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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 15 қараша     №395    Нұр-Сұлтан қаласы

«Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы 
өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын және 

өнім сапасын арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының және көктемгi егіс пен егiн 

жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да  
тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын 

субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы  Ауыл шаруашылығы 

министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 ақпандағы №4-3/177 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығы-

ның шығымдылығын жəне өнім сапасын арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгi егіс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін 
қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын субсидиялау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 ақпандағы №4-3/177 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№11094 болып тіркелген, 2015 жылғы 8 маусымда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау 
арқылы өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын жəне өнім сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай материалдарының жəне көктемгi егiс пен егiн 
жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын субсидиялау қағидаларында:

2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) егіс жұмыстарының басталуы мен аяқталуының оңтайлы мезгілдері – 

облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, аудандардың жəне 
облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан 
əрі – ЖАО) айқындайтын өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түрлері бойынша 
табиғи-климаттық аймақтар бөлінісінде тиісті аумақтағы егіс жұмыстарының 
басталуы мен аяқталуы мерзімдері;

2) жүйе веб-порталы (бұдан əрі – веб-портал) – Интернет желісінде 
орналасқан, субсидиялаудың ақпараттық жүйесіне қолжетімділік беретін 
интернет-ресурс;

3) көрсетілетін қызметтерді жеткізуші – мемлекеттік сатып алу туралы 
заңнамаға сəйкес субсидиялаудың ақпараттық жүйесіне қолжетімділікті жəне 
оны сүйемелдеуді қамтамасыз ететін, Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар 
жəне кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының кəсіпкерлік жəне 
инвестициялар басқармасы, Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне 
ветеринария басқармасы, облыстардың, аудандардың жəне облыстық 
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органының ауыл шаруашылығы 
басқармасы (бұдан əрі – Басқарма) айқындайтын тұлға;

4) өтінім – ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің (бұдан əрі – ауылшар-
тауарын өндіруші) немесе ауыл шаруашылығы кооперативінің  (бұдан əрі – 
ауылшаркооперативі) басым дақылдар өндiру шығындарын ішінара өтеуге 
субсидиялар алуға арналған электрондық өтiнiмі;

5) субсидиялауға арналған өтінімдердің электрондық тізілімі (бұдан əрі – 
тізілім) – агроөнеркəсіптік кешенді субсидиялауға арналған өтінімдер, сондай-
ақ қарыз алушылар, қаржы институттары туралы мəліметтердің жиынтығы 
жəне субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде көрсетілген өзге де мəліметтер;

6) субсидиялаудың ақпараттық жүйесі – субсидиялау процестерін орын-
дау жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған, субсидия алуға арналған 
өтінімді тіркеуге, сондай-ақ өтінімді субсидиялау шарттарына сəйкестігіне 
автоматты түрде тексеру арқылы оны өңдеуге мүмкіндік беретін, ақпараттық-
коммуникациялық технологиялардың, қызмет көрсетуші персоналдың жəне 
техникалық құжаттаманың ұйымдастырылып, ретке келтірілген жиынтығы;

7) танаптың кадастрлық нөмірі – танаптың орналасқан жерін анықтауға 
(сəйкестендіруге) арналған, субсидиялаудың ақпараттық жүйесі беретін 
танаптың бірегей коды;

8) танаптың электрондық картасы – ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскесінде орналасқан, бұрылыс нүктелерінің координаталарын, соңғы 
екі жылдағы ауыспалы егістер туралы ақпаратты жəне жерді қашықтықтан 
зондтау спутниктерінен алынған деректерді қамтитын танап туралы ақпарат;

9) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі – ЭЦҚ) – электрондық 
цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған жəне электрондық құжаттың 
дұрыстығын, оның тиесілілігін жəне мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын 
электрондық цифрлық символдар жиынтығы.

3. Басым ауыл шаруашылығы дақылдарының тiзбесі, басым дақылдар 
өндіруді субсидиялау жолымен өсімдік шаруашылығының шығымдылығын жəне 
өнім сапасын арттыруға, жанар-жағармай материалдары мен көктемгi егіс жəне 
егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын арзандатуға арналған субсидиялар көлемі мен 
нормалары (бұдан əрі – тізбе, субсидиялар көлемі мен нормалары) екі данада 
жасалады жəне облыс, республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің, ол 
болмаған жағдайда, оның міндетін атқарушы адамның қолы қойылған ілеспе 
хатпен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне (бұдан əрі – 
Министрлік) мақұлдауға тиісті жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірілмей беріледі.

Тізбені, субсидиялар көлемі мен нормаларын Министрлікке мақұлдауға 
берген кезде субсидиялардың белгіленген нормасын негіздейтін (ғылыми 
жəне ғылыми-техникалық қызмет саласында аккредиттелген жəне Қазақстан 
Республикасының резиденттері болып табылатын аграрлық бейіндегі ғылыми 
ұйымдармен келісілген əрбір субсидияланатын дақыл бойынша шығындар 
есептемелері), сондай-ақ тізбенің, субсидиялар көлемі мен нормаларының 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлер 
палатасымен жəне қоғамдық кеңесімен келісілгенін растайтын құжаттар қоса 
беріледі.

Министрлік оң шешім шығарған жағдайда, он жұмыс күні ішінде тізбенің, 
субсидиялар көлемі мен нормаларының бір данасын тиісті ілеспе хатпен кері 
қайтарады немесе теріс шешім шығарған жағдайда, тізбенің, субсидиялар 
көлемі мен нормаларының екі данасын да пысықтауға жолдайды. ЖАО-ның 
пысықтау мерзімі бес жұмыс күнін құрайды.

Тізбе, субсидиялар көлемі мен нормалары ЖАО-ның қаулысымен тиісті 
жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірілмей бекітіледі жəне үш жұмыс күні ішінде 
веб-порталда жəне тиісті ЖАО-ның интернет-ресурсында орналастырылады.

Тізбеге, субсидиялар көлемі мен нормаларына өзгерістер жəне (немесе) 
толықтырулар енгізу осы тармақтың бірінші, екінші, үшінші жəне төртінші 
абзацтарында көзделген тəртіппен жүзеге асырылады.

Қаулы веб-порталға жəне интернет-ресурсқа орналастырылғаннан кейін 
Министрлік екі жұмыс күні ішінде тізбені, субсидиялар көлемі мен нормаларын 
бұрын келісілген тізбеге, субсидиялар көлемі мен нормаларына сəйкестігі 
тұрғысынан салыстырып тексереді.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Субсидиялар ауылшартауарынөндірушілерге жəне (немесе) ауылшар-

коопера тивтеріне жыл сайын осы Қағидаларда белгiленген тəртiпке сəйкес 
ағымдағы жылы жұмсалған дəндік жүгеріні, күрішті, мақтаны жəне қант 
қызыл шасын өндіру шығындарын ішінара өтеуге, сондай-ақ қант қызылшасы 
бойынша – өткен жылғы желтоқсанда тапсырылған өнім үшін шығындарды 
ішінара өтеуге бөлiнедi.»;

8, 9, 10 жəне 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Субсидияларды төлеу мынадай шарттар сақталған кезде жүзеге асы-

рылады:
1) ауылшартауарынөндірушінің жəне (немесе) ауылшаркооперативінің 

«электрондық үкімет» веб-порталы арқылы осы Қағидаларға 1-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша басым дақылдар өндіру шығындарын ішінара өтеуге 
субсидиялар алуға арналған өтінім беруі.

«Электрондық үкімет» веб-порталы мен субсидиялаудың ақпараттық 
жүйесінің ақпараттық өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес жүзеге асырылады;

2) ауылшартауарынөндіруші жəне (немесе) ауылшаркооперативі берген 
жəне ЭЦҚ қойылған өтінімнің субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркелуі.

Ауылшартауарынөндірушінің жəне (немесе) ауылшаркооперативінің 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде жеке шоты болған жағдайда, ол 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде өздігінен өтінімді тіркеуді жүзеге 
асыруға құқылы, бұл жағдайда өтінім беру талап етілмейді жəне ол осылай 
тіркелген сəттен бастап берілген болып есептеледі;

3) ауылшартауарынөндірушіде жəне (немесе) ауылшаркооперативінде 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде деректері субсидиялаудың ақпарат-
тық жүйесінің «Заңды тұлғалар» немесе «Жеке тұлғалар» мемлекеттік де-
рек қорларымен ақпараттық өзара іс-қимылы нəтижесінде расталған жеке 
шоты ның болуы;

4) ағымдағы жылы ауылшартауарынөндірушінің жəне (немесе) ауылшар-
коопе ративінің құқығы (жер пайдалану жəне (немесе) жеке меншік) субси-
диялаудың ақпараттық жүйесінің мемлекеттік жер кадастрының автомат-
тандырылған ақпараттық жүйесiмен жəне «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» 
мемлекеттік дерекқорымен ақпараттық өзара іс-қимылы нəтижесінде расталған 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесінің шекарасы шегінде 
орналасқан танаптарда басым ауыл шаруашылығы дақылдарының себілуі.

Ауылшаркооперативінде жер пайдалану жəне (немесе) жеке меншік құқы-
ғында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері болмаған жағдайда, 
ауылшаркооперативі ауылшаркооперативінің мүшелері болып табылатын 
ауылшартауарынөндірушілердің субсидия алуына өтінім береді. Бұл ретте 
ауылшартауарынөндірушілер субсидия алушылар болып табылады.

Жер пайдалану жəне (немесе) жеке меншік құқығында ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскелері бар ауылшаркооперативі өзінің жер учаскелеріне, 
сондай-ақ ауылшаркооперативі мүшелерінің жер учаскелеріне субсидия алуға 
өтінім береді. Бұл ретте ауылшаркооперативі жəне ауылшартауарынөндіруші 
субсидия алушылар болып табылады;

  5) субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде танаптардың электрондық 
карталарының қалыптастырылуы;

6) жерді қашықтықтан зондтау деректерімен расталған (басым дақылдарды 
себу жүзеге асырылған электрондық танаптар бойынша) субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесінде ауыспалы егіс туралы мəліметтердің болуы жəне егіс 
жұмыстарының басталуы мен аяқталуының оңтайлы мерзімдерін сақтау;

7) дəндік жүгері бойынша – өңдеуші кəсіпорынға өңдеуге тапсырылған не 
өзінің өңдеуші кəсіпорындарына өңдеуге берілген дəндік жүгерінің 1 тонна-
сына 100 %;

8) күріш бойынша – өңдеуші кəсіпорынға өңдеуге тапсырылған не өзінің 
өңдеуші құрылымдарына өңдеуге берілген күріштің 1 тоннасына 100 %;

9) қант қызылшасы (фабрикалық) бойынша – қант зауытына өңдеуге 
тапсырылған не өзінің өңдеуші кəсіпорындарына өңдеуге берілген қант 
қызылшасының 1 тоннасына 100 %;

10) мақта бойынша – мақта өңдеу зауытына өңдеуге тапсырылған шитті 
мақтаның 1 тоннасына 100 %;

 11) ауылшартауарынөндірушінің жəне (немесе) ауылшаркооперативінің 
қант қызылшасын қант зауытына өткізуі фактісін субсидиялаудың ақпараттық 
жүйесінің электрондық шот-фактураларды қабылдау жəне өңдеу ақпараттық 
жүйесімен (бұдан əрі – ЭШФ АЖ) ақпараттық өзара іс-қимылы нəтижесінде 
растауы.

 Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерінде қант қызылшасын өндіруді 
өздігінен жүзеге асыратын жəне осы өнімді өңдеуді өздігінен жүзеге асыратын 
қант зауыттары үшін өткізу фактісін растау талап етілмейді.

 Шикізатты өңдеуге берген күріш тапсырушылар үшін өткізу фактісін растау 
талап етілмейді. Бұл жағдайда, өңдеуші кəсіпорынның көрсетілген қызмет-
теріне ақы төленгенін растайтын құжаттарды беру растау болып табылады.

 Бұл ретте, субсидиялар алуға пайдаланылған электрондық шот-фактура-
ларды кері қайтарып алуға, жоюға жəне түзетуге жол берілмейді.

 9. Өнімнің 1 тоннасына субсидиялар алу үшін ауылшартауарынөндірушілер 
жəне (немесе) ауылшаркооперативтері өтінімде қосымша:

  өңдеуші кəсіпорынмен жасалған ауыл шаруашылығы өнімін тапсыру 
туралы шарттардың; 

  ауылшартауарынөндіруші немесе ауылшаркооперативі мен өңдеуші 
кəсіпорын арасында ауыл шаруашылығы өнімінің берілгенін растайтын 
құжаттардың жəне (немесе) өңдеуші кəсіпорынның шеккен шығындарын (өтінім 
беру сəтіне) растайтын төлем құжаттарының;

ауыл шаруашылығы өнімін өзінің өңдеуші кəсіпорындарында өңдеген 
кезде өңдеуші кəсіпорынның құрылымдық бөлімшелері арасында ауыл 
шаруашылығы өнімінің берілгенін растайтын, олардың басшылары қол қойған 
құжаттың бар-жоғына қатысты мəліметтерді көрсетеді. 

10. Субсидиялар ауылшартауарынөндіруші жəне (немесе) ауылшар-
кооперативі растаған өңдеуге өткізілген (тапсырылған), субсидиялауға жататын 
өнімнің көлемдерінен жəне ЖАО-ның қаулысымен бекітілген субсидиялар 
нормаларынан мынадай формула бойынша есептеледі:

С = З х Нс, мұндағы:
С – тиесілі субсидиялар сомасы, теңге;
З – өңдеуге өткізілген өнімнің расталған (тапсырылған) көлемі, тонна;
Нс – қосылған құн салығынсыз субсидиялар нормасы, теңге.
11. Өтінімдерді қарастыруды Басқарма танаптардың электрондық 

карталарының орналасқан жері бойынша тиісті жылдың 1 ақпанынан бастап 
жүзеге асырады, бұл ретте, өтінімдерді қабылдауды аяқтау күні тиісті жылдың 
1 желтоқсанынан ерте болмауы тиіс.».

көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Өсімдік 
шаруа шылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр С.ОМАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 15 қарашадағы №395 бұйрығына қосымша

Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығының 
шығымдылығын жəне өнім сапасын арттыруды, жанар-жағармай 

материалдарының жəне көктемгi егіс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу 
үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын 

субсидиялау қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Басым дақылдар өндіру шығындарын ішінара өтеуге  субсидиялар 
алуға арналған өтінім

1. Кімге ________________________________________________________
          (облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)

        жергілікті атқарушы органының толық атауы)
кімнен _______________________________________________________
                        (заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның аты,
                                     əкесінің аты (бар болса), тегі*)
басым дақылдар өндіруге субсидия бөлуді сұрайды:

Р/с № Дақыл Көлемі, тонна Танаптың кадастрлық нөмірі
1 2 3 4

2. Өтініш беруші туралы мəліметтер*: 
Заңды тұлға үшін:
Атауы _________________________________________________________
БСН___________________________________________________________
басшының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________
мекенжайы:_____________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:____________________________________________
Жеке тұлға үшін:
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі __________________________________
ЖСН___________________________________________________________
жеке басын куəландыратын құжат:
нөмірі _________________________________________________________
кім берді _______________________________________________________
берілген күні ___________________________________________________
мекенжайы:_____________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:__________________________________________
Дара кəсіпкер ретінде қызметін бастағаны туралы хабарлама – жеке тұлға 

үшін:
орналасқан жері _________________________________________________
хабарлама уақыты _______________________________________________
3. Ауыл шаруашылығы кооперативінің мүшелері туралы мəліметтер:

Р/с 
№

Субсидия тиесілі ауыл 
шаруашылығы кооперативі 

мүшесінің атауы

Субсидия тиесілі ауыл 
шаруашылығы кооперативі 
мүшесінің  БСН-сы/ЖСН-сы

1 2 3

 
4. Жер учаскесі туралы мəліметтер*:

Р/с 
№

кадастрлық 
нөмірі

барлық 
алаңы, 
гектар

оның 
ішінде 
егістік

нысаналы 
мақсаты

жер учаскесі 
иесінің немесе жер 

пайдаланушының атауы
1 2 3 4 5 6

 
5. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің немесе ауыл шаруашылығы 

кооперативінің екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шотының бар-жоғы туралы 
мəліметтер*: 

ЖСН/БСН ______________________________________________________
Банктің деректемелері: ___________________________________________
Банктің атауы:___________________________________________________
БСК ___________________________________________________________
ЖСК _________________________________________________________
БСН ___________________________________________________________
Кбе___________________________________________________________ 
6. Өңдеуші кəсіпорын жасалған ауыл шаруашылығы өнімін тапсыру ту-

ралы шарт: 
нөмірі _________________________________________________________ 
салыстырып тексеру актісі ________________________________________
өнім көлемі, тоннамен ____________________________________________
7. Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші немесе ауыл шаруашылығы 

кооперативі мен өңдеуші кəсіпорын арасында ауыл шаруашылығы өнімінің 
берілгенін растайтын құжат: 

нөмірі__________________________________________________________
  салыстырып тексеру актісі________________________________________
  өнім көлемі, тоннамен __________________________________________
  8. Өңдеуші кəсіпорын шеккен шығындарды (өтінім беру сəтіне) растай-

тын төлем құжаттары:
нөмірі жəне берілген күні _________________________________________
  өңдеуші кəсіпорын атауы _________________________________________
  өңдеуші кəсіпорын орналасқан жерінің мекенжайы ___________________
9. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің немесе ауыл шаруашылығы 

кооперативінің құрылымдық бөлімшелері арасында ауыл шаруашылығы 
өнімінің берілгенін растайтын құжат: 

нөмірі _________________________________________________________
берілген күні ___________________________________________________ 
өнім көлемі, тоннамен ____________________________________________
  Ескертпе:
Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес мəлі-

меттер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес жауап-
кершілік туралы хабардармын жəне заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəлі-
меттерді пайдалануға, сондай-ақ дербес деректерді жəне өзге де ақпараттарды 
жинауға, өңдеуге, сақтауға, жүктеп алуға жəне пайдалануға келісім беремін.

  Өтінім беруші 20______ жылғы «____» ___________ 
  сағат ____ қол қойып, жіберді:
  ЭЦҚ-дан алынған деректер
  ЭЦҚ-ның қойылған күні жəне уақыты
  Өтінімнің қабылданғаны туралы хабарлама:
  Өтінім қарауға 20____ жылғы «____» _________ сағат ______ қабылданды:
  ЭЦҚ-дан алынған деректер
  ЭЦҚ-ның қойылған күні жəне уақыты 
  Аббревиатуралардың толық жазылуы:
  ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
  ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
  ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
  БСК – банктік сəйкестендіру коды;
  БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
  Кбе – бенефициар коды;
* – басым дақылдарды субсидиялау процесі толық автоматтандырылған
кезде өтінімнің мəліметтері интеграциялау есебінен автоматты түрде 

толтырылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы       
15 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №19606 болып енгізілді.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 28 маусым     №98     Нұр-Сұлтан қаласы

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін 
медициналық қызметтерге тарифтерді бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің 2018 жылғы 5 қыркүйектегі 
№10 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 220-225-нөмірлерде)

№ № 
КШТ 

АХЖ-9 
коды 

АХЖ-9 бойынша оталар мен манипуляциялар 

1 2 3 4 

25 514 08.71 Қабақ шетін барлық қалыңдығына емес тарту 
арқылы қабақты қайта құру 

26 514 08.72 Қабақтың барлық қалыңдығына емес қабақты 
қайта құрудың басқа түрлері 

27 514 08.73 Қабақ шетін барлық қалыңдығына тарту арқылы 
қабақты қайта құру 

28 514 08.74 Қабақтың барлық қалыңдығына қабақты қайта 
құрудың басқа түрлері 
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(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Жалғасы 19-бетте) 

29 514 08.82 Қабақ шетін барлық қалыңдығына емес тарту 
арқылы қабақ жарылуын жою 

30 514 08.84 Қабақ шетін барлық қалыңдығына тарту арқылы 
қабақ жарылуын жою 

31 514 09.20 Көз жасы безін тілу, басқаша дəлденбеген 
32 514 09.21 Көз жасы безінің зақымданған бөлігін тілу 
33 514 09.2111 Көз жасы бездерінің зақымдануын алып тастау, 

өскін пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
34 514 09.22 Басқаша жартылай дакриоаденэктомия 
35 514 09.23 Толық дакриоаденэктомия 
36 514 09.60 Көз жасы қабын жəне көз жасы жолдарын тілу 
37 514 09.71 Айналдырылған көз жасы нүктесін түзету 
38 514 09.72 Көз жасы нүктесінің басқа түзетуі 
39 514 09.73 Көз жасы түтікшесін түзету 
40 514 09.81 Дакриоцисториностомия 
41 514 09.811 Эндоназалды эндоскопиялық 

дакриоцисториностомия 
42 514 09.82 Конъюнктивоцисториностомия 
43 514 09.83 Түтік немесе стент ендіру арқылы 

конъюнктивоцисториностомия жасау 
44 514 09.90 Көз жасы жүйесіндегі басқа манипуляциялар 
45 514 09.91 Көз жасы нүктесінің облитерациясы 
46 514 09.99 Көз жасы жүйесіндегі басқа манипуляциялар 
47 514 10.41 Бос трансплантант көмегімен симблефаронды 

