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                  Прейскурант цен на платные медицинские услуги 

Атауы / Наименование Құны Өлшем бірлігі

№075 нысанды медициналық қарап-тексеру / Медицинский осмотр форма №075/у 5700 қабылдау / прием

№076/у нысанды медициналық қарап-тексеру (қару) / Медицинский осмотр форма №076/у (оружие) 5900 қабылдау / прием

Жүргізуші анықтамасына медициналық қарап-тексеру / Медицинский осмотр на водительскую спрвку №073/у 5300 қабылдау / прием

Жүргізуші анықтамасына медициналық қарап-тексеру (жүргізу құқығынан айырылғандар) 0 қабылдау / прием
Медициналық қарап-тексеру (санитарлық кітапша) / Медиц.осмотр(санит. Кн) 3870 қабылдау / прием

Ең төменгі санитарлық талап (жұмыс жасауға рұқсат беру) / Санминимум(допуск на работу) 1320 қабылдау / прием

Дәрігер офтальмолог / Врач офтальмолог 3015 қабылдау / прием

Дәрігер офтальмологтың көз қысымын өлшеуі / Измерение глазного давления 1130 қабылдау / прием

Дәрігер отоларинголог / Врач отоларинголог 2280 қабылдау / прием

Дәрігер дерматолог / Врач дерматолог 2270 қабылдау / прием

Дәрігер психиатр / Врач психиатр 3000 қабылдау / прием

Дәрігер терапевт / Врач терапевт 2235 қабылдау / прием

Дәрігер хирург / Врач хирург 1700 қабылдау / прием

Дәрігер хирургтың тік ішекті саусақпен тексеруі / пальцевой осмотр прямой кишки врача-хирурга 1530 қабылдау / прием

Дәрігер акушер гинеколог  / Врач акушер гинеколог 2075 қабылдау / прием

Дәрігер стоматолог / Врач стоматолог 2450 қабылдау / прием

Дәрігер невропатолог / Врач невропатолог 3380 қабылдау / прием

Емхана ВМС-нен ВМС енгізу  / Введение ВМС с ВМС поликлиники 4450 қабылдау / прием

Пациенттің ВМС-нен ВМС енгізу / Введение ВМС с ВМС пациента 3630 қабылдау / прием

ВМС жою /  Удаление ВМС 3630 қабылдау / прием

Жатыр мойнының жалақ жарасына диатермоэлектрокоагуляция жасау / ДЭК шейки матки 3100 қабылдау / прием

Ақылы медициналық қызметтерге белгіленген бағалардың бағанамасы   

Дәрігерлердің қабылдауы / Прием врачей

Гинекологиялық іс-қимылдар /Гинекологические манипуляции



Гинекологиялық сынаманы зерттеу / Исслед-е гинекологического мазка 950 зерттеу / исследова-е

Терапия бағытындағы науқастарды қабылдау:/ прием больных терапевтического профиля: 

Бастапқы науқастың ауыз қуысын қарап-тексеру / Осмотр полости рта первичного больного 1090 кызмет /услуги

Бастапқы науқастың құжаттамасын ресімдеу / Оформление док-ции первичного больного 1090 кызмет /услуги

Қайта тексерілуі кезінде құжаттаманы ресімдеу / Оформление док-ции при  повторного посещении 1090 кызмет /услуги

Пломба салуымен аяқтай отырып, беткі және орташа тісжегін емдеу / Лечение глкбокого кариева заверш-е пломбой 2180 кызмет /услуги

Пломба салуымен аяқтай отырып, терең тісжегін емдеу / Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой 3270 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында барлық арналарға пломба салу арқылы үлкен азу тістің ұлпасының қабынуын емдеу 

/лечение пульпита большого коренного зуба с пломбированием всех каналов (2-3посещения)
14170 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында 2 арнаға пломба салу арқылы үлкен азу тістің ұлпасының қабынуын емдеу / Лечение 

пульпита большого коренного зуба с пломбированием 2-х каналов (2-3 посещения)
13080 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу арқылы үлкен азу тістің ұлпасының қабынуын емдеу /Лечение 

пульпита большого коренного зуба с пломбированием одного канала(2-3 посещения)
11990 кызмет /услуги

Барлық арналарға пломба салу арқылы жоғары жақтың бір премолярының тіс ұлпасының қабынуын емдеу /Лучение 

пульпита 1 премоляра верхней челюсти с пломбированием всех  каналов
10900 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу арқылы жоғары жақтың бір премолярдың тіс ұлпасының 

қабынуын емдеу / Лучение пульпита 1 премоляра верхней челюсти с пломбированием одного  канала(2-3 посещ)
9810 кызмет /услуги

Екі қарап-тексерілуі барысында түбірлес тістердің ұлпа қабынуын емдеу / Лечение пульпита однокорневых  зубов (2 

посещения)
7630 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу, арнаішілік ЭФ өткізу арқылы үлкен азу тістің периодонтитын 

емдеу / Лечение периодонтита большого корневого зуба с пломбированием всех каналов (2-3 посещения) с поведением 

внутриканального ЭФ

17440 кызмет /услуги

соның ішінде тісті емдегені үшін :6,5 / в том числе :6,5 за лечение зуба 14170 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында барлық арналарға пломба салу арқылы жоғары жақтың бір премолярдың периодонтитын 

емдеу / Лечение периодонтита 1 премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов (2-3 посещения)
9810 кызмет /услуги

соның ішінде тісті емдегені үшін :4,5 / в том числе :4,5 за лечение зуба 9810 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу арқылы жоғары жақтың бір премолярдың периодонтитын емдеу / 

Лечение периодонтита 1 премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала (2-3 посещения)
7630 кызмет /услуги

соның ішінде тісті емдегені үшін :3,5 / в том числе :3,5 за лечение зуба 7630 кызмет /услуги

