19 сынақтарына 
жауап беру» тақырыбында баяндама жасады. 

Баяндаманы дайындау мерзімі үш айды құрады. Короновирустың бірінші 
және екінші толқыны кезінде қабылданған нормативтік-құқықтық актілердің 
ақпаратын жинау, зерделеу және талдау бойынша үлкен жұмыс атқарылды. 
Баяндамада талдау, әлеуетті арттыру, әлеуметтік диалогқа жәрдемдесу және 
жұмыс орындарында және одан тыс жерлерде әлеуметтік қорғау және еңбекті 
қорғау шараларын күшейту арқылы Covid-19 проблемаларына ден қоюда 
Кәсіподақтың Қазақстанның денсаулық сақтау қызметкерлерін қолдаудағы рөлі 
көрсетілді. Баяндама үш тілде басылып, www.zdravunion.kz сайтқа 
орналастырылды  
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Халықаралық еңбек ұйымы өкілдерінің қатысуымен өткен онлайн-конференция  
 

Сондай-ақ, 2021 жылы «COVID – 19» тақырыбында Ақмола облысында 
халықаралық деңгейде ғылыми-практикалық конференция өткізілді. 
Конференцияны Денсаулық сақтау басқармасы мен Кәсіподақтың Ақмола 
облыстық филиалы ұйымдастырды. 

Конференцияның негізгі мақсаты COVID-19 пандемиясымен күрес 
кезеңінде де, күнделікті жұмыста да денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің 
денсаулығын, еңбек қауіпсіздігін қорғау және оларды әлеуметтік қолдау 
бойынша үздік отандық және халықаралық тәжірибелерді зерттеу және 
практикаға енгізу үшін ақпарат алмасу болды.  

Конференция жұмысына Ресей, Молдова, Украина, Белорусь, Қырғызстан 
елдерінен қатысушылар, Халықаралық дипломнан кейінгі білім беру ректоры, 
Қазақстанның көрнекті ғалымдары, Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды 
медициналық жоғары оқу орындарының профессорлары, қоғам қайраткерлері, 
медициналық қызмет сапасын бақылау біріккен комиссиясының мүшелері, ҚР 
ДСМ штаттан тыс бас кәсіптік патологы, сондай-ақ республика өңірлерінің 
мамандары, аудан, қала әкімдерінің орынбасарлары, бастауыш кәсіподақ 
ұйымдарының төрағалары, заңгерлер, кадр қызметінің мамандары қатысты. 

Конференция барысында жетекші ғалымдар денсаулық үшін қауіпсіз емес 
еңбек жағдайларын және медицина қызметкерлерінің жұмыс орындарында 
қауіпсіздік шараларының сақталмауын атап өтті. Сондай-ақ, жұмыс орындарын 
сауықтыру бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың төмен деңгейіне, денсаулық 
жағдайы мен өндіріс жағдайларына мониторингті жүзеге асыру үшін 
нормативтік құжаттардың жоқтығына, жұмыс берушілердің ұжымдық шарттар 
жасасуға формалды көзқарасына, әлеуметтік қорғауға және еңбекке ақы төлеуге 
назар аударды.  Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің төмен және тиімсіз 
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жұмысы ерекше атап көрсетілді. «Алдын ала қадағалау» ұғымы олардың 
функциясынан шығып кеткені және тиісінше денсаулық сақтау объектілерін салу 
мен реконструкциялау олардың адам денсаулығына ықтимал теріс әсерін 
ескермей жүргізілетіні, жобаларда персоналдың жұмысы үшін қолайлы 
жағдайлар жасау үшін маңызды жағдайлар көзделмейтіні ескертілді. 

 

 
 

 
 

Ақмола облысында халықаралық қатысушылармен ғылыми-практикалық конференция  
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2021 жылы Кәсіподақ Түрік кәсіподақтарымен қарым-қатынас орнатты. 
Тараптар арасында екі жақты байланыс орнатылды. Түркияның ÖZ SAĞLIK IŞ 
Кәсіподағының шақыруымен және Кәсіподақ Төрағасының тапсырмасымен 
Талдықорған және Маңғыстау филиалдарының төрағалары 2021 жылғы 8-22 
қараша аралығында Анкарада өткен Түркияның ÖZ SAĞLIK IŞ Кәсіподағының 
III кезекті конгресіне қатысты. Одан әрі ынтымақтастық мақсатында Түркияның 
ÖZ SAĞLIK IŞ Кәсіподағымен ынтымақтастық туралы екі жақты келісімге қол 
қойылды. Сондай-ақ Өзбекстанның Денсаулық сақтау қызметкерлері 
кәсіподағымен ынтымақтастық туралы екі жақты келісімге қол қойылды. 
 