түзету 
48 514 10.50 Конъюнктива мен қабақтың бітіп кетуінің лизисі 
49 515 Склераға, конъюктиваға жəне көз қабығына 

жасалатын операциялар 
50 515 10.30 Конъюктиваны тілу 
51 515 10.31 Конъюктива тінін немесе зақымданған бөлігін тілу 
52 515 10.32 Конъюктиваның зақымданған бөлігінің 

деструкциясы 
53 515 10.3311 Көздің шырықты қабығына жою шаралары, өскін 

пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
54 515 10.44 Конъюнктиваға бос трансплантантты қондырудың 

басқа түрлері 
55 515 10.60 Конъюнктива жарылуын жою 
56 515 11.00 Магнит көмегімен мөлдірқабыққа сыналап 

кіргізілген бөгде затты алып тастау 
57 515 11.10 Мөлдірқабықты кесу 
58 515 11.22 Мөлдірқабықтың биопсиясы 
59 515 11.29 Мөлдірқабықтағы басқа диагностикалық 

манипуляциялар 
60 515 11.31 Птеригиум транспозициясы 
61 515 11.39 Птеригиумды тілудің басқа түрлері 
62 515 11.41 Мөлдірқабықтың эпителиясын механикалық алып 

тастау 
63 515 11.42 Мөлдірқабықтың зақымданған бөлігін 

термокаутеризациялау 
64 515 11.43 Склера криопексиясы, Мөлдірқабықтың 

зақымданған бөлігінің криотерапиясы 
65 515 11.49 Көздің алдыңғы бөлігіне лазер операциясын жасау, 

Мөлдірқабықты тілудің басқа түрлері 
66 515 11.51 Мөлдірқабық жарылуын тігу 
67 515 11.52 Мөлдірқабықтың операциялық тігістерден кейін 

айырылған жерлерін жою 
68 515 11.53 Конъюктивалды кесінді арқылы мөлдірқабықтың 

жарылуын немесе жарақатын жою 
69 515 11.59 Мөлдірқабықты қалпына келтірудің басқа түрлері 
70 515 11.72 Кератофакия 
71 515 11.74 Термокератопластика 
72 515 11.75 Түбегейлі кератотомия 
73 515 11.76 Эпикератофакия 
74 515 11.99 Мөлдірқабықтағы басқа манипуляциялар 

(Корнеальды тігісті алу) 
75 515 12.82 Аққабық жыланкөзін жою 
76 515 12.84 Склера зақымдануын тілу немесе бұзу 
77 515 12.86 Аққабық стафиломасын жоюдың басқа жолдары 
78 515 12.88 Склераны нығайтудың басқа түрлері 
79 516 Мөлдір қабыққа, кірпіктік жəне шыны тəріздес 

денеге жасалатын операциялар 
80 516 12.11 Трансфикциясы бар иридотомия 
81 516 12.13 Пролабирланған көздің сыртқы мөлдір қабығын 

тілу 
82 516 12.21 Көздің алдыңғы камерасының диагностикалық 

аспирациясы 
83 516 12.22 Көздің сыртқы мөлдір қабығының биопсиясы 
84 516 12.31 Гониосинехияның лизисі 
85 516 12.32 Алдыңғы синехиялардың басқа түрлерінің лизисі 
86 516 12.33 Артқы синехиялардың лизисі 
87 516 12.34 Мөлдірқабықтың жəне шыны тəріздес дененің 

бітісуінің лизисі 
88 516 12.35 Көздің сыртқы мөлдір қабығына операция жасау 
89 516 12.39 Иридопластиканың басқа түрлері 
90 516 12.41 Кесіп алып тастаусыз көздің мөлдір қабығының 

зақымданған бөлігін жою 
91 516 12.42 Көздің мөлдір қабығының зақымданған бөлігін кесіп 

алып тастау 
92 516 12.43 Кесіп алып тастаусыз кірпікті дененің зақымданған 

бөлігін жою 
93 516 12.44 Кірпікті дененің зақымданған бөлігін кесіп алып 

тастау 
94 516 12.61 Иридэктомиясы бар аққабықтың трефинациясы 
95 516 12.62 Иридэктомиясы бар аққабықтың 

термокаутеризациясы 
96 516 12.65 Иридэктомиясы бар аққабықты ашудың басқа 

түрлері (синус-трабекулоэктомия) 
97 516 12.66 Аққабықтағы жыланкөзді операциядан кейін 

тексеру 
98 516 12.72 Кірпікті дененің криотерапиясы 
99 516 12.74 Кірпікті дененің азаюы, басқаша анықталмаған 
100 516 12.83 Басқа бөлімдерде жіктелмейтін алдыңғы 

сегменттің операциялық жарасын тексеру 
101 516 12.92 Алдыңғы камераға инъекция енгізу 
102 516 14.11 Шыны тəріздес дененің диагностикалық 

аспирациясы 
103 516 14.71 Шыны тəріздес денені алып тастау, алдыңғы жету 

əдісі 
104 516 14.72 Шыны тəріздес денені жоюдың басқа түрлері 

(ретинорексис) 
105 516 14.73 Алдыңғы жету əдісі арқылы механикалық 

витреоэктомия жасау 
106 516 14.76 Интравитреалдық дəрі-дəрмек енгізу 
107 517 Көз жанарының ауруына байланысты жасалатын 

операциялар 
108 517 13.00 Көз жанарынан бөгде затты алып тастау, басқаша 

дəлденбеген 
109 517 13.02 Магнитті қолданбай көз жанарынан бөгде затты 

алып тастау 
110 517 13.11 Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына 

қаптама ішілік экстракция жасау 

111 517 13.19 Көз жанарына қаптама ішілік экстракция жасаудың 
басқа түрлері 

112 517 13.20 Тізбекті экстракция əдісімен көз жанарына 
қаптамадан тыс экстракция жасау 

113 517 13.30 Қарапайым аспирация (жəне ирригация) əдісімен 
көз жанарына қаптамадан тыс экстракция жасау 

114 517 13.41 Көз жанарының эмульгациясы жəне катарактаның 
аспирациясы 

115 517 13.42 Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау 
жəне артқы жету əдісі арқылы катарактаны 
аспирациялау 

116 517 13.43 Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау жəне 
катарактаны аспирациялаудың басқа түрлері 

117 517 13.51 Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына 
қаптамадан тыс экстракция жасау 

118 517 13.59 Көз жанарын қаптамадан тыс экстракциялаудың 
басқа түрлері 

119 517 13.64 Салдарлық мембрананы кесу (катарактадан кейін) 
120 517 13.65 Салдарлық мембрананы тілу (катарактадан кейін) 
121 517 13.66 Салдарлық мембрананы механикалық жолмен 

ұсақтау (катарактадан кейін) 
122 517 13.92 Катарактаның факоаспирациясы 
123 518 Глаукома кезіндегі операциялар 
124 518 12.51 Гониотомиясыз гониопунктура 
125 518 12.52 Гониопунктурасыз гониотомия 
126 518 12.53 Гониопунктурасы бар гониотомия 
127 518 12.54 Сыртқы трабекулотомия 
128 518 12.55 Циклодиализ 
129 518 12.59 Көз ішіндегі циркуляцияны жақсартудың басқа 

тəсілдері 
130 518 12.591 Көз ішіндегі циркуляцияны жақсартудың лазерлік 

тəсілдері 
131 518 12.63 Иридэнклейзис жəне көздің мөлдір қабығын созу 
132 518 12.64 Сыртқы трабекулэктомия 
133 518 12.71 Циклодиатермия 
134 518 12.73 Циклофотокоагуляция 
135 519 Көздің тамырлық қабығына жасалатын 

операциялар 
136 519 14.21 Диатермия жолымен хориоретиалды зақымдануды 

бұзу 
137 519 14.22 Криотерапия жолымен хориоретиналды 

зақымдануды бұзу 
138 519 14.26 Сəулелік терапия əдісімен хориоретиналды 

зақымдануды жою 
139 519 14.27 Сəулелену көзін имплантациялау жолымен 

хориоретиналды зақымдануды бұзу 
140 519 14.31 Диатермия жолымен көз торының жарылуын жою 
141 519 14.32 Криотерапия көмегімен көз торының жарылуын 

жою 
142 519 14.34 Көз торының лазерлі коагуляциясы 
143 519 14.35 Дəлденбеген түрдегі фотокоагуляцияның 

көмегімен көз торының жарылуын шектеу 
144 519 14.51 Диатермия жолымен көз торының ажырауын жою 
145 519 14.52 Криотерапия көмегімен көз торының ажырауын 

жою 
146 519 14.53 Ксенон доғасы арқылы фотокоагуляция жолымен 

көз торының қабаттануын жою 
147 519 14.54 Лазерлі фотокоагуляция көмегімен көз торының 

қабаттануын жою 
148 519 14.55 Фотокоагуляцияның дəлденбеген түрі көмегімен 

көз торының қабаттануын жою 
149 519 14.82 Хориоидея реваскуляризациясы 
150 519 14.83 Супрахориодальды кеңістікті аутолимфодренаждау 
151 519 14.84 Варикозды тамырды таңу арқылы 

супрахориодальды кеңістікті аутолимфодренаждау 
152 519 14.86 Көз тамырын реваскуляризациялау 
153 519 14.87 Хориоидеяны реваскуляризациялау арқылы 

супрахориодальды кеңістікті декомпрессиялау 
154 519 14.89 Басқа вазореконструктивті операциялар 
155 520 Көз жəне көзден тыс бұлшықеттерге жасалатын 

операциялар 
156 520 08.31 Тұтас бұлшықетке тігіс салу арқылы 

блефароптозды түзету 
157 520 08.32 Тұтас бұлшықетке фасциалды демеуші таңғышты 

салу арқылы блефароптозды түзету 
158 520 08.33 Көтеруші бұлшықетті немесе апоневрозды 

ауыстыру немесе резекция арқылы 
блефароптозды түзету 

159 520 08.34 Көтеруші бұлшық еттегі өзге манипуляциялар 
арқылы блефароптозды түзету 

160 520 08.35 Тарзальды əдіс арқылы блефароптозды түзету 
161 520 08.36 Басқа əдістер арқылы блефароптозды түзету 
162 520 15.11 Көзден тыс бір бұлшықеттің бекітілген орнын артқа 

ауыстыру 
163 520 15.12 Көзден тыс бір бұлшықеттің орнын ауыстыру 
164 520 15.13 Көзден тыс бір бұлшықеттің резекциясы 
165 520 15.19 Көз алмасынан уақытша бөлу арқылы көзден тыс 