1 қарап-тексерілуі барысында түбірлес тістің периодонтитын емдеу  / Лечение периодонтита однокорневого зуба 

(1посещение)
7630 кызмет /услуги

Тамыр арнасының пломбасын алып тастау /Распломбирование корневого канала :

а) арна мырыш тотығына негізделген пастамен пломбаланған /  канал пломбирован пастой окисьцинковой основе 3270 кызмет /услуги

Стоматологиялық қызметтер /Стоматологические услуги



б) арна резорц-нысанындағы полимерленетін пастамен пломбаланған / канал пломбирован полимезирующейся 

пастой(резорц-форм)
7085 кызмет /услуги

в) арна цементпен (фосфат, цемент және т.б.) пломбаланған / канал пломбирован цементом (фосфат, цемент и т п) 13080 кызмет /услуги

Пломбаларды алу : / Снятие пломбы из:

а) амальгамадан; / альмагамы 3270 кызмет /услуги

б) басқа пломбалауыш материалдардан алып тастау /  других пломбировочных материалов 2180 кызмет /услуги

2 немесе 4 қарап-тексерілуі барысында барлық тістерден тіс тасын тазалау / Удаление зубного камня  всех зубов  (в 2или 

4 посещения):
8720 кызмет /услуги

а) механикалық әдіспен 4 / ручным способом 4 8720 кызмет /услуги

б) ультрадыбыстық аппаратураның көмегімен / с помощью ультразвуковой аппаратуры 6540 кызмет /услуги

Патологиялық қызыл иек қалташаларын дәрі-дәрмектік өңдеу (суару, құрастыру, тамызу, таңғыш салу және т.б.) / 

Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (орошение,апликации,инстилляции,повязки и т.д) 
2180 кызмет /услуги

Ауыз қуысының шырышты қабатын дәрі-дәрмектік өңдеу / Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта 2180 кызмет /услуги

Бірінші тістің аумағындағы тіс ұлпасының қабынуын кюретаждау / Кюретаж пародонтальных карманов в обл. 1-го зуба )
2180 кызмет /услуги

Тіс ұлпасы қабынуы абсцесын ашу / Вскрытие парадонтального абцесса 2180 кызмет /услуги

Тісті жұлып тастау :/Удаление зуба :

Анестезия (иньекциондық, апликациялық) /  Анестезия(иньякционная,апликационная) 1090 кызмет /услуги

Тісті қарапайым жұлып тастау  / Удаление зуба простое 1635 кызмет /услуги

барлығы:/ итого 2725 кызмет /услуги

Анестезия (иньекциондық, апликациялық) / Анестезия(иньякционная,апликационная) 1090 кызмет /услуги

Тісті күрделі жұлып тастау / Удаление зуба сложное 3270 кызмет /услуги

Шұңқырды дәрі-дәрмектік өндеу / Медикаментозная обработка лунки 1090 кызмет /услуги

барлығы:/ итого 5450 кызмет /услуги

Альвеолитты емдеу : / Лечение альвеолита : 

а) шұңқырды кюретаждау арқылы / с кюретажем лунки 2725 кызмет /услуги

а) шұңқырды кюретаждаусыз 0,25*418=104 / без кюретажа лунки 0,25*418=104 545 кызмет /услуги

Абцесты ашу, кесу немесе жамылғыны тілу / Вскрытие абцесса, разрез или иссечение капюшона 2180 кызмет /услуги

Периостотомия / Периостотомия 3270 кызмет /услуги

Бір тістің тіс ұлпасы қабынуы қалташасын кюретаждау / Кюретаж пародонтального кармана  одного зуба 4360 кызмет /услуги

Физиотерапиялық шаралар / Физиотерапевтические процедуры

УФО-күйдіру / УФО-облучение 580 рәсім /процедура

УВЧ-терапия 800 рәсім /процедура

Ультрадыбыс / Ультразвук 920 рәсім /процедура

Ингаляция 650 рәсім /процедура

Қанжел және ауыз қуысының шырышты қабығы ауруларына шалдыққан науқастарды қабылдау /прием больных с заболеваниями пародонта и 

слизистой оболочки полости рта:

Хирургиялық бағыттағы аурулары бар науқастарды қабылдау /прием больных с заболеваниями хирургического профиля:



Магнит 800 рәсім /процедура

Дарсанвализация 800 рәсім /процедура

Электрофарез, Гальванизация 1100 рәсім /процедура

Амплипульсотерапия 890 рәсім /процедура

Диадинамотерапия 960 рәсім /процедура

Электростимуляция 800 рәсім /процедура

Электросонтерапия 1050 рәсім /процедура

Массаж

Бастың массажы / Массаж  головы 600 рәсім /процедура

Беттің бұлшық еттерінің массажы / Массаж  мышц  лица 600 рәсім /процедура

Мойынның бұлшық еттерінің массажы / Массаж  мышц  шеи 600 рәсім /процедура

Жаға аймағының массажы / Массаж воротниковой зоны 900 рәсім /процедура

Қолдың және иықтың массажы / Массаж  верхней конечности и плеча 900 рәсім /процедура

Қолдың, иық үсті және жауырын аймағының массажы / Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 1200 рәсім /процедура

Иық буын массажы / Массаж  плечевого сустава 600 рәсім /процедура

Шынтақ буыны массажы / Массаж  локтевого сустава 600 рәсім /процедура

Білек буыны массажы / Массаж  лучезапястного сустава 600 рәсім /процедура

Қол және білек массажы / Массаж  кисти и предплечья 600 рәсім /процедура

Кеуде аймағының массажы / Массаж  области грудной клетки 1500 рәсім /процедура

Арқа массажы / Массаж спины 900 рәсім /процедура

Бел-жамбас аймағының массажы / Массаж   пояснично-кресцовой области 600 рәсім /процедура