 
 

Түркияның ÖZ SAĞLIK IŞ Кәсіподағымен ынтымақтастық туралы  
екі жақты келісімге қол қою 
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Өзбекстанның Денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағымен  
ынтымақтастық туралы екі жақты келісімге қол қою  

 
2021 жылғы мамырда Денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподақтарының 

Халықаралық конфедерациясының (ДСҚХК) X съезі өтті, онда Кәсіподақ 
төрағасы Б.А. Тәжібай Атқару комитетінің құрамына, ал оның орынбасары Ә. М. 
Тиштык Тексеру комиссиясының құрамына сайланды. 

Есепті кезеңде ДСҚХК Атқару комитетінің үш отырысы өткізілді, оның 
біреуі 2021 жылғы 17-20 қараша аралығында Ташкент қаласында (Өзбекстан) 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының 10 елінен кәсіподақтар өкілдерінің және 
Өзбекстанның барлық өңірлерінен денсаулық сақтау жүйесінің кәсіподақ 
активінің қатысуымен өтті.  

ДСҚХК мүшелік ұйымдары медицина қызметкерлерінің еңбек саласындағы 
әлеуметтік әріптестік мүмкіндіктерін барынша пайдалану бойынша жұмыс 
жүргізуде, жаңа коронавирустық инфекция жағдайларын кәсіби ауру ретінде 
тану бойынша шаралар қабылдауда. Covid-19 науқастарымен жұмыс істейтін 
медицина қызметкерлері үшін зейнетақы өтілін қалыптастырудың жеңілдікті 
тәртібі, еңбекке уақытша жарамсыздықтың басталуына, оны тұрақты жоғалтуға 
байланысты немесе еңбек міндеттерін орындау кезінде жаңа коронавирустық 
инфекцияны жұқтырған кезде қайтыс болған жағдайларда медициналық 
ұйымдар қызметкерлерінің медициналық және жекелеген санаттарына қосымша 
сақтандыру кепілдіктерін белгілеу және төлеу бойынша жұмыс жасалды. 
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Ташкенттегі Денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподақтарының Халықаралық 
конфедерациясы Атқару комитетінің отырысы  

 
Атқару комитеті «AQNİET» Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері 

салалық кәсіподағы мен Тәжікстанның денсаулық сақтау қызметкерлері 
кәсіподағы Республикалық комитетінің Covid-19-ға қарсы күрестегі ұлттық 
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басымдыққа, ынтымақтастықтың саяси және практикалық жолдарын, оның 
ішінде денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік диалог арқылы айқындауға 
негізделген Халықаралық еңбек ұйымымен (ХЕҰ) халықаралық ынтымақтастық 
тәжірибесін қолдап ДСҚХК мүшелік ұйымдарына осы форманы және 
халықаралық ынтымақтастық тәжірибесін қолдануға ұсыным жасады.  

Кәсіподақ өкілдері ХЕҰ-ның еңбекшілер қызметі жөніндегі Бюросы 
(ACTRAV), ҚҚККЕФ ұйымдастырған, келесі тақырыптар бойынша өткен 
мынадай:  

- «COVID-19 дағдарысы кезінде және одан шығу кезеңінде ХЕҰ 
материалдары мен құралдарын қалай тиімді пайдалану керек - экономика мен 
жұмыспен қамтуды ынталандыру»; 

- «Covid-19 және өтпелі кезеңдегі кәсіподақтар»;  
- ҚҚККЕФ жастар желісі өкілдерінің Ресей мен Орталық Азияның мүшелік 

ұйымдарымен онлайн-кездесуі; 
- Қазақстанның денсаулық сақтау саласын жекешелендіру мәселелері 

бойынша; 
- «Экономикалық өсу және жұмыспен қамту: жұмыс күшіне сұранысты 

ынталандыратын жұмыспен қамтуға жәрдемдесу саласындағы саясат»; 
- «Цифрлық еңбек платформалары» атты вебинарларға қатысты. 
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«AQNİET» Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері салалық 
кәсіподағының қатысуымен өткен жекелеген іс-шаралар кестесі 