бір бұлшықетте жасалатын басқа манипуляциялар 
166 520 15.21 Көзден тыс бір бұлшықетті ұзарту үшін жасалған 

манипуляциялар 
167 520 15.22 Көзден тыс бір бұлшықетті қысқарту үшін жасалған 

манипуляциялар 
168 520 15.30 Бір немесе екі көздегі көз жанарын уақытша 

бөлу арқылы екі немесе одан да көп көзден тыс 
бұлшықеттердегі манипуляциялар 

169 520 15.50 Көзден тыс бұлшықеттердің транспозициясы 
170 520 15.70 Көзден тыс бұлшықеттің жарақатын қалпына 

келтіру 
171 520 15.90 Көзден тыс бұлшықеттердегі жəне сіңірлердегі 

басқа манипуляциялар 
172 520 15.9011 Көз маңындағы бұлшықеттерге операциялар, 

өсінді пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
173 521 Көзді протездеудің əртүрлі түрлері 
174 521 08.69 Қиындылар немесе трансплантанттар арқылы 

қабақты қайта құрудың басқа түрлері 
175 521 10.42 Бос трансплантант көмегімен конъюнктива 

күмбезін қайта құру 
176 521 11.32 Мөлдірқабық трансплантант арқылы птеригиумды 

тілу 

177 521 11.60 Мөлдірқабықтың трансплантаты, басқаша 
анықталмаған 

178 521 11.61 Аутоимлантант арқылы қабатты кератопластика 
179 521 11.63 Аутотрансплантант арқылы толассыз 

кератопластика жасау 
180 521 11.69 Мөлдірқабық трансплантының басқа түрлері 
181 521 11.73 Кератопротез жасау 

182 521 11.92 Мөлдірқабықтан жасанды имплантантты алып 
тастау 

183 521 12.85 Трансплантант көмегімен аққабықты стафиломаны 
жою 

184 521 12.87 Трансплантант көмегімен аққабықты нығайту 
185 521 13.70 Жасанды көз жанарын (жалған көз жанары) енгізу 

186 521 13.71 Катарактаны экстракциялау кезінде бір мезетте көз 
ішілік жанарды енгізу 

187 521 13.72 Көзішілік жасанды жанарды қайтадан енгізу 
188 521 13.80 Имплантталған көз жанарын алып тастау 
189 521 14.60 Көздің артқы сегментінен хирургиялық жолмен 

имплантталған материалды алып тастау 
190 521 16.01 Сүйек трансплантантын пайдалану арқылы 

орбитотомия жасау 
191 521 16.02 Көзұялық имплантантын кіргізу арқылы 

орбитотомия жасау 
192 521 16.31 Аққабықтағы синхронды имплантантпен көз 

ішіндегісін алып тастау 
193 521 16.41 Бұлшық етті бекіту арқылы теондық капсулаға 

имплантантты синхронды енгізу арқылы 
көзалмасының энуклеациясы 

194 521 16.61 Көз имплантантын қайтадан енгізу 
195 521 16.62 Көз имплантантын қайтадан енгізу жəне тексеру 
196 521 16.65 Эвисцерация қуысына трансплантатты қайтадан 

енгізу 
197 521 16.71 Көз имплантантын алып тастау 
198 521 16.72 Көзұялық имплантантты алып тастау 
199 522 Көзалмасы жəне көзұясы зақымдарын түзету 

түрлері 
200 522 10.00 Кесу арқылы конъюктивадан сыналап кіргізілген 

бөгде затты алып тастау 
201 522 12.00 Көздің алдыңғы сегментінен көз ішіндегі бөгде 

затты алып тастау, басқаша анықталмаған 
202 522 12.01 Магнит көмегімен көздің алдыңғы сегментінен көз 

ішіндегі бөгде затты алып тастау 
203 522 12.02 Магнитті қолданбай көздің алдыңғы сегментінен 

көз ішіндегі бөгде затты алып тастау 
204 522 12.81 Аққабық жарылуын тігу 
205 522 13.01 Магнит көмегімен көз жанарынан бөгде затты алып 

тастау 
206 522 14.00 Көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау, 

басқаша көрсетілмеген 
207 522 14.01 Магнит көмегімен көздің артқы сегментінен бөгде 

затты алып тастау 
208 522 14.02 Магнитті қолданбай көздің артқы сегментінен бөгде 

затты алып тастау 
209 522 16.10 Енген бөгде затты алып тастау, басқаша 

анықталмаған 
210 522 16.81 Көзұя жарақатын оперативті емдеу 
211 522 16.82 Көз алмасының жарылуын жою 
212 522 16.92 Көзұяның зақымданған бөлігін тілу 
213 523 Көзге жасалатын өзге операциялар 
214 523 12.40 Көздің алдыңғы сегментінің зақымданған бөлігін 

жою, басқаша анықталмаған 
215 523 12.93 Алдыңғы камерадан эпителий өсіндісін жою 

немесе бұзу 
216 523 14.9001 Ангиогенез ингибиторларын көзішілік енгізу 
217 523 15.60 Көзден тыс бұлшықеттегі хирургиялық 

манипуляцияларды тексеру 
218 523 16.09 Орбитотомияның басқа түрлері 
219 523 16.22 Көзұяның диагностикалық аспирациясы 
220 523 16.39 Көзалманы эвисцерациялаудың басқа түрлері 
221 523 16.49 Көзалмасына энуклеация жасаудың басқа түрлері 
222 523 16.51 Іргелес құрылымдарды алып тастау арқылы 

көзұясына эвисцерация жасау 
223 523 16.52 Көзұялық сүйекті терапиялық алып тастау арқылы 

көзұясына эвисцерация жасау 
224 523 16.59 Көзұясына эвисцерация жасаудың басқа түрлері 
225 523 16.63 Энуклеация жəне имплантантты енгізуден кейін көз 

ойдымын тексеру 
226 523 16.64 Энуклеациядан кейін көз ойдымын тексерудің 

басқа түрлері 
227 523 16.66 Эвисцерация қуысының басқа тексерісі 
228 523 16.69 Көзалмасын алып тастаудан кейін басқа 

салдарлық манипуляциялар 
229 523 16.91 Терапиялық дəрінің ретробульбарды инъекциясы 
230 523 16.93 Құрылымын дəлдемей көздің зақымданған бөлігін 

тілу 
231 523 16.98 Көзұядағы өзге манипуляциялар 
232 523 19.9011 Көз шарасы мен көздің алмасына жасалатын 

операциялар, жаңа өсінділер пайда болғанда - 
микрохирургиялық 

233 525 Көз жəне қосалқы аппаратқа жасалатын 
басқа жəне анықталмаған операциялар жəне 
манипуляциялар 

234 525 08.83 Қабақтың барлық қалыңдығына емес қабақ 
жарылуын жоюдың басқа түрлері 

235 525 08.85 Қабақтың барлық қалыңдығына қабақ жарылуын 
жоюдың басқа түрлері 

236 525 10.10 Конъюнктиваны кесудің басқа түрлері 
237 525 10.33 Конъюктива тілудегі басқа манипуляциялар 
238 525 10.43 Конъюнктива күмбезін қайта құрудың басқа түрлері 
239 525 12.12 Иридотомияның басқа түрлері 
240 525 12.14 Иридэктомияның басқа түрлері 
241 525 12.29 Көздің сыртқы мөлдір қабығындағы, кірпікті 

денедегі жəне алдыңғы камерадағы басқа 
диагностикалық манипуляциялар 

242 525 12.69 Аққабықты ашудың басқа түрлері 
243 525 12.79 Глаукома кезіндегі басқа манипуляциялар 
244 525 12.89 Аққабықтағы басқа манипуляциялар 
245 525 12.97 Көздің сыртқы мөлдір қабығындағы басқа 

манипуляциялар 
246 525 12.98 Кірпікті денедегі басқа манипуляциялар 
247 525 13.69 Катаракта экстрациясының басқа түрлері 
248 525 13.90 Көз жанарындағы басқа манипуляциялар 
249 525 14.29 Хориоретиалды зақымдануды жоюдың басқа 

түрлері 
250 525 14.39 Көз торының жарылуын жоюдың басқа түрлері 
251 525 14.49 Склераның басқа түрлерін бекіту арқылы көз 

торының қабаттануын жою 
252 525 14.59 Көз торының қабаттануын жоюдың басқа түрлері 
253 525 14.79 Шыны тəріздес денедегі басқа манипуляциялар 
254 525 14.90 Көз торындағы, көздің тамырлы қабығындағы жəне 

артқы камерадағы басқа манипуляциялар 
255 525 15.29 Көзден тыс бір бұлшықеттегі басқа 

манипуляциялар 
256 525 15.40 Бір немесе екі көздің көзден тыс бір немесе одан 

көп бұлшықеттеріндегі басқа манипуляциялар 
257 525 16.89 Көз алмасының немесе көзұясының жарақатын 

түзеудің басқа түрлері 
258 525 16.99 Көз алмасындағы басқа манипуляциялар 
259 526 Мұрын құрылымдары мен бадамша безіне 

жасалатын операциялар 
260 526 21.61 Диаметрия жəне криохирургия əдістермен 

конхэктомия жасау 
261 526 21.69 Конхэктомияның басқа түрлері 
262 526 21.70 Мұрын сүйектерін репозициялау 
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263 526 28.20 Аденоидтарды сылып тастамау арқылы 
тонзиллэктомия жасау 

264 526 28.30 Аденоидтарды сылып тастау арқылы 
тонзиллэктомия жасау 

265 526 28.40 Бадамша бездерінің өсіндісін кесу 
266 526 28.50 Тілдік бадамша безін кесіп тастау 
267 526 28.60 Тонзиллэктомиясыз аденоидтарды сылып тастау 
268 526 28.91 Кесу арқылы бадамша безінен немесе аденоидтан 

бөгде затты алып тастау 
269 526 28.92 Бадамша безінің немесе аденоидтың зақымданған 

бөлігін кесу 
270 527 Сыртқы құлаққа жасалатын операциялар 
271 527 18.20 Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін кесіп тастау 

немесе бұзу 
272 527 18.31 Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін радикалды 

кесіп тастау 
273 527 18.39 Сыртқы құлақты тілудің басқа түрлері 
274 528 Ортаңғы құлаққа жəне емізік тəрізді өсіндіге 

жасалатын операциялар 
275 528 20.00 Миринготомия 
276 528 20.92 Мастоидэктомияны тексеру 
277 528 22.51 Этмоидотомия 
278 530 Мұрын қуыстарына жəне синустарға жасалатын 

операциялар 
279 530 22.41 Фронтальды синусотомия 
280 530 22.42 Фронтальды синусэктомия 
281 530 22.50 Синусотомия, басқаша анықталмаған 
282 530 22.53 Бірнеше мұрын қуыстарын кесу 
283 530 22.60 Мұрын синусэктомиясының басқа түрлері 
284 530 22.61 Колдуэл-люк əдісімен жоғарғы жақсүйек қуысының 