Арқа және бел массажы / Массаж спины и поясницы 900 рәсім /процедура

Омыртқаның мойын-кеуде бөлігінің массажы / Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1200 рәсім /процедура

Омыртқа аймағының массажы / Массаж  области позвоночника 900 рәсім /процедура

Аяқ және бел массажы / Массаж  нижней конечности и поясницы 1200 рәсім /процедура

Жамбас буынының массажы / Массаж  тазобедренного сустава 600 рәсім /процедура

Тізе буыны массажы / Массаж  коленного сустава 600 рәсім /процедура

Жіліншік-табан буын массажы / Массаж голеностопного сустава 600 рәсім /процедура

Табан және жіліншік массажы / Массаж стопы и голени 600 рәсім /процедура

Нәрестелік және төменгі мектепке дейінгі жастағы балалардың жалпы массажы / Общий массаж(удетей грудного и 

младшего дошкольного возраста)
1800 рәсім /процедура

Диагностикалық рәсімдер (УДЗ) / Диагностические процедуры(УЗИ)

Бауыр+өт+ұйқы безі+талақ УДЗ / УЗИ:печень+желчный пузырь+поджелудочная железа,селезенка 5960 рәсім /процедура

Бауыр-өт УДЗ  /  УЗИ:печень+желчный пузырь 2980 рәсім /процедура

Функцияларды анықтау бойынша өтті УДЗ   /  УЗИ:желчный пузырь с определением функции 8940 рәсім /процедура

Ұйқы безі УДЗ   /  УЗИ: поджелудочная  железа 2980 рәсім /процедура

Талақ УДЗ   /  УЗИ: селезенка 2980 рәсім /процедура

Бүйрек+бүйрек үсті безі+қалдық зәрді анықтаумен қуық+простата+аталық бездер УДЗ / 

УЗИ:почки+надпочечник+мочевой пузырь с определ остаточ мочи+предстат. железа+яички
6705 рәсім /процедура



Бүйрек+бүйрек үсті безі УДЗ   /  УЗИ:почки+надпочечники 2980 рәсім /процедура
Қалдық зәрді анықтаумен қуық УДЗ   /  УЗИ:мочевой пузырь с определением остаточной мочи 2235 рәсім /процедура

Простата+аталық бездер УДЗ  / УЗИ:предстательная железа+яички 2980 рәсім /процедура

Гинекологиялық аурулар УДЗ  / УЗИ: гинекологических заболеваний 3725 рәсім /процедура

Жүктілік кезіндегі УДЗ  / УЗИ: при беременности 4470 рәсім /процедура

Қалқанша безі УДЗ  / УЗИ: щитовидной железы 2980 рәсім /процедура

Қанды зерттеу / ОАК 1670 талдау / анализ

Қанды зерттеу (үштік) / Анализ крови(тройка) 1670 талдау / анализ

Қанның ұюын анықтау / Определение свертываемости крови 540 талдау / анализ

Микрореакциялар / Микрореакция 780 талдау / анализ

Нәжістерді зерттеу / ОАМ 900 талдау / анализ

Нәжістерді құрттардың тұқымдарына тексеру / Исследование кала на я/глист 920 талдау / анализ

Стафилакокк 950 талдау / анализ

Бактериологиялық зерттеу (ішек дисбактериозына зерттеу)  /Бак анализ (исследование на кишечный дисбактериоз)
950 талдау / анализ

Биохимиялық зерттеулер /Биохимические исследования

Жалпы ақуызды анықтау / Определение общего белка 530 талдау / анализ

Тимол сынамасы / Тимоловая проба 490 талдау / анализ

Жалпы биллирубинды анықтау / Определение общего биллирубина 690 талдау / анализ

Тікелей биллирубинды анықтау / Определение прямого биллирубина 690 талдау / анализ

Тікелей емес биллирубинды анықтау / Определение непрямого биллирубина   690 талдау / анализ

Қанның глюкозасын анықтау / Определение глюкозы крови 600 талдау / анализ

Холестеринды анықтау / Определение холестерина 540 талдау / анализ

АСТ және АЛТ анықтау /Определение АСТ и АЛТ 500 талдау / анализ

Триглицеридтерді анықтау / Определение триглицеридов 1020 талдау / анализ

Креатининды анықтау / Определение креатинина 1270 талдау / анализ

Зәрді тексеру / Определение креатинина 820 талдау / анализ

Рентгендиагностикалық зерттеулер /Рентгенодиагностические исследования 

Кеуде органдарының кең рентгенографиясы / Рентгенография обзорная органов грудной клетки 2500 зерттеу / исследова-е

Тура бағыттағы сүйектер мен буындардың рентгенографиясы /Рентгенография костей и суставов в прямой проекции 3115 зерттеу / исследова-е

Бүйірлік бағыттағы сүйіктер мен буындардың рентгенографиясы /Рентгенография костей и суставов в боковой  

проекции
3730 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы омыртқаның рентгенографиясы /Рентгенография позвоночника в двух проекциях 4345 зерттеу / исследова-е

Анықтаусыз мұрын қуыстарының рентгенографиясы/Рентгенография пазух носа без контрастирования 4140 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы бас сүйігінің рентгенографиясы /Рентгенография черепа в 2 проекциях 4140 зерттеу / исследова-е

Бірінші бағыттағы түрік отырғышының рентгенографиясы /Рентгенография турецкого седла 1 проекция 2500 зерттеу / исследова-е

Іш органдарының рентгенографиясы /Рентгенография органов брюшной полости 5165 зерттеу / исследова-е

Клиникалық зерттеулер / Клинические исследования



Қос бағыттағы самай сүйегінің рентгенографиясы /Р-графия височных костей в 2х проекциях 4345 зерттеу / исследова-е

Бір бағыттағы жамбас буынының рентгенографиясы /Рентгенография тазобедренного сустава 1 проекция 2500 зерттеу / исследова-е