2020 жыл  

 
Күні мен 
орны 

Іс-шаралар атауы 
 

Форматы  

09.12.2019ж. Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері 
салалық кәсіподағының кезекті XIII съезі 
 

Жарғылық 
қызмет 

13 қаңтар Әлеуметтік әріптестік тараптары Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 
(бұдан әрі – ҚР ДСМ), Кәсіподақ және Ұлттық 
денсаулық сақтау палатасы арасында 2020-2022 
жылдарға арналған Салалық келісімге (бұдан әрі 
- Салалық келісім) қол қойылды  
 

Әлеуметтік 
әріптестік 

22 қаңтар Бюджет қаражатын пайдаланудың ашықтығы 
мен айқындығын арттырудың өзекті мәселелері 
бойынша сарапшылар қоғамдастығының, 
коммерциялық емес ұйымдардың, мемлекеттік 
органдардың және басқа да мүдделі 
ұйымдардың ұстанымын жақындастыруға 
бағытталған «Астана денсаулық сақтаудың 
азаматтық бюджеті: индикаторлар мен 
ұсынымдарды әзірлеу» жобасы шеңберінде 
сараптамалық диалог алаңының отырысына 
қатысу 
 

Пікір алмасу, 
эдвокаси 

12 ақпан  Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері 
кәсіподағының Атқару комитетінің кеңейтілген 
оырысы 
 

Жарғылық 
қызмет 

15 ақпан ҚР денсаулық сақтау жүйесі және денсаулық 
туралы Кодекс жобасын жұртшылықпен 
талқылау жөніндегі кеңеске қатысу 
 

Пікір алмасу, 
эдвокаси 

28 ақпан 2019 жылдың қорытындысы бойынша 
денсаулық сақтау министрлігінің кеңейтілген 
алқа отырысына қатысу және медицина 
қызметкерлерінің еңбек және басқа да 
әлеуметтік құқықтарын қорғау, дәрігер 
мәртебесі туралы баяндама жасау 
 

Әлеуметтік 
әріптестік  
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28 ақпан Тәуелсіз емтихан орталығы Ұлттық Кеңесінің 
Жоғарғы алқасына қатысу  

Кәсіподақ 
мүддесін 
ілгерілету  

3 наурыз Республикалық денсаулық сақтауды дамыту 
орталығының басшылығымен және ұжымымен 
кездесу 
 

Әлеуметтік 
диалог 

6 наурыз «Күн тақырыбы» медицина қызметкерлерінің 
жалақыларын көтеруге қатысты Қазақ 
радиосының тікелей эфирі   
 

PR іс-шара  

11 наурыз Ресей және Орталық Азия (Нұр-Сұлтан қ.) 
бойынша қоғамдық қызмет көрсету 
кәсіподақтарының еуропалық Федерациясы 
(ЕҚҚККЕФ) өкілдерімен аймақтық кездесуге 
қатысу 
 

Халықаралық 
жұмыс 

27 наурыз «Тұрғындарды вирустан қорғаймыз» акциясы. 
Нұр-Сұлтан қ. «Достық» отбасылық денсаулық 
орталығы және №7 қалалық емхана кәсіподақ 
комитеттерімен дәрі дәрмекке мұқтаж қала 
қариялары мен жүкті әйелдеріне бару 
 

Материалдық 
көмек 
көрсету 

31 наурыз «BizBirgemiz» акциясы аясында Нұр-Сұлтан қ. 
№4 қалалық емханасымен бірлесіп соғыс 
ардагерлері, қарттар мен мүмкіндігі шектеулі 
жандарға қажетті маскалар мен дәрі дәрмек 
жеткізу 
 

Бастауыш 
кәсіподақ 
ұйымдарын 
қолдау 

1 сәуір «Күн тақырыбы» медицина қызметкерлеріне 
ковид үстеме ақысы туралы Қазақ радиосының 
тікелей эфирі  
 

PR іс-шара  

29 мамыр ҚР Президентінің дәрігерлердің қылмыстық 
жауапкершілігін қайта қарау туралы 
тапсырмасы туралы «Қазинформ» 
 

PR іс-шара  

29 мамыр Қазақстанда медицина қызметкерлерінің 
қылмыстық жауапкершілігін қайта қарау 
туралы, www.strategy2050.kz, интервью  
 