зақымданған бөлігін кесіп тастау 
285 542 Қол жəне аяқ тамырларына жасалатын 

операциялар 
286 542 38.09 Аяқ тамырларын кесу 
287 542 38.50 Варикоз тамырларын таңу жəне экстирпациялау, 

анықталмаған 
288 542 38.53 Аяқ тамырларының варикозды тамырларын таңу 

жəне экстирпациялау 
289 542 38.59 Аяқтың варикозды тамырларын таңу жəне 

экстирпациялау 
290 542 38.80 Орналасуы анықталмаған тамырлардың басқа 

хирургиялық окклюзиясы 
291 542 38.83 Қол тамырларының басқа хирургиялық окклюзиясы 
292 542 38.89 Аяқ көк тамырларының басқа хирургиялық 

окклюзиясы 
293 543 Тамырларға жасалатың манипуляциялар 
294 543 39.27 Бүйрек диализі мақсатында жасалған 

артериовеностомия 
295 543 39.92 Тамырға склерозды агентті инъекциялау 
296 553 Құрсақ қуысы органдарына жасалатын басқа 

лапароскопиялық операциялар 
297 553 17.11 Тік шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып 

тастау 
298 553 17.12 Қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен 

алып тастау 
299 553 17.21 Екі жақты тік шап жарығын лапароскопиялық 

жолмен алып тастау 
300 553 17.22 Екі жақты қисық шап жарығын лапароскопиялық 

жолмен алып тастау 
301 553 17.23 Екі жақты тік жəне қисық шап жарығын 

лапароскопиялық жолмен алып тастау 
302 554 Құрсақ қуысы органдарына жасалатын 

эндоскопиялық операциялар 
303 554 51.31 Эндоскопиялық папиллосфинктеротомия (РХПГ) 
304 554 54.51 Перитонеальды жабыспаларды лапароскопиялық 

жолмен алып тастау 
305 557 Өт шығару жолдарына жасалатын операциялар 
306 557 51.81 Одди сфинктерін кеңейту 
307 557 51.89 Одди сфинктеріндегі басқа манипуляциялар 
308 557 51.95 Өт жолындағы протез құрылғысын алып тастау 
309 558 Аппендэктомия, ойықжараны алып тастау 
310 558 53.00 Шап жарығын біржақты алып тастау, басқаша 

анықталмаған 
311 558 53.01 Тік шап жарығын жою 
312 558 53.02 Қисық шап жарығын жою 
313 558 53.03 Имплантант немесе протез көмегімен тік шап 

жарығын жою 
314 558 53.04 Имплантант немесе протез көмегімен қисық шап 

жарығын жою 
315 558 53.05 Имплантант немесе протез көмегімен тік шап 

жарығын жою, басқаша анықталмаған 
316 558 53.091 Шап жарығын жою 
317 558 53.10 Шап жарығын екі жақты жою, басқаша 

анықталмаған 
318 558 53.11 Тік шап жарығын екі жақты жою 
319 558 53.12 Қисық шап жарығын екі жақты жою 
320 558 53.13 Бір тік жəне бір қисық шап жарығын екі жақты жою 
321 558 53.14 Имплантант немесе протез көмегімен тік шап 

жарығын екі жақты жою 
322 558 53.15 Имплантант немесе протез көмегімен қисық шап 

жарығын екі жақты жою 
323 558 53.16 Имплантант немесе протез көмегімен бір тік жəне 

бір қисық шап жарығын екі жақты жою 
324 558 53.17 Имплантант немесе протез көмегімен шап 

жарығын екі жақты жою, басқаша анықталмаған 
325 558 53.21 Имплантант немесе протез көмегімен сан жарығын 

бір жақты жою 
326 558 53.29 Басқа бір жақты жамбас герниографиясы 
327 558 53.30 Сан жарығын екі жақты жою 
328 558 53.31 Имплантант немесе протез көмегімен сан жарығын 

екі жақты жою 
329 558 53.39 Басқа екі жақты сан герниографиясы 
330 558 53.40 Кіндік жарығын жою 
331 558 53.41 Имплантант көмегімен кіндік жарығын жою 
332 558 53.49 Басқа кіндік герниографиясы 
333 558 53.50 Алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа жою 

(имплантант немесе протез көмегінсіз) 
334 558 53.51 Кесу арқылы алдыңғы құрсақ қабырғасының 

ойықжарасын алып тастау 
335 558 53.59 Алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа ойықжарасын 

алып тастау 
336 558 53.61 Кесу арқылы жəне протез көмегімен ойықжараны 

алып тастау 
337 558 53.69 Протезді пайдалану арқылы алдыңғы құрсақ 

қабырғасының басқа ойықжарасын жою 
338 563 Бұтараға жасалатын операциялар 
339 563 48.82 Параректальды тінді кесу 
340 563 49.00 Тік ішекке операция жасау 
341 563 49.01 Перианальды абцессты кесу 
342 563 49.02 Перианальды тінді кесудің басқа түрлері 
343 563 49.30 Анустық жыланкөзді кесу жəне тілу 

344 563 49.44 Криотерапия көмегімен геморройлық түйінді бұзу 
345 563 49.45 Геморройлық түйінді таңу 
346 563 49.46 Геморройлық түйінді кесу 
347 563 49.51 Сол жақ бүйірлі анустық сфинктерэктомия 
348 563 49.52 Артқы анустық сфинктерэктомия 
349 563 49.59 Басқа анустық сфинктерэктомия 
350 563 49.73 Анустық жыланкөзді жабу 
351 563 49.95 Тік ішектен қан кетуді (операциядан кейінгі) тоқтату 
352 566 АІЖ органдарына жасалатын анықталынбаған 

басқа операциялар жəне манипуляциялар 
353 566 48.99 Тік ішектегі жəне параректальды тіндегі басқа 

манипуляциялар 
354 566 49.49 Геморройлық түйіндегі басқа манипуляциялар 
355 566 49.99 Анустағы басқа манипуляциялар 
356 567 Бүйрекке жасалатын операциялар 
357 567 55.23 Бүйректің жабық биопсиясы 
358 567 55.92 Бүйректің тері асты пункциясы 
359 568 Несептамыр жəне бүйрек түбекшесі деңгейінде 

жасалатын операциялар 
360 568 56.10 Несептамыр обструкциясын трансуретральды 

ликвидациясы 
361 568 56.9102 Несептамыр құрылымының рентгенэндоскопиялық 

баллондық дилатациясы 
362 568 59.81 Несепағарды стенттеу 
363 568 98.5100 Бүйрек тасы мен несептамырдың 

экстракорпоральды екпінді-толқынды 
литотрипсиясы 

364 569 Уретраға жасалатын операциялар 
365 569 58.00 Уретротомия 
366 569 58.01 Лазерлі уретротомия 
367 569 58.10 Несеп жолының меатомиясы 
368 569 58.31 Оптикалық уретротомия 
369 569 58.50 Несеп жолы құрылымын сүмбілеу 
370 570 Қуыққа жасалатын операциялар 
371 570 57.00 Қуыққа операция жасау 
372 570 57.01 Қуықты трансуретральды жолмен тазалау 
373 570 57.10 Цистотомия жəне цистостомия 
374 570 57.11 Троакарлы цистостомия 
375 571 Ер адамдардың жыныс мүшелеріне жасалатын 

операциялар 
376 571 39.9108 Енбаудың қабынуы кезінде сол ұрықтық көк 

тамырының трансскроталды антеградты 
рентгенэндоваскулярлы склеротерапия 

377 571 39.9208 Енбаудың қабынуы кезінде сол ұрықтық 
көк тамырының рентгенэндоваскулярлы 
склеротерапия 

378 571 61.20 Енбаудың қынаптық қабығының шемені бойынша 
операция жасау 

379 571 61.49 Ұманы жəне қынап қабығын қалпына келтірудің 
басқа түрлері 

380 571 62.30 Біржақты орхиэктомия 
381 571 63.10 Енбауының варикоцелесі жəне гидроцелесі 

бойынша операция жасау 
382 571 63.1001 Варикоцелені субингвиналды микрохирургиялық 

алып тастау 
383 571 63.11 Енбаудың варикоцелесін жəне гидроцелесін 

лапаросклпиялық сылып тастау 
384 571 63.20 Аталық без қосалқысының жыланкөзін кесу 
385 571 64.00 Шеткі денені кесу 
386 571 64.41 Жыныстық мүше жырығын тігіп тастау 
387 571 64.93 Жыныстық мүшенің жабыспаларын бөлу 
388 572 Еркек безіне жасалатын операциялар 
389 572 60.6122 Еркектік бездің қатерсіз гиперплазияның палзмалы 

трансуретралды вапоризациясы 
390 573 Əйелдердің жыныстық мүшелеріне жасалатын 

операциялар 
391 573 67.31 Жатыр мойыны жылауығын марсупиализациялау 
392 573 67.59 Ішкі цервикальды жұтқыншақты басқа қалпына 

келтіруі 
393 573 70.14 Басқа кольпотомия (Жабыспаларды, қынап 

жыланкөздерін алып тастау) 
394 573 70.33 Қынаптың зақымданған бөлігін кесу немесе бұзу 
395 573 71.22 Кіреберіс безінің жылауығын жою 
396 573 71.23 Бартолин безінің жылауығына марсупиализация 

жасау 
397 573 71.24 Бартолин безінің жылауығын алып тастау 
398 578 Кіші акушериялық жəне гинекологиялық 

операциялар жəне манипуляциялар 
399 578 67.12 Цервикальды жабыспаны алып тастау 
400 578 67.20 Жатыр мойынның конизациясы 
401 578 68.12 Гистероскопия 
402 578 68.16 Биопсия арқылы гистероктомия жасау (Жатырдың 

жабық биопсиясы) 
403 578 69.01 Жүктілікті тоқтату мақсатында жатырдың 

дилитациясы жəне кюретажы 
404 578 69.51 Жүктілікті тоқтату мақсатында жатырдың 

аспирациялық кюретажы 
405 578 69.52 Жатырды қырнау 
406 578 70.13 Қынаптың ішкісаңылаулы жабыспаларының лизисі 
407 578 75.00 Аборт жасау үшін интра-амниальды иньекция 
408 578 75.31 Амниоскопия, фетоскопия, лапароамниоскопия 
409 578 75.33 Ұрықтан қан алу, биопсия 
410 581 Акушериялық құралдар жəне манипуляциялар 
411 581 75.10 Диагностикалық амниоцентез 
412 584 Кеуде қуысының сүйектеріне жасалатын 

операциялар 
413 584 78.61 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектерінен имплантацияланған 
бекітушіні алып тастау 