Қол мен аяқтардың рентгенографиясы /Рентгенография конечностей 2500 зерттеу / исследова-е

Табанның рентгенографиясы /Рентгенография стоп 2500 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы мойын омыртқаларының рентгенографиясы /Рентгенография шейных позвонков в 2 проекции 2500 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы кеуде омыртқаларының рентгенографиясы /Рентгенография грудных позвонков в 2проекции 4345 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы бел омыртқаларының рентгенографиясы/Рентгенография поясничных позвонков в 2 проекции 4345 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы жамбас және құйрық омыртқаларының рентгенографиясы /Рентгеногр-я кресцовых, копчиковых 

позвонков в 2 проекции
4345 зерттеу / исследова-е

Мұрын сүйектерінің рентгенографиясы /Рентгенография костей носа 1065 зерттеу / исследова-е

Төмеңгі жақтың рентгенорафиясы /Рентгенорафия нижней челюсти 1065 зерттеу / исследова-е

Кеуденің флюорографиясы /Флюорография грудной клетки 900 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы маммография /Маммография в 2-х проекциях 2350 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы маммография (зерттеудің нәтижелерімен) /Маммография в 2-х проекциях (с результатом исследования)
3600 зерттеу / исследова-е

ЭКГ 1750 рәсім /процедура

ФГС 2760 рәсім /процедура

Бұлшықетке екпа салу / Внутримышечные инъекции 350 рәсім /процедура

Қан тамырына екпе салу / Вутривенные инъекции 500 рәсім /процедура

Піштіру 8450 кызмет /услуги

Бас есепші:                                              Г.К.Махсотова

Экономист                                               А.Н. Атаева 

Басқа қызметтер



"Бекітемін" ____________________

"   22   " ақпан    2022 ж.

"Жәнібек аудандық ауруханасы"

ШЖҚ МКК директоры

С.М.Исмагулова

                  Прейскурант цен на платные медицинские услуги 

Атауы / Наименование
Құны 

Сумма

Өлшем бірлігі       

Ед. измерение

№075 нысанды медициналық қарап-тексеру / Медицинский осмотр форма №075/у 5700 қабылдау / прием

№076/у нысанды медициналық қарап-тексеру (қару) / Медицинский осмотр форма 

№076/у (оружие)
5900 қабылдау / прием

Жүргізуші анықтамасына медициналық қарап-тексеру / Медицинский осмотр на 

водительскую спрвку №073/у
5300 қабылдау / прием

Медициналық қарап-тексеру (санитарлық кітапша) / Медиц.осмотр(санит. Кн) 3870 қабылдау / прием

Ең төменгі санитарлық талап (жұмыс жасауға рұқсат беру) / Санминимум(допуск на 

работу)
1320 қабылдау / прием

Дәрігер офтальмолог / Врач офтальмолог 3015 қабылдау / прием
Дәрігер офтальмологтың көз қысымын өлшеуі / Измерение глазного давления 1130 қабылдау / прием
Дәрігер отоларинголог / Врач отоларинголог 2280 қабылдау / прием
Дәрігер дерматолог / Врач дерматолог 2270 қабылдау / прием
Дәрігер психиатр / Врач психиатр 3000 қабылдау / прием
Дәрігер терапевт / Врач терапевт 2235 қабылдау / прием
Дәрігер хирург / Врач хирург 1700 қабылдау / прием
Дәрігер хирургтың тік ішекті саусақпен тексеруі / пальцевой осмотр прямой кишки 

врача-хирурга
1530 қабылдау / прием

Дәрігер акушер гинеколог  / Врач акушер гинеколог 2075 қабылдау / прием
Дәрігер стоматолог / Врач стоматолог 2450 қабылдау / прием
Дәрігер невропатолог / Врач невропатолог 3380 қабылдау / прием

Ақылы медициналық қызметтерге белгіленген бағалардың бағанамасы   

Дәрігерлердің қабылдауы / Прием врачей



Емхана ВМС-нен ВМС енгізу  / Введение ВМС с ВМС поликлиники 4450 қабылдау / прием

Пациенттің ВМС-нен ВМС енгізу / Введение ВМС с ВМС пациента 3630 қабылдау / прием

ВМС жою /  Удаление ВМС 3630 қабылдау / прием
Жатыр мойнының жалақ жарасына диатермоэлектрокоагуляция жасау / ДЭК шейки 

матки 3100 қабылдау / прием

Гинекологиялық сынаманы зерттеу / Исслед-е гинекологического мазка 950 зерттеу / исследова-е

Терапия бағытындағы науқастарды қабылдау:/ прием больных терапевтического профиля: 

Бастапқы науқастың ауыз қуысын қарап-тексеру / Осмотр полости рта первичного 

больного 1090 кызмет /услуги

Бастапқы науқастың құжаттамасын ресімдеу / Оформление док-ции первичного 

больного 1090 кызмет /услуги

Қайта тексерілуі кезінде құжаттаманы ресімдеу / Оформление док-ции при  повторного 

посещении
1090 кызмет /услуги

Пломба салуымен аяқтай отырып, беткі және орташа тісжегін емдеу / Лечение 

глкбокого кариева заверш-е пломбой
2180 кызмет /услуги

Пломба салуымен аяқтай отырып, терең тісжегін емдеу / Лечение глубокого кариеса 

завершенное пломбой
3270 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында барлық арналарға пломба салу арқылы үлкен азу тістің 

ұлпасының қабынуын емдеу /лечение пульпита большого коренного зуба с 

пломбированием всех каналов (2-3посещения)

14170 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында 2 арнаға пломба салу арқылы үлкен азу тістің 

ұлпасының қабынуын емдеу / Лечение пульпита большого коренного зуба с 

пломбированием 2-х каналов (2-3 посещения)

13080 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу арқылы үлкен азу тістің 