PR іс-шара  

29 мамыр  «Кез – келген дәрігердің қағидасы-зиян 
тигізбеу», www.24.kz., интервью 
 

PR іс-шара  
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30 мамыр  0B«Темекіні жарнамалау қажет емес», www.aikyn.kz, 
интервью 
 

1BPR іс-шара  

3 маусым 2B2021-2023 жылдарға арналған Бас келісімнің 
жобасын дайындау жөніндегі республикалық 
кәсіподақтар бірлестіктерінің бірыңғай жұмыс 
тобының отырысы 
 

3BӘлеуметтік 
әріптестік  

19 маусым Еліміздегі медицина қызметкерлерінің 
әлеуметтік құқтық мәселелері туралы Қазақ 
радиосының тікелей эфирі  
 

Ақпараттық 
жұмыс  
PR іс-шара 

19 маусым 4B«Некоторые профсоюзы работают как «черные 
кассы», newsroom.kz, интервью  
 

5BPR іс-шара 

17 шілде «Короновирус майданындағы медицина 
қызметкерлері», Atameken Business Programs,  
интервью 
 

PR іс-шара 

22 тамыз Кәсіподақ Атқару комитетінің отырысы Жарғылық 
қызмет  

10 қыркүйек 6BҚазақстан Республикасы Үкіметі, 
республикалық кәсіподақтар бірлестіктері және 
республикалық жұмыс берушілер бірлестіктері 
арасындағы 2021-2023 жылдарға арналған Бас 
келісімнің жобасы онлайн конференциясы 
 

Әлеуметтік 
әріптестік  

12 қыркүйек  «ANTIKOR ORTALYGY» алаңындағы 
#ANTIKOR.LIVE жобасы аясында онлайн 
диалог  
 

PR іс-шара  

7 қазан Астана медициналық университеті бастауыш 
кәсіподақ ұйымының есеп беру жиналысына 
қатысу 
 

Жарғылық 
қызмет, 
Әлеуметтік 
диалог 

14 қазан 
Нұр-Сұлтан 

Участие на научно-практической конференции 
«Денсаулық сақтау жүйесінің COVID-19дың  
келесі толқынына дайындығы» (Астана 
медициналық университеті) 
 

Пікір алмасу, 
эдвокаси 

18 қазан Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері 
салалық кәсіподағының Ақмола облыстық 
филиалы Кеңесінің кезекті отырысына қатысу 
(Көкшетау қ.) 

Жарғылық 
қызмет  

https://www.youtube.com/channel/UCQpzmeBWqEYS8O2XaUzRytA
https://www.youtube.com/channel/UCQpzmeBWqEYS8O2XaUzRytA
https://www.youtube.com/channel/UCQpzmeBWqEYS8O2XaUzRytA
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21 қазан «Қазақстандық денсаулық сақтау 

қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағы» ҚБ 
және «Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры» ӘМСҚ (Нұр-Сұлтан қ.) арасында өзара 
түсіністік және ынтымақтастық туралы 
Меморандумға қол қою 
 

Әлеуметтік 
әріптестік  

23 қазан 
Нұр-Сұлтан 

«COVID-19 коронавирусымен күрес шеңберінде 
эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған 
денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлерді 
әлеуметтік-экономикалық қолдау мәселелері 
туралы» тақырыбына дөңгелек үстел 
 

Пікір алмасу, 
эдвокаси 

26 қазан Жұмыс орнында COVID-19 жұқтыруына 
байланысты «Мемлекеттік әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры» АҚ (МӘМС) 
төлемдерін тоқтатуға қатысты сұхбат, Azattyq 
Rýhy  
 

PR іс-шара  

31 қазан «Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағы» ҚБ 
мен «Қазақстандық Еңбек конфедерациясы» 
РКБ арасында өзара түсіністік және 
ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қою 
(Алматы қ.) 
  