414 586 Иықта, білек, сирақ сүйектеріне жасалатын 
операциялар 

415 586 80.21 Иық буындарының артроскопиясы 
416 586 80.22 Шынтақ буынының артроскопиясы 
417 586 80.26 Тізе буынының артроскопиясы 
418 586 80.27 Жіліншік табан буындардың артроскопиясы 
419 586 80.29 Орналасуы анықталған басқа артроскопия 
420 587 Қолдың жəне табанның сүйектеріне жасалатын 

операциялар 
421 587 04.43 Карпальды каналды босату 
422 587 04.44 Тарзальды каналды босату 
423 587 78.18 Табанға дейінгі жəне табан сүйектеріне сыртқы 

бекітуші құрылғына пайдалану 
424 587 78.54 Сынықты орнына салмай білек жəне алақан сүйегін 

ішкі бекіту 
425 587 78.58 Сынықты репозицияламай табанға дейінгі жəне 

табан сүйектерінің ішкі фиксациясы 
426 587 78.64 Білезік жəне алақан сүйектерінен 

имплантацияланған фиксаторларды алып тастау 
427 587 78.68 Табанға дейінгі жəне табан сүйектерінен 

имплантацияланған бекітушіні алып тастау 
428 587 80.14 Қол саусақтарының саусақаралық буындарының 

басқа артротомиясы 

429 587 80.17 Табан жіліншілік буындарының басқа 
артротомиясы 

430 587 80.18 Табанға дейінгі жəне табан саусақтарының басқа 
артротомиясы 

431 587 80.43 Білезік буыны буын қаптамасының, сіңірлерінің, 
шеміршегінің қиылысуы 

432 587 80.44 Білезік жəне саусақ буын қаптамасының, 
сіңірлерінің, шеміршегінің қиылысуы 

433 587 80.48 Табан жəне саусақ буын қаптамасының, 
сіңірлерінің, шеміршегінің қиылысуы 

434 587 80.83 Білезік буынының зақымданған бөлігін жергілікті 
кесудің жəне бұзудың басқа түрлері 

435 587 80.84 Қол буынының зақымданған бөлігін жергілікті 
кесудің жəне бұзудың басқа түрлері 

436 587 80.87 Жіліншілік буынының зақымданған бөлігін жергілікті 
кесудің немесе бұзудың басқа түрлері 

437 587 80.88 Табан буынының зақымданған бөлігін жергілікті 
кесудің немесе бұзудың басқа түрлері 

438 587 80.93 Білезік буындарын кесудің басқа түрлері 
439 587 80.94 Қол саусақтарының саусақаралық буындарын 

кесудің басқа түрлері 
440 587 80.97 Жіліншілік буынын кесудің басқа түрлері 
441 587 80.98 Аяқ саусақтарының саусақаралық буындарын 

кесудің басқа түрлері 
442 587 82.21 Қол буындары қынабының зақымданған бөлігін 

кесу 
443 587 82.41 Қол буындарының қынабын тігіп тастау 
444 587 82.45 Қол буындарының басқа сіңірін басқа жолмен тігу 
445 587 82.46 Қол буындарының бұлшық етін немесе шандырын 

тігіп тастау 
446 588 Бұлшықеттерге, сіңірге жəне фасцияларға 

жасалатын операциялар (қол буындарынан басқа) 
447 588 83.91 Бұлшық ет, сіңір, шандыр, синовиалды қап 

жабыспаларының лизисі (қол буындарынан басқа) 
448 596 Сүт безіне жасалатын операциялар 
449 596 85.10 Сүт безін кесу 
450 596 85.21 Сүт безінің зақымданған бөлігін жергілікті кесу 
451 598 Теріге, теріасты тіндеріне жəне лимфа 

құрылымдарына жасалатын операциялар 
452 598 40.00 Лимфалық құрылымдарды кесу 
453 598 40.21 Терең мойын лимфалық түйінін кесу 
454 598 40.23 Қолтық лимфалық түйінін кесу 
455 598 40.24 Шаптың лимфа түйіндерін кесу 
456 598 40.29 Басқа лимфалық құрылымды қарапайым кесу 
457 598 40.30 Лимф түйіндерін жергілікті кесу 
458 598 86.00 Терідегі жəне жақын орналасқан тіндегі 

операциялар 
459 598 86.03 Пилонидальды жылауықты немесе синусты кесу, 

марсупиализациядан басқа 
460 598 86.21 Пилонидальды жылауықты немесе синусты кесу 
461 598 86.222 Жұмсақ тін іріңін ашу жəне дренаждау 
462 600 Аутодермопластика 
463 600 86.60 Еркін толық қабатты кесінді, басқаша 

анықталмаған 
464 600 86.91 Алмастыру үшін теріні кесу 
465 604 Ішкі фиксациямен сүйек сынықтарының жабық 

репозициясы 
466 604 79.12 Ішкі фиксациямен иық жəне білек сүйегі 

сынықтарының жабық репозициясы 
467 604 79.13 Ішкі фиксациямен білезік жəне алақан сүйегі 

сынықтарының жабық репозициясы 
468 604 79.14 Ішкі фиксациямен қол саусақтары сүйегі 

сынықтарының жабық репозициясы 
469 604 79.17 Ішкі фиксациямен табанға дейінгі жəне табан сүйегі 

сынықтарының жабық репозициясы 
470 604 79.18 Ішкі фиксациямен аяқ саусақтары сүйегі 

сынықтарының жабық репозициясы 
471 605 Сүйек сынықтарының ашық репозициясы 
472 605 79.23 Ішкі фиксациясыз білезік жəне алақан сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
473 605 79.24 Ішкі фиксациясыз қол саусақтары сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
474 605 79.27 Ішкі фиксациясыз табанға дейінгі жəне табан сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
475 605 79.28 Ішкі фиксациясыз аяқ саусақтары сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
476 605 79.33 Ішкі фиксация арқылы білезік жəне алақан сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
477 605 79.34 Ішкі фиксация арқылы қол саусақтары сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
478 605 79.341 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 

ішкі фиксациямен өқол саусағы сүйектері 
сынықтарының ашық репозициясы 

479 605 79.37 Ішкі фиксация арқылы табанға дейінгі жəне табан 
сүйек сынықтарының ашық репозициясы 

480 605 79.371 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 
ішкі фиксациямен табанға дейінгі жəне табан 
сүйектері сынықтарының ашық репозициясы 

481 605 79.38 Ішкі фиксация арқылы аяқ саусақтары сүйек 
сынықтарының ашық репозициясы 

482 605 79.381 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 
ішкі фиксациямен табан саусақтарының сүйек 
сынықтарының ашық репозициясы 

483 606 Ішкі фиксациясыз сүйек сынықтарының жабық 
репозициясы 

484 606 79.01 Ішкі фиксациясыз иық сүйектері сынықтарының 
жабық репозициясы 

485 606 79.03 Ішкі фиксациясыз қол ұшы сүйектері жəне білезік 
сүйектері сынықтарының жабық репозициясы 

486 612 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 
ішкі фиксациясыз сүйектері сынықтарының жабық 
репозициясы 

487 612 79.131 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 
ішкі фиксациясыз білек жəне алақан сүйектері 
сынықтарының жабық репозициясы 

488 612 79.171 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 
ішкі фиксациясыз табанға дейінгі жəне табан 
сүйектері сынықтарының жабық репозициясы 

489 644 Көзге жасалатын операциялар СМК 
490 644 11.62 Қабаттау кератопластиканың басқа түрлері 
491 644 11.64 Тесіп өтетін кератопластиканың басқа түрлері 
492 644 12.5901 5-фторрурацил экспозициясы жəне дренаж им-

плантациясы арқылы жасалған трабекулэктомия 
493 644 13.7301 Иол трансклералық фиксациясы жəне қаптамалық 

қаптың пластикасы арқылы сублюксацияланған көз 
жанарының факоэмульсификациясы 

494 644 14.24 Хориоретиналдық зақымдарды шілдін лазерлік 
фотокоагуляциялау жолымен деструкциялау 

495 644 14.41 Имплантант көмегімен аққабықты бекіту 
496 644 14.74 Артқы жақтан кіру арқылы механикалық 

витреоэктомияның басқа түрлері 

497 644 16.42 Басқа имплантантты синхронды енгізу арқылы 
көзалмасының энуклеациясы 
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Ақы төлеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 

міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін 
медициналық қызметтерге тарифтерге 6-қосымша

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде шығындарды 
қосымша өтей отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша ақы 
төлеуге жататын АХЖ-10 диагноздары жəне АХЖ-9 операциялар мен 

манипуляциялар тізбесі
№ Код Атауы 
1 2 3 
Шығындарды қосымша өтей отырып, КШТ құны бойынша ақы төлеуге 

жататын операциялардың тізбесі 
1 03.7993 Стереотаксиялық жүйені қолданумен ми 

нейростимуляторын импланттау 
2 35.05 Аорталық қақпақшаны эндоваскулярлық алмастыру 
3 36.11 Бір коронарлық артерияны аортокоронарлы шунттау 
4 36.12 Екі коронарлық артерияны аортокоронарлық шунттау 
5 36.13 Үш коронарлық артерияны аортокоронарлық шунттау 
6 36.14 Төрт жəне одан көп коронарлық артерияны 

аортокоронарлық шунттау 
7 81.9610 Сүйек ісігі кезіңде буындарды жəне/немесе сүйекті 

ауыстыру 
8 80.267 Гемофилия кезінде артроскопиялық операциялар 
9 80.865 Гемофилия кезінде зақымданған буынды басқа 

жолменжергілікті кесу немесе зақымдау 
10 81.515 Гемофилия кезінде жамбас сүйегін толығымен 

ауыстыру 
11 81.516 Гемофилия кезінде ұршықбуынды толығымен 

ауыстыру 
12 81.526 Гемофилия кезінде ұршықбуынды ішінара толығымен 

ауыстыру 
13 81.545 Гемофилия кезінде тізені толығымен ауыстыру 
14 83.755 Гемофилия кезінде сіңірлерді транспланттау жəне 

орнын ауыстыру 
15 02.93 Интракраниалдық нейростимулятордың электродын 

(электродтарын) импланттау немесе ауыстыру 
16 03.93 Арқалық нейростимулятордың электродын 

(электродтарын) импланттау немесе ауыстыру 
Шығындарды қосымша өтей отырып, КШТ құны бойынша ақы төлеуге 

жататын қызметтердің/манипуляциялардың тізбесі 
17 39.7916 Түрлі аймақтағы біріншілік жəне екіншілік 

метастатикалық қатерлі ісіктердің эндоваскулярлық 
химиоэмболизациясы 

18 39.7949 Гепатоцеллюлярлық карцином кезінде бауыр 
артерияларының химиоэмболизациясы 