ұлпасының қабынуын емдеу /Лечение пульпита большого коренного зуба с 

пломбированием одного канала(2-3 посещения)

11990 кызмет /услуги

Гинекологиялық іс-қимылдар /Гинекологические манипуляции

Стоматологиялық қызметтер /Стоматологические услуги



Барлық арналарға пломба салу арқылы жоғары жақтың бір премолярының тіс 

ұлпасының қабынуын емдеу /Лучение пульпита 1 премоляра верхней челюсти с 

пломбированием всех  каналов

10900 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу арқылы жоғары жақтың бір 

премолярдың тіс ұлпасының қабынуын емдеу / Лучение пульпита 1 премоляра верхней 
9810 кызмет /услуги

Екі қарап-тексерілуі барысында түбірлес тістердің ұлпа қабынуын емдеу / Лечение 

пульпита однокорневых  зубов (2 посещения)
7630 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу, арнаішілік ЭФ өткізу арқылы 

үлкен азу тістің периодонтитын емдеу / Лечение периодонтита большого корневого 

зуба с пломбированием всех каналов (2-3 посещения) с поведением внутриканального 

17440 кызмет /услуги

соның ішінде тісті емдегені үшін :6,5 / в том числе :6,5 за лечение зуба 14170 кызмет /услуги
2-3 қарап-тексерілуі барысында барлық арналарға пломба салу арқылы жоғары жақтың 

бір премолярдың периодонтитын емдеу / Лечение периодонтита 1 премоляра верхней 

челюсти с пломбированием всех каналов (2-3 посещения)

9810 кызмет /услуги

соның ішінде тісті емдегені үшін :4,5 / в том числе :4,5 за лечение зуба 9810 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу арқылы жоғары жақтың бір 

премолярдың периодонтитын емдеу / Лечение периодонтита 1 премоляра верхней 

челюсти с пломбированием одного канала (2-3 посещения)
7630 кызмет /услуги

соның ішінде тісті емдегені үшін :3,5 / в том числе :3,5 за лечение зуба 7630 кызмет /услуги

1 қарап-тексерілуі барысында түбірлес тістің периодонтитын емдеу  / Лечение 

периодонтита однокорневого зуба (1посещение)
7630 кызмет /услуги

Тамыр арнасының пломбасын алып тастау /Распломбирование корневого канала :
а) арна мырыш тотығына негізделген пастамен пломбаланған /  канал пломбирован 

пастой окисьцинковой основе 
3270 кызмет /услуги

б) арна резорц-нысанындағы полимерленетін пастамен пломбаланған / канал 

пломбирован полимезирующейся пастой(резорц-форм)
7085 кызмет /услуги

в) арна цементпен (фосфат, цемент және т.б.) пломбаланған / канал пломбирован 

цементом (фосфат, цемент и т п)
13080 кызмет /услуги

Пломбаларды алу : / Снятие пломбы из:

а) амальгамадан; / альмагамы 3270 кызмет /услуги



б) басқа пломбалауыш материалдардан алып тастау /  других пломбировочных 

материалов 
2180 кызмет /услуги

2 немесе 4 қарап-тексерілуі барысында барлық тістерден тіс тасын тазалау / Удаление 

зубного камня  всех зубов  (в 2или 4 посещения):
8720 кызмет /услуги

а) механикалық әдіспен 4 / ручным способом 4 8720 кызмет /услуги

б) ультрадыбыстық аппаратураның көмегімен / с помощью ультразвуковой аппаратуры 
6540 кызмет /услуги

Патологиялық қызыл иек қалташаларын дәрі-дәрмектік өңдеу (суару, құрастыру, 

тамызу, таңғыш салу және т.б.) / Медикаментозная обработка патологических десневых 

карманов (орошение,апликации,инстилляции,повязки и т.д) 

2180 кызмет /услуги

Ауыз қуысының шырышты қабатын дәрі-дәрмектік өңдеу / Медикаментозная обработка 

слизистой оболочки полости рта
2180 кызмет /услуги

Бірінші тістің аумағындағы тіс ұлпасының қабынуын кюретаждау / Кюретаж 

пародонтальных карманов в обл. 1-го зуба )

2180 кызмет /услуги

Тіс ұлпасы қабынуы абсцесын ашу / Вскрытие парадонтального абцесса 2180 кызмет /услуги

Тісті жұлып тастау :/Удаление зуба :

Анестезия (иньекциондық, апликациялық) /  Анестезия(иньякционная,апликационная) 1090 кызмет /услуги

Тісті қарапайым жұлып тастау  / Удаление зуба простое 1635 кызмет /услуги

барлығы:/ итого 2725 кызмет /услуги

Анестезия (иньекциондық, апликациялық) / Анестезия(иньякционная,апликационная) 1090 кызмет /услуги

Тісті күрделі жұлып тастау / Удаление зуба сложное 3270 кызмет /услуги

Шұңқырды дәрі-дәрмектік өндеу / Медикаментозная обработка лунки 1090 кызмет /услуги

барлығы:/ итого 5450 кызмет /услуги

Альвеолитты емдеу : / Лечение альвеолита : 

а) шұңқырды кюретаждау арқылы / с кюретажем лунки 2725 кызмет /услуги

а) шұңқырды кюретаждаусыз 0,25*418=104 / без кюретажа лунки 0,25*418=104 545 кызмет /услуги

Қанжел және ауыз қуысының шырышты қабығы ауруларына шалдыққан науқастарды қабылдау /Прием 

больных с заболеваниями пародонта и слизистой оболочки полости рта:

Хирургиялық бағыттағы аурулары бар науқастарды қабылдау /прием больных с заболеваниями 

хирургического профиля:



Абцесты ашу, кесу немесе жамылғыны тілу / Вскрытие абцесса, разрез или иссечение 

капюшона 

2180

кызмет /услуги

Периостотомия / Периостотомия 3270 кызмет /услуги

Бір тістің тіс ұлпасы қабынуы қалташасын кюретаждау / Кюретаж пародонтального 4360 кызмет /услуги

Физиотерапиялық шаралар / Физиотерапевтические процедуры

УФО-күйдіру / УФО-облучение 580 рәсім /процедура

УВЧ-терапия 800 рәсім /процедура

Ультрадыбыс / Ультразвук 920 рәсім /процедура

Ингаляция 650 рәсім /процедура

Магнит 800 рәсім /процедура
Дарсанвализация 800 рәсім /процедура
Электрофарез, Гальванизация 1100 рәсім /процедура
Амплипульсотерапия 890 рәсім /процедура
Диадинамотерапия 960 рәсім /процедура
Электростимуляция 800 рәсім /процедура
Электросонтерапия 1050 рәсім /процедура

Массаж

Бастың массажы / Массаж  головы 600 рәсім /процедура
Беттің бұлшық еттерінің массажы / Массаж  мышц  лица 600 рәсім /процедура
Мойынның бұлшық еттерінің массажы / Массаж  мышц  шеи 600 рәсім /процедура
Жаға аймағының массажы / Массаж воротниковой зоны 900 рәсім /процедура
Қолдың және иықтың массажы / Массаж  верхней конечности и плеча 900 рәсім /процедура
Қолдың, иық үсті және жауырын аймағының массажы / Массаж верхней конечности, 1200 рәсім /процедура
Иық буын массажы / Массаж  плечевого сустава 600 рәсім /процедура
Шынтақ буыны массажы / Массаж  локтевого сустава 600 рәсім /процедура
Білек буыны массажы / Массаж  лучезапястного сустава 600 рәсім /процедура
Қол және білек массажы / Массаж  кисти и предплечья 600 рәсім /процедура
Кеуде аймағының массажы / Массаж  области грудной клетки 1500 рәсім /процедура
Арқа массажы / Массаж спины 900 рәсім /процедура
Бел-жамбас аймағының массажы / Массаж   пояснично-кресцовой области 600 рәсім /процедура
Арқа және бел массажы /Массаж спины и поясницы 900 рәсім /процедура
Омыртқаның мойын-кеуде бөлігінің массажы / Массаж шейно-грудного отдела 1200 рәсім /процедура



Омыртқа аймағының массажы / Массаж  области позвоночника 900 рәсім /процедура
Аяқ және бел массажы / Массаж  нижней конечности и поясницы 1200 рәсім /процедура
Жамбас буынының массажы / Массаж  тазобедренного сустава 600 рәсім /процедура
Тізе буыны массажы / Массаж  коленного сустава 600 рәсім /процедура
Жіліншік-табан буын массажы / Массаж голеностопного сустава 600 рәсім /процедура
Табан және жіліншік массажы / Массаж стопы и голени 600 рәсім /процедура
Нәрестелік және төменгі мектепке дейінгі жастағы балалардың жалпы массажы / 

Общий массаж(удетей грудного и младшего дошкольного возраста)
1800 рәсім /процедура

Диагностикалық рәсімдер (УДЗ) / Диагностические процедуры(УЗИ)
Бауыр+өт+ұйқы безі+талақ УДЗ / УЗИ:печень+желчный пузырь+поджелудочная 

железа,селезенка 5960 рәсім /процедура
Бауыр-өт УДЗ / УЗИ:печень+желчный пузырь 2980 рәсім /процедура
Функцияларды анықтау бойынша өтті УДЗ   /  УЗИ:желчный пузырь с определением 

функции 8940 рәсім /процедура

Ұйқы безі УДЗ   /  УЗИ: поджелудочная  железа 2980 рәсім /процедура
Талақ УДЗ   /  УЗИ: селезенка 2980 рәсім /процедура

Бүйрек+бүйрек үсті безі+қалдық зәрді анықтаумен қуық+простата+аталық бездер УДЗ / 

УЗИ:почки+надпочечник+мочевой пузырь с определ остаточ мочи+предстат. 

железа+яички

6705 рәсім /процедура

Бүйрек+бүйрек үсті безі УДЗ   /  УЗИ:почки+надпочечники 2980 рәсім /процедура
Қалдық зәрді анықтаумен қуық УДЗ   /  УЗИ:мочевой пузырь с определением 2235 рәсім /процедура

Простата+аталық бездер УДЗ  / УЗИ:предстательная железа+яички 2980 рәсім /процедура

Гинекологиялық аурулар УДЗ  / УЗИ: гинекологических заболеваний 3725 рәсім /процедура
Жүктілік кезіндегі УДЗ  / УЗИ: при беременности 4470 рәсім /процедура
Қалқанша безі УДЗ  / УЗИ: щитовидной железы 2980 рәсім /процедура
Сүт безі УЗД / УЗИ молочной железы 2980 рәсім /процедура

Қанды зерттеу / ОАК 1670 талдау / анализ

Қанды зерттеу (үштік) / Анализ крови(тройка) 1670 талдау / анализ
Қанның ұюын анықтау / Определение свертываемости крови 540 талдау / анализ

Микрореакциялар / Микрореакция 780 талдау / анализ

Нәжістерді зерттеу / ОАМ 900 талдау / анализ

Клиникалық зерттеулер / Клинические исследования



Нәжістерді құрттардың тұқымдарына тексеру / Исследование кала на я/глист 920 талдау / анализ

Стафилакокк 950 талдау / анализ
Бактериологиялық зерттеу (ішек дисбактериозына зерттеу)  /Бак анализ (исследование 