Әлеуметтік 
әріптестік 

11 қазан 
Нұр-Сұлтан 

Медицина қызметкерлерінің кәсіби 
жауапкершілігін сақтандыру жүйесін енгізу 
мәселелерін талқылау бойынша дөңгелек 
үстелге қатысу 
 

Әлеуметтік 
әріптестік 

27 қазан Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері 
салалық кәсіподағының Орталық кеңесінің 
отырысы (онлайн режимінде) 
 

Жарғылық 
қызмет  

4 желтоқсан  Кәсіподақ ұйымдарының көшбасшылары үшін 
«Еңбек заңнамасының нормаларын практикада 
қолдану», «Қазақстанның кәсіподақ қозғалысы» 
және «Әлеуметтік журналистика» 
тақырыптарында бірқатар оқыту семинарлары  
 

Кәсіподақ 
кадрлары мен 
активін 
оқыту  
 

6 желтоқсан «Тиімділігі жоғары адамдардың жеті дағдысы» 
тақырыбына вебинар 

Кәсіподақ 
кадрлары мен 
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 активін 
оқыту  
 

8 желтоқсан «Денсаулық» СОО базасында «Тиімділігі 
жоғары адамдардың жеті дағдысы» тренингі 

Кәсіподақ 
кадрлары мен 
активін 
оқыту 

 15-31 
желтоқсан 
Нұр-Сұлтан 

Коронавирустық инфекциямен күреске 
жұмылдырылған медицина қызметкерлеріне 
«Бриз-4301м» толық бетті маскаларын беру үшін 
Нұр-Сұлтан қаласының медициналық 
ұйымдарына бару 
 

Әлеуметтік 
әріптестік  

 
2021 жыл 

 
Күні мен 
орны 

Іс-шаралар атауы 
 

Форматы  

22 қаңтар Денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстандық 
денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 
кәсіподағы мен Ұлттық денсаулық сақтау 
палатасы арасындағы 2020-2022 жылдарға 
арналған Салалық келісімге денсаулық сақтау 
саласындағы медицина қызметкерлерінің 
жалақысын арттыру көзделген №1 қосымша 
келісімге қол қою 
 

Әлеуметтік 
әріптестік  

27 қаңтар Денсаулық сақтау саласының медицина 
қызметкерлерінің жалақысын арттыру 
мәселесі бойынша онлайн кездесу.  
Модераторлар: ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігі және қазақстандық денсаулық 
сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіподағы 
 

Әлеуметтік 
әріптестік  

1 ақпан 
Нұр-Сұлтан 

Қазақ радиосы «Дәрігер құқы», интервью 
 

PR іс-шара  

5 ақпан Нұр-Сұлтан қаласының Орталық жол 
ауруханасының ұжымымен кездесу 
 

Жарғылық 
қызмет  

9 ақпан Медициналық қызметкерлердің кәсіби 
жауапкершілігін сақтандыру жүйесін енгізу 
мәселелері бойынша ҚР ДСМ жұмыс тобына 
қатысу 
 

Құқықтық қорғау 
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11 ақпан Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кәсіподағы мен 
«Медик» жергілікті кәсіподағы арасындағы 
ынтымақтастық туралы Меморандумға қол 
қою. (г. Алматы) 
 

Әлеуметтік 
әріптестік 

13 ақпан ҚДСҚСК Нұр-Сұлтан қаласындағы филиалы 
Атқару комитетінің отырысы 
 

Жарғылық 
қызмет  

23 ақпан Нұр-Сұлтан қалалық жұқпалы аурулар 
орталығының ұжымымен кездесу 

Әлеуметтік 
диалог 

17 наурыз 
Нұр-Сұлтан 

«BI Group» компаниясының «Бірлік-2020» 
қайырымдылық қорының атқарушы 
директорына Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағынан 
алғыс хат тапсыр  
 

Cеріктестік 

22-23 сәуір Нұр-Сұлтан қ. профактивінің әйелдер қауымы 
үшін «Көшбасшылықты таңдаймыз» атты екі 
күндік семинар  
 

Кәсіподақ 
кадрлары мен 
активін оқыту  

23 сәуір Алматы қаласында «Қазақстан Еңбек 
конфедерациясы» РКБ Үйлестіру кеңесінің 
отырысына шақырылған қонақ ретінде қатысу 
 

Әлеуметтік 
әріптестік  

5 мамыр 
Нұр-Сұлтан 

newsroom.kz ақпараттық порталына интервью PR іс-шара  

18 мамыр Денсаулық сақтау қызметкерлері 
кәсіподақтарының халықаралық 
Конфедерациясының кезекті X съезіне қатысу 
(онлайн режимінде) 
 

Жарғылық 
қызмет 

22 мамыр «Еңбек шартын тоқтату және тәртіптік жаза 
қолдану» оқыту семинары (онлайн режимінде) 