19 92.231 Конформдық сəулелік терапия 
20 92.241 Түрлі ошақтардағы қатерлі ісіктердің жіті-

модулирленген сəулелік терапиясы 
21 92.242 Лимфомалар жəне кіші жанбас, құрсақ қуысы, 

висцералдық кеуде ағзаларының қатерлі ісіктерді жіті-
модулирленген сəулелік терапиясы (IMRT) 

22 92.243 Сут безінің обырындағы сəулелендіру кезінде 
түйін ішінде жітілігінің (флюенса) модуляциясымен 
(өзгеруімен) сəулелік терапиясы 

23 92.244 Бас жəне мойын ісіктері обырындағы сəулелендіру 
кезінде түйін ішінде жітілігінің (флюенса) 
модуляциясымен (өзгеруімен) сəулелік терапиясы 

24 92.245 Əйел жыныс мүшелерінің обырындағы жіті-
модуляцияланған сəулелендіру терапиясы(IMRT) 

25 92.246 Жеке ошақтардағы ісіктер үшінбейнелермен 
басқармалы сəулелік терапиясы 

26 92.247 Сызықтық үдеткіште фотондарды қолдану арқылы 
қашықтықтан сəулелік терапия 

27 92.202 Еркектік бездің жергілікті обыры кезіндегі 
интерстициальдық сəулелік терапия (брахитерапия) 

28 92.201 Еркектік без обырындағы жоғары мөлшердегі 
брахитерапия 

29 99.25 Полихимиотерапия (онкология) 
30 99.2900 Балалардағы идиопатиялық тромбоцитопендік қанта-

лау бөртпесінің рефрактерлық түрлерін иммуно-
глобулин жəне моноклоналдық денелермен емдеу 

31 99.2901 Балалардағы аплазиялық анемияның құрама 
иммуносупрессивтік терапиясы 

32 99.2902 Лангерганс жасушаларынан гистицитоздың жоғарғы 
мөлшердегі химиотерапиясы (LCH-III) 

33 99.2903 Жіті лейкоздың жоғарғы мөлшердегі химиотерапиясы 
(ALL-BFM, AML-BFM) 

34 99.0601 Оның дефицитiнде VIII-шi тұқым қуалайтын факторды 
енгізу 

35 99.0602 Оның дефицитiнде IX-шi тұқым қуалайтын факторды 
енгізу 

36 B06.573.008 Ағымды цитофлуориметрия əдісімен қандағы 
«миеломдық ауруға арналған панельді» 
иммунофенотиптеу 

37 B06.574.008 Ағымды цитофлуориметрия əдісімен қандағы «жіті 
лейкоздарға арналған панельді» иммунофенотиптеу 

38 B06.576.008 Ағымды цитофлуориметрия əдісімен қандағы 
«созылмалы лейкоздарға арналған панельді» 
иммунофенотиптеу 

39 B09.766.016 Сүйек кемігі жасушаларын ДНҚ-зондтарын пайдалану 
арқылы (ФИШ-əдісі)молекулярлық-цитогенетикалық 
зерттеу 

40 B09.767.016 Перифериялық қан лимфоциттерінің (1 зонд) 
ДНҚ-зондтарын пайдалану арқылы (ФИШ-əдісі) 
молекулярлық-цитогенетикалық зерттеуін жүргізу 

41 B09.769.016 ДНҚ-зондтарын пайдалану арқылы (ФИШ-əдісі) 
цитологиялық препараттардың, гистологиялық 
қималардың молекулярлық-цитогенетикалық зерттеуін 
жүргізу (1зонд) 

42 B09.800.017 Молекулалық-генетикалық əдіспен 2 класстық 
қанныңHLA-типтендіруін жүргізу 

43 B09.799.017 Молекулалық-генетикалық əдіспен 1 класстық 
қанныңHLA-типтендіруін жүргізу 

44 D92.320.024 Қашықтықтан сəулелік терапия 
45 D92.320.025 Қашықтықтан сəулелік терапия, РОД Гр 
46 D92.201.029 Жолақішілік гамматерапия (жатыр мойыны жəне тоқ 

ішек обыры кезінде), РОД 5Гр 
47 D92.060.023 Сəуле алдыңғы топометриялық дайындау-центрация 
48 B06.660.011 1-4 маркерлерді қолданып, иммуногистохимиялық 

əдіспен қатерлі ісіктердің блок-препараттарын зерттеу 
49 B06.670.011 Қатерлі ісік тінінің блок-препаратын 5-10 маркерлерін 

қолдана отырып, иммуногистохимиялық əдіспен 
зерттеу 

50 B06.671.011 Қатерлі ісік тінінің блок-препаратын10-
нан көпмаркерлерді қолдана отырып, 
иммуногистохимиялық əдіспен зерттеу 

51 B06.667.011 Иммуногистохимиялық əдіспен орнын басушы 
терапияғаісік жасушаларының сезімталдығын зерттеу 

52 B06.668.011 Иммуногистохимиялық əдіспен химиялық препарат-
тарға ісік жасушаларының сезімталдығын зерттеу 

53 B06.669.011 лимфопролиферативті ауруға иммуногистохимиялық 
əдіспен зерттеу (стандарт-панель) 

54 B06.673.011 лимфопролиферативті ауруға иммуногистохимиялық 
əдіспен зерттеу (кеңейтілген-панель) 

55 C04.010.009 Мидың перфузиялық статистикалық сцинтиграфиясы 
бір фотондық эмиссиондық компьютерлік 
томографиясы (3 кескінде) 

56 C04.011.009 Мидың перфузиялық динамикалық сцинтиграфиясы 
бір фотондық эмиссиондық компьютерлік 
томографиясы 

57 C04.001.009 Миокардттың статистикалық бір фотондық 
эмиссиондық компьютерлік томографиясы (3 кескінде) 

58 C04.002.009 Скелеттің статистикалық бір фотондық эмиссиондық 
компьютерлік томографиясы (1 кескінде) 

59 C04.003.009 Скелеттің динамикалық бір фотондық эмиссиондық 
компьютерлік томографиясы (1 кескінде) 

60 C04.004.009 Скелеттің статистикалық бір фотондық эмиссиондық 
компьютерлік томографиясы - одан кейінгі əрбір кескін 

61 C04.013.009 Гепатобилиярлы жүйенің динамикалық 
сцинтиграфиясы бір фотондық эмиссиондық 
компьютерлік томографиясы 

62 C04.014.009 Бүйректі динамикалық сцинтиграфиясы бір фотондық 
эмиссиондық компьютерлік томографиясы 

63 C04.006.009 Қалқанша безінің статистикалық бір фотондық 
эмиссиондық компьютерлік томографиясы 

64 C04.012.009 Жүректің динамикалық сцинтиграфиясы бір фотондық 
эмиссиондық компьютерлік томографиясы 

65 C04.001.010 Бір анатомиялық аймақтың позитрондық-эмиссиондық 
томографиясы (ПЭТ) + компьютерлік томографиясы 

66 C04.002.010 Барлық дененің позитрондық-эмиссиондық 
томографиясы (ПЭТ) + компьютерлік томографиясы 

67 B08.851.021 Биопсиялық материалды иммундық флюоресценттік 
микроскопия əдісімен зерттеу 

68 B08.851.022 Гистологиялық/цитологиялық материалды 
электрондық микроскопия əдісімен зерттеу 

69 B09.801.019 Масс-спектрометрия əдісімен қандағы орфан 
ауруларын диагностикалау 

70 B09.802.019 Масс-спектрометрия əдісімен орфан ауруларын 
дəрілік мониторингілеу 

71 D39.955.703 Тəуліктік стационардың деңгейінде гемодиализ 
72 D50.920.035 MARS - жасанды бауыр аппаратында альбуминдік ди-

ализ (экстракорпорлық бауырлық жəрдем) 
73 D54.980.704 Перитонеалдық катетерді ересектерге имплантанттау 
74 D54.980.705 Балалардың перитонеалдық катетерінің 

имплантациясы 
75 D54.985.728 Тəуліктік стационар деңгейінде бикарбонатты 

буфермен автоматтандырылған перитонеалды диализ 
(ересектер) 

76 D54.985.709 Тəуліктік стационар деңгейінде бикарбонатты 
буфермен автоматтандырылған перитонеалды диализ 
(балалар) 

77 D54.986.710 Тəуліктік стационар деңгейінде лактатты буфермен 
автоматтандырылған перитонеалды диализ 
(ересектер) 

78 D54.985.725 Тəуліктік стационар деңгейінде лактатты буфермен 
автоматтандырылған перитонеалды диализ (балалар) 

79 D54.985.718 Тəуліктік стационар деңгейінде лактатты буфермен 
тұрақты перитонеалды диализ (ересектер) 

80 D54.985.719 Тəуліктік стационар деңгейінде лактатты буфермен ав-
томаттандырылған перитонеалды диализ (ересектер) 

81 D54.985.720 Тəуліктік стационар деңгейінде бикарбонатты 
буфермен тұрақты перитонеалды диализ (ересектер) 

82 D54.985.722 Тəуліктік стационар деңгейінде бикарбонатты 
буфермен тұрақты перитонеалды диализ (балалар) 

Шығындарды қосымша өтей отырып, КШТ құны бойынша ақы төлеу 
жүргізілетін АХЖ-10 бойынша аурулардың негізгі кодтарының тізбесі 

Тромболитикалық препараттардықолданумен ишемиялық 
инсульттер 

83 I63.0 Прецеребралды артерияның тромбозы тудырған ми 
инфарктісі 

84 I63.1 Прецеребралды артерияның эмболиясы тудырған ми 
инфарктісі 

85 I63.2 Прецеребралды артерияның анықталмаған бітелуі 
немесе тарылуы тудырған ми инфарктісі 

86 I63.3 Ми артерияларының тромбозы тудырған ми инфарктісі 
87 I63.4 Ми артерияларының эмболиясы тудырған ми 

инфарктісі 
88 I63.5 Ми артерияларының анықталмаған бітелуі немесе 

тарылуы тудырған ми инфарктісі 
89 I63.6 Ми веналарының тромбозы тудырған ми инфарктісі, 

ірің текті емес 
90 I63.8 Мидың басқа инфарктісі 
91 I63.9 Мидың анықталмаған инфарктісі 
Тромболитикалық препараттардықолданумен жіті миокард инфарктісі ST 

көтерілуімен бірге 
92 I21.0 Жүректің төменгі қабырғасының ушыққан 

трансмуральдық инфарктісі 
93 I21.1 Жүректің басқа орналасу орны анықталған ушыққан 

трансмуральдық инфарктісі 
94 I21.2 Жүректің орналасу орны анықталмаған ушыққан 

трансмуральдық инфарктісі 
95 I21.3 Жүректің анықталмаған ушыққан инфарктісі 
96 I21.9 Жүректің алдыңғы қабырғасының қайталанған 