на кишечный дисбактериоз)
950 талдау / анализ

Биохимиялық зерттеулер /Биохимические исследования

Жалпы ақуызды анықтау / Определение общего белка 530 талдау / анализ

Тимол сынамасы / Тимоловая проба 490 талдау / анализ

Жалпы биллирубинды анықтау / Определение общего биллирубина 690 талдау / анализ

Тікелей биллирубинды анықтау / Определение прямого биллирубина 690 талдау / анализ
Тікелей емес биллирубинды анықтау / Определение непрямого биллирубина   690 талдау / анализ

Қанның глюкозасын анықтау / Определение глюкозы крови 600 талдау / анализ
Холестеринды анықтау / Определение холестерина 540 талдау / анализ

АСТ және АЛТ анықтау /Определение АСТ и АЛТ 500 талдау / анализ

Триглицеридтерді анықтау / Определение триглицеридов 1020 талдау / анализ

Креатининды анықтау / Определение креатинина 1270 талдау / анализ

Зәрді тексеру / Определение креатинина 820 талдау / анализ

Рентгендиагностикалық зерттеулер /Рентгенодиагностические исследования 

Кеуде органдарының кең рентгенографиясы / Рентгенография обзорная органов 

грудной клетки
2500

зерттеу / исследова-е

Тура бағыттағы сүйектер мен буындардың рентгенографиясы /Рентгенография костей и 

суставов в прямой проекции

3115

зерттеу / исследова-е

Бүйірлік бағыттағы сүйіктер мен буындардың рентгенографиясы /Рентгенография 

костей и суставов в боковой  проекции
3730 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы омыртқаның рентгенографиясы /Рентгенография позвоночника в двух 

проекциях
4345 зерттеу / исследова-е

Анықтаусыз мұрын қуыстарының рентгенографиясы/Рентгенография пазух носа без 

контрастирования
4140 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы бас сүйігінің рентгенографиясы /Рентгенография черепа в 2 проекциях
4140 зерттеу / исследова-е



Бірінші бағыттағы түрік отырғышының рентгенографиясы /Рентгенография турецкого 

седла 1 проекция
2500 зерттеу / исследова-е

Іш органдарының рентгенографиясы /Рентгенография органов брюшной полости 5165 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы самай сүйегінің рентгенографиясы /Р-графия височных костей в 2х 

проекциях
4345 зерттеу / исследова-е

Бір бағыттағы жамбас буынының рентгенографиясы /Рентгенография тазобедренного 

сустава 1 проекция
2500 зерттеу / исследова-е

Қол мен аяқтардың рентгенографиясы /Рентгенография конечностей 2500 зерттеу / исследова-е

Табанның рентгенографиясы /Рентгенография стоп 2500 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы мойын омыртқаларының рентгенографиясы /Рентгенография шейных 

позвонков в 2 проекции
2500 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы кеуде омыртқаларының рентгенографиясы /Рентгенография грудных 

позвонков в 2проекции
4345 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы бел омыртқаларының рентгенографиясы/Рентгенография поясничных 

позвонков в 2 проекции
4345 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы жамбас және құйрық омыртқаларының рентгенографиясы /Рентгеногр-я 

кресцовых, копчиковых позвонков в 2 проекции
4345 зерттеу / исследова-е

Мұрын сүйектерінің рентгенографиясы /Рентгенография костей носа 1065 зерттеу / исследова-е

Төмеңгі жақтың рентгенорафиясы /Рентгенорафия нижней челюсти 1065 зерттеу / исследова-е

Кеуденің флюорографиясы /Флюорография грудной клетки 900 зерттеу / исследова-е

Қос бағыттағы маммография /Маммография в 2-х проекциях 2350 зерттеу / исследова-е
Қос бағыттағы маммография (зерттеудің нәтижелерімен) /Маммография в 2-х 

проекциях (с результатом исследования)
3600 зерттеу / исследова-е

ЭКГ 1750 рәсім /процедура

Бұлшықетке екпе салу / Внутри мышечные инъекции 350 рәсім /процедура
Қан тамырына екпе салу/ Внутривенные инъекции 500 рәсім /процедура
Піштіру / Циркуцизия (обрезание крайней плоти) 8450 кызмет /услуги

Басқа қызметтер / Другие услуги 



Бас есепші:                                              Г.К.Махсотова

Экономист                                               А.Н. Атаева 



"Бекітемін" ____________________

"   22   " 02.   2022 ж.

"Жәнібек аудандық ауруханасы"

ШЖҚ МКК директоры

С.М.Исмагулова

                  Прейскурант цен на платные медицинские услуги 

Атауы / Наименование Құны Өлшем бірлігі

Терапия бағытындағы науқастарды қабылдау:/ прием больных терапевтического профиля: 

Бастапқы науқастың ауыз қуысын қарап-тексеру / Осмотр полости рта первичного больного 1090 кызмет /услуги

Бастапқы науқастың құжаттамасын ресімдеу / Оформление док-ции первичного больного 1090 кызмет /услуги

Қайта тексерілуі кезінде құжаттаманы ресімдеу / Оформление док-ции при  повторного посещении 1090 кызмет /услуги

Пломба салуымен аяқтай отырып, беткі және орташа тісжегін емдеу / Лечение глкбокого кариева заверш-е пломбой 2180 кызмет /услуги

Пломба салуымен аяқтай отырып, терең тісжегін емдеу / Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой 3270 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында барлық арналарға пломба салу арқылы үлкен азу тістің ұлпасының қабынуын емдеу 

/лечение пульпита большого коренного зуба с пломбированием всех каналов (2-3посещения)
14170 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында 2 арнаға пломба салу арқылы үлкен азу тістің ұлпасының қабынуын емдеу / Лечение 

пульпита большого коренного зуба с пломбированием 2-х каналов (2-3 посещения)
13080 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу арқылы үлкен азу тістің ұлпасының қабынуын емдеу /Лечение 

пульпита большого коренного зуба с пломбированием одного канала(2-3 посещения)
11990 кызмет /услуги