Кәсіподақ 
кадрлары мен 
активін оқыту  

26 мамыр Медициналық-техникалық колледждің 
бастауыш кәсіподақ ұйымы ұйымдастырған 
«Медициналық оптика» мамандығы бойынша 
колледж түлектері арасындағы «Үздік 
медициналық оптика» конкурсына тәуелсіз 
сарапшы және қонақ ретінде қатысу 
  

Кәсіподақ 
мүшелерін 
мотивациялау 
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29 мамыр Білім алушылардың бірінші тобына арналған 
«Кәсіподақ қызметіндегі өзекті құқықтық 
мәселелер» және «Еңбек қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғауды ұйымдастыру» 
тақырыптарында онлайн-вебинар 
 

Кәсіподақ 
кадрлары мен 
активін оқыту 

3 маусым Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) 
қатысуымен Конференция, Конференцияда 
Кәсіподақ өкілдері «Кәсіподақ қызметін 
талдау, Кәсіподақ әлеуетін арттыру жолдарын 
айқындау және Қазақстанның денсаулық 
сақтау секторында әлеуметтік диалогты 
ынталандыру арқылы COVID-19 сынақтарына 
жауап беру» тақырыбына баяндама жасалды 
  

Халықаралық 
серіктестік,  
Әлеуметтік 
серіктестік 

8 маусым Медицина қызметкерлері күніне арналған 
Теміртау қаласының денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің XIX қалалық спартакиадасы 

Ұйымдастырушы 
лық нығайту,  
жарғылық 
қызмет 

8 маусым 
Нұр-Сұлтан 

«Пациенттер мен медициналық ұйымдар 
арасындағы дауларды шешу кезінде 
медиацияны қолдану тәжірибесі: мәселелері 
мен болашағы» дөңгелек үстеліне қатысу 
 

Пікір алмасу, 
эдвокаси 

15 маусым «Денсаулық» СОО базасында «Органайзинг 
Кәсіподақ көшбасшысының негізгі 
құзыреттерінің бірі ретінде» тақырыбына 
тренингі 
 

Кәсіподақ 
кадрлары мен 
активін оқыту  

21 маусым ҚР денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік 
әріптестік пен әлеуметтік еңбек қатынастарын 
реттеу жөніндегі салалық үшжақты 
комиссияның отырысына қатысу 
 

Әлеуметтік 
серіктестік 

23 маусым ҚҚККЕФ-ның ұйымды жекешелендіру 
бойынша ұйымдастырған халықаралық 
семинарына қатысу (онлайн режимінде) 
 

Халықаралық 
серіктестік 

23 маусым 
Нұр-Сұлтан 

«Қазақстандық денсаулық сақтау 
менеджерлерінің қауымдастығы» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің 
ашылуына байланысты баспасөз 
конференциясына қатысу 
 

Пікір алмасу, 
эдвокаси 
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24 маусым Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлері салалық кәсіподағының Нұр-
Сұлтан қаласындағы филиалы Атқару 
комитетінің отырысы 
 

Жарғылық 
қызмет 

1-2 шілде Университет түлектерін жұмысқа 
орналастыру шарттарымен танысу үшін 
Кәсіподақ Төрағасы және Астана 
медициналық университетінің Ректоры 
Солтүстік Қазақстан және Ақмола 
облыстарының медициналық мекемелеріне 
баруы 
 

Әлеуметтік 
диалог 

14-16 шілде Білім алушылардың екінші тобына арналған 
«Кәсіподақ қызметіндегі өзекті құқықтық 
мәселелер» және «Еңбек қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғауды ұйымдастыру» 
тақырыптарында онлайн-вебинар 
 

Кәсіподақ 
кадрлары мен 
активін оқыту 

16 шілде Мемлекеттік басқарудың ашықтығы мен 
есептілігін ілгерілетудегі азаматтық қоғамның 
рөлін күшейтуге бағытталған өңірлік 
ашықтық форумына қатысу (онлайн 
режимінде) 
  

Пікір алмасу, 
эдвокаси 

14-15 
қыркүйек 

Үшінші топқа арналған «Кәсіподақ 
қызметіндегі өзекті құқықтық мәселелер» 
және «Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды 
ұйымдастыру» тақырыптарында онлайн-
вебинар өтті 
 