Барлық арналарға пломба салу арқылы жоғары жақтың бір премолярының тіс ұлпасының қабынуын емдеу /Лучение 

пульпита 1 премоляра верхней челюсти с пломбированием всех  каналов
10900 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу арқылы жоғары жақтың бір премолярдың тіс ұлпасының 

қабынуын емдеу / Лучение пульпита 1 премоляра верхней челюсти с пломбированием одного  канала(2-3 посещ)
9810 кызмет /услуги

Екі қарап-тексерілуі барысында түбірлес тістердің ұлпа қабынуын емдеу / Лечение пульпита однокорневых  зубов (2 

посещения)
7630 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу, арнаішілік ЭФ өткізу арқылы үлкен азу тістің периодонтитын 

емдеу / Лечение периодонтита большого корневого зуба с пломбированием всех каналов (2-3 посещения) с поведением 

внутриканального ЭФ

17440 кызмет /услуги

соның ішінде тісті емдегені үшін :6,5 / в том числе :6,5 за лечение зуба 14170 кызмет /услуги

2-3 қарап-тексерілуі барысында барлық арналарға пломба салу арқылы жоғары жақтың бір премолярдың периодонтитын 

емдеу / Лечение периодонтита 1 премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов (2-3 посещения)
9810 кызмет /услуги

соның ішінде тісті емдегені үшін :4,5 / в том числе :4,5 за лечение зуба 9810 кызмет /услуги

Ақылы медициналық қызметтерге белгіленген бағалардың бағанамасы   

Стоматологиялық қызметтер /Стоматологические услуги



2-3 қарап-тексерілуі барысында бір арнаға пломба салу арқылы жоғары жақтың бір премолярдың периодонтитын емдеу / 

Лечение периодонтита 1 премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала (2-3 посещения)
7630 кызмет /услуги

соның ішінде тісті емдегені үшін :3,5 / в том числе :3,5 за лечение зуба 7630 кызмет /услуги

1 қарап-тексерілуі барысында түбірлес тістің периодонтитын емдеу  / Лечение периодонтита однокорневого зуба 

(1посещение)
7630 кызмет /услуги

Тамыр арнасының пломбасын алып тастау /Распломбирование корневого канала :

а) арна мырыш тотығына негізделген пастамен пломбаланған /  канал пломбирован пастой окисьцинковой основе 3270 кызмет /услуги

б) арна резорц-нысанындағы полимерленетін пастамен пломбаланған / канал пломбирован полимезирующейся 

пастой(резорц-форм)
7085 кызмет /услуги

в) арна цементпен (фосфат, цемент және т.б.) пломбаланған / канал пломбирован цементом (фосфат, цемент и т п) 13080 кызмет /услуги

Пломбаларды алу : / Снятие пломбы из:

а) амальгамадан; / альмагамы 3270 кызмет /услуги

б) басқа пломбалауыш материалдардан алып тастау /  других пломбировочных материалов 2180 кызмет /услуги

2 немесе 4 қарап-тексерілуі барысында барлық тістерден тіс тасын тазалау / Удаление зубного камня  всех зубов  (в 2или 

4 посещения):
8720 кызмет /услуги

а) механикалық әдіспен 4 / ручным способом 4 8720 кызмет /услуги

б) ультрадыбыстық аппаратураның көмегімен / с помощью ультразвуковой аппаратуры 6540 кызмет /услуги

Патологиялық қызыл иек қалташаларын дәрі-дәрмектік өңдеу (суару, құрастыру, тамызу, таңғыш салу және т.б.) / 

Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (орошение,апликации,инстилляции,повязки и т.д) 
2180 кызмет /услуги

Ауыз қуысының шырышты қабатын дәрі-дәрмектік өңдеу / Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта 2180 кызмет /услуги

Бірінші тістің аумағындағы тіс ұлпасының қабынуын кюретаждау / Кюретаж пародонтальных карманов в обл. 1-го зуба )
2180 кызмет /услуги

Тіс ұлпасы қабынуы абсцесын ашу / Вскрытие парадонтального абцесса 2180 кызмет /услуги

Тісті жұлып тастау :/Удаление зуба :

Анестезия (иньекциондық, апликациялық) /  Анестезия(иньякционная,апликационная) 1090 кызмет /услуги

Тісті қарапайым жұлып тастау  / Удаление зуба простое 1635 кызмет /услуги

барлығы:/ итого 2725 кызмет /услуги

Анестезия (иньекциондық, апликациялық) / Анестезия(иньякционная,апликационная) 1090 кызмет /услуги

Тісті күрделі жұлып тастау / Удаление зуба сложное 3270 кызмет /услуги

Шұңқырды дәрі-дәрмектік өндеу / Медикаментозная обработка лунки 1090 кызмет /услуги

барлығы:/ итого 5450 кызмет /услуги

Альвеолитты емдеу : / Лечение альвеолита : 

а) шұңқырды кюретаждау арқылы / с кюретажем лунки 2725 кызмет /услуги

а) шұңқырды кюретаждаусыз 0,25*418=104 / без кюретажа лунки 0,25*418=104 545 кызмет /услуги

Абцесты ашу, кесу немесе жамылғыны тілу / Вскрытие абцесса, разрез или иссечение капюшона 2180 кызмет /услуги

Периостотомия / Периостотомия 3270 кызмет /услуги

Қанжел және ауыз қуысының шырышты қабығы ауруларына шалдыққан науқастарды қабылдау /прием больных с заболеваниями пародонта и 

слизистой оболочки полости рта:

Хирургиялық бағыттағы аурулары бар науқастарды қабылдау /прием больных с заболеваниями хирургического профиля:



Бір тістің тіс ұлпасы қабынуы қалташасын кюретаждау / Кюретаж пародонтального кармана  одного зуба 4360 кызмет /услуги

Бас есепші:                                              Г.К.Махсотова

Экономист                                               А.Н. Атаева 