Кәсіподақ  
активін оқыту  

16 құркүйек Бейнеконференцбайланыс режимінде Ресей 
және Орталық Азия бойынша ҚҚККЕФ-ның 
аймақтық кездесуіне қатысу  
 

Халықаралық 
серіктестік  

22 құркүйек «AQNİET» ҚДСҚК Атқару комитетінің 
кеңейтілген отырысы  

Жарғылық 
қызмет  

29 құркүйек Жамбыл облысы Денсаулық сақтау 
басқармасының басшысымен және облыстың 
профактивімен денсаулық сақтаудағы 
медицина қызметкерлерінің құқықтары және 
оларды шешудегі кәсіподақтардың рөлі 
мәселелері бойынша кездесу  

Әлеуметтік 
диалог 
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30 құркүйек 
Алматы қ. 

Қазақстан Еңбек конфедерациясының 
басшылығымен медицина қызметкерлерін 
қорғау мүддесіндегі бірлескен іс-қимылдар 
туралы кездесу 
 

Әлеуметтік 
серіктестік 

5 қазан Қазақстан Еңбек конфедерациясының 
Қазақстанның Халық партиясымен 
қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыру 
бойынша ынтымақтастық туралы 
Меморандумға қол қою іс-шарасына қатысу 
 

Әлеуметтік 
серіктестік 

7 қазан 
Көкшетау қ. 

Қазақстанның жетекші ғалымдары мен шет 
елдердің ғалымдарының қатысуымен 
«COVID-19. Қолайлы еңбек жағдайлары, 
эпидемияға қарсы режимді сақтау, әлеуметтік 
қорғау – персоналдың денсаулық 
қауіпсіздігінің кепілі»  
 

Пікір алмасу, 
эдвокаси 

8 қазан 
Көкшетау қ. 

Бастауыш кәсіподақ ұйымдарының 
төрағаларына, заңгерлерге, адам ресурстарын 
басқару қызметінің мамандарына арналған 
еңбек заңнамасы мәселелері бойынша 
семинар 
 

Кәсіподақ 
кадрлары мен 
активін оқыту  

12 қазан «Хабар» телеарнасында «Қазақстан 
кәсіподақтары: мәселелері мен болашағы» 
тақырыбында «Үлкен апта» бағдарламасына 
қатысу 
 

PR іс-шара 

20 қазан Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлері салалық кәсіподағының 
кезектен тыс XIV съезі 
 

Жарғылық 
қызмет 

8 қараша «Жұмыстан босату және ауыстыру мәселелері 
бойынша еңбек дауларын шешу» семинары 
 
 

Кәсіподақ 
кадрлары мен 
активін оқыту 

17-20 қараша 
Ташкент қ. 

Денсаулық сақтау қызметкерлері 
кәсіподақтарының халықаралық 
конфедерациясының Атқарушы комитетінің 
отырысына қатысу 
  

Халықаралық  
серіктестік 

22 қараша X Азаматтық форумға қатысу 
 

Кәсіподақ 
мүдделерін  
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қорғау 
23 қараша Кәсіподақтың Талдықорған және Маңғыстау 

филиалдары төрағаларының Түркияның ÖZ 
SAĞLIK IŞ кәсіподағының III кезекті 
конгресіне қатысуы және ынтымақтастық 
туралы Меморандумға қол қоюы (Анкара қ.) 
 

Халықаралық  
серіктестік  

10-15 
желтоқсан 

Нұрсұлтан қаласы медициналық ұйымдар 
басшылығымен және кәсіби белсенділерімен 
кездесу 

Әлеуметтік 
диалог 

22 желтоқсан «Ең төменгі жалақыны белгілеу туралы» ХЕҰ 
№ 131 конвенциясын ратификациялау 
жөніндегі жұмыс тобына қатысу 

Әлеуметтік 
серіктестік 

27 желтоқсан Кәсіподақ төрағасы, медицина 
ғылымдарының кандидаты «Денсаулық 
сақтау саласындағы әлеуметтік әріптестік. 
дәрігерлердің құқықтарын қорғаудағы 
ұжымдық шарт пен Салалық келісімнің рөлі» 
тақырыбына «Жалпы медицина» мамандығы 
бойынша 6 курс студенттеріне Астана 
медицина университеті Медициналық құқық 
және этика кафедрасы ұйымдастырған онлайн 
семинар  

 

Эдвокаси, 
Кәсіподақ 
мүддесін қорғау. 
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