инфарктісі 
97 I22.0 Жүректің астыңғы қабырғасының қайталанған 

инфарктісі 
98 I22.1 Жүректің басқа орналасу орны анықталған, 

қайталанған миакард инфарктісі 
99 I22.8 Жүректің басқа орналасу орны анықталмаған, 

қайталанған миокард инфарктісі 
100 I22.9 Жүректің төменгі қабырғасының ушыққан 

трансмуральдық инфарктісі 
Тромболитикалық препараттардықолданумен бірге өкпе артериясы 

бұтақтарының тромбоэмболиясы 
101 I26.0 Ушыққан өкпелік жүрек туралы ескертілген өкпе 

эмболиясы 
102 I26.9 Ушыққан өкпелік жүрек туралы ескертілмеген өкпе 

эмболиясы 
Бауырдың циррозы жəне фиброзы 

103 K70.2 Бауырдың алкогольдік фиброзы жəне склерозы 
104 K70.3 Бауырдың алкогольдік циррозы 
105 K71.7 Бауыр циррозы жəне фиброзымен бірге бауырдың 

токсикалық зақымдануы 
106 K74.0 Бауыр фиброзы 
107 K74.1 Бауыр склерозы 
108 K74.2 Бауыр склерозы қосарласа бауыр фиброзы 
109 K74.3 Біріншілік билиарлық цирроз 
110 K74.4 Екіншілік билиарлық цирроз 
111 K74.5 Нақталмаған билиарлық цирроз 
112 K74.6 Басқа жəне нақталмаған билиарлық цирроз 

Өкпе гипертензиясын емдеуде монооксидті азотты қолдану 
113 I27.0 Өкпелік бастапқы гипертензия 
114 I27.8 Другие уточненные формы легочно-сердечной 

недостаточности 
115 I27.9 Өкпе-жүрек функцияларының анықталмаған 

жеткіліксіздігі 

Крон ауруының жəне бейспецификалы ойықжаралы колиттің биологиялық 
терапиясын қолдану 

116 K50.0 Жіңішке ішектің Крон ауруы 
117 K50.1 Тоқ ішектің Крон аруы 
118 K50.8 Крон ауруының басқа түрлері 
119 K50.9 Анықталмаған Крон ауруы 
120 K51.0 Жаралы (созылмалы) энтероколит 
121 K51.1 Жаралы (созылмалы) илеоколит 
122 K51.2 Жаралы (созылмалы) проктит 
123 K51.3 Жаралы (созылмалы) ректосигмоидит 
124 K51.9 Анықталмаған жаралы колит 

 
Ақы төлеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, 

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін 

медициналық қызметтерге тарифтерге 7-қосымша

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
нақты жұмсалған шығыстар бойынша ақы төлеуге жататын 
АХЖ-9 бойынша операциялар мен манипуляциялар тізбесі

№ АХЖ-9 
коды 

Атауы 

Жоғары технологиялық медициналық қызмет 
1 35.991 Митралды тесікті клиптеу 
2 37.941 Автоматты кардиовертерді/дифибрилляторды, жалпы 

жуйені ауыстыру 
3 78.191 Жамбас сүйектеріне кезеңдік түзетуді қажет ететін беткей 

бекітетін құрылғыларды қолдану 
4 92.291 Қалқанша безі ауруларын радио-йодтік емдеу 
5 33.5 Өкпені транспланттау 
6 33.6 «Жүрек - өкпе» кешенін аралас транспланттау 
7 52.80 Ұйқы безін транспланттау, нақтыланбаған 
8 41.06 Кіндік дің жасушаларын транспланттау 
9 37.51 Жүректі транспланттау 
10 55.62 Кадаврдан бүйректі транспланттау 
11 00.93 Арқалық нейростимулятордың электродын (электродтарын) 

импланттау немесе ауыстыру 
12 50.52 Кадаврдан бауырды транспланттау 
13 39.65 Экстракорпорлық мембраналық оксигенация 

Мамандандырылған медициналық көмек 
14 41.94 Көкбауыр трансплантациясы 
15 78.05 Жамбас сүйегінің трансплантациясы 
16 78.07 Үлкен жəне кіші жіліншік сүйегінің трансплантациясы 

Ақы төлеу клиникалық- шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 

міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін 
медициналық қызметтерге тарифтерге 8-қосымша

Байқоңыр қаласы, Төретам жəне Ақай ауылдарында тұратын 
Қазақстан Республикасының азаматтарына медициналық қызмет 
көрсететін медициналық ұйымдар үшін түзету коэффициенті

№ Медициналық ұйымның атауы Түзету 
коэффициенті 

1 Қызылорда облысының Денсаулық сақтау 
басқармасының «Көпбейінді облыстық ауруханасы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық 
меммекеттік кəсіпорны 

1,0121 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 28 маусымдағы №98 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2018 жылғы 5 қыркүйектегі №10 бұйрығына 2-қосымша

Ақы төлеу акушерлік-гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу 
жағдайының күрделілігін ескере отырып, клиникалық-шығындық 
топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің 

кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық 

қызметтерге тарифтер
№ КШТ 

коды 
СК Атауы Тариф, 

теңге 
1 2 3 4 5 
1 O001 4,6543 Қиындығы айтарлықтай оталармен 

Кесар тілігі 
518 054,40 

2 O002 1,8281 Қиындығы айтарлықтай 
диагноздармен Кесар тілігі 

203 479,63 

3 O003 1,2116 Қиындығы мардымсыз диагноздармен 
Кесар тілігі 

134 859,10 

4 O004 2,1803 Қиындығы айтарлықтай оталармен 
өздігінен босанулар 

242 681,82 

5 O005 0,9142 Қиындығы айтарлықтай 
диагноздармен өздігінен босанулар 

101 756,51 

6 O006 0,7778 Қиындығы мардымсыз диагноздармен 
өздігінен босанулар 

86 574,29 

7 O007 0,6518 Асқынуларсыз өздігінен босанулар 72 549,65 
8 O101 1,0137 Қиындығы айтарлықтай 

диагноздармен жүктілік 
112 831,52 

9 O102 0,9940 Қиындығы мардымсыз диагноздармен 
жүктілік 

110 638,78 

10 O103 0,7112 Жүктілік кезіндегі асқынуларсыз ем 
шаралар/манипуляциялар (жатыр 
мойнағының қылтасы мен жатыр 
мойнының жеткіліксіздігі кезінде жатыр 
мойнын түзету жəне/немесе ұрыққа 
жатырішілік анықталған ем шара/туу 
алдылық диагностика) 

79 161,27 

11 O104 0,6098 Жалған толғақтар 67 874,78 
12 O105 0,8692 Қауіпті түсік 96 747,71 
13 O201 1,8800 Қиындығы айтарлықтай оталармен 

түсік 
209 256,45 

14 O202 0,9099 Жатырдан тыс жүктілік 101 277,89 
15 O203 0,6358 Хирургиялық оталарсыз түсік 70 768,75 
16 O204 0,9724 Кішігірім хирургиялық оталармен түсік 108 234,56 
17 O301 1,0286 Босанғаннан немесе түсіктен 

кейін қиындығы айтарлықтай 
диагноздармен жəне/немесе 
оталармен ауруханаға жатқызу 

114 489,99 

18 O302 0,8430 Босанғаннан немесе түсіктен кейін 
қиындығы мардымсыз диагноздармен 
ауруханаға жатқызу 

93 831,48 

 
Ескертпе: *Стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастыратын 

көмек нысандары бойынша мамандандырылған медициналық көмек көрсететін 
денсаулық сақтау субъектілері үшін акушерлік-гинекологиялық бейін бойынша 
емделген жағдайдың күрделілігін ескере отырып клиникалық-шығындық топтар 
бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф (бұдан əрі –емделген жағдайдың 
күрделілігін ескере отырып КШТ бойынша тариф) айқындалады: стационарлық 
медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы 
үшін тариф КШТ əрбір түрінің шығын сыйымдылығы коэффициенттерін, 111 
306,62 теңгені құрайтын базалық мөлшерлемені жəне Қазақстан Республикасы 
денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 26 қарашадағы № 801 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№5946 болып тіркелген) Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
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(Жалғасы. Басы 17-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 

шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйісінде 
көрсетілетін медициналық қызметтерге арналған тарифтерді қалыптастыру 
əдістемесіне сəйкес мынадай түзету коэффициенттерін ескере отырып: 
стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастыратын медициналық көмек 
нысандары бойынша мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде 
емделген жағдайдың күрделілігін ескере отырып медициналық қызметтерге 
КШТ бойынша тарифтерге ауыл аумағының коэффициенті – 1,1298; Осы 
КШТ бойынша тарифтерге 1-қосымшаға сəйкес жылу беру маусымының 
ұзақтығы коэффициенті; Осы КШТ бойынша тарифтерге 2-қосымшаға сəйкес 
экологиялық коэффициент; Осы КШТ бойынша тарифтерге 3-қосымшаға 
сəйкес емделген жағдайдың күрделілігін ескере отырып Халықаралық біріккен 
комиссияның (JCI, АҚШ) стандарттары бойынша аккредиттеуден өткені туралы 
куəлігі бар медициналық ұйымдар үшін тариф; Осы КШТ бойынша тарифтерге 
4-қосымшаға сəйкес емделген жағдайдың күрделілігін ескере отырып 
босандыру мен балалар қызметтері бойынша ықпалдастырылған моделін 
енгізуге, жіті миокард инфарктісі мен жарақаттар кезінде медициналық көмек 
көрсетуге жəне жіті инсульт пен онкологиялық ауруларды басқаруға арналған 
коэффициент; күндізгі стационарды жағдайында стационарды алмастыратын 
медициналық көмек көрсету көрсету кезінде, КШТ бойынша бір емделіп шығу 
жағдайы үшін стационарлық медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша 
бір емделіп шығу жағдайы үшін тарифтің 1/4-ін құрайды. Күндізгі стационарда 
емдеуі басым АХЖ-9 бойынша операциялар мен манипуляциялардың 
тізбесі бойынша емделіп шығу жағдайларын қоспағанда КШТ бойынша 
тарифтерге 5-қосымшаға сəйкес бір емделген жағдай үшін КШТ бойынша 
тариф стационарлық медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша бір 
емделіп шығу жағдайы үшін тарифтің 3/4 мөлшерінде айқындалады; Үйдегі 
стационар жағдайында стационарды алмастыратын медициналық көмек 
көрсету кезінде бір емделген жағдай үшін КШТ бойынша тариф стационарлық 
медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы 
үшін тарифтің 1/6 мөлшерінде айқындалады; Емделген жағдайдың емделген 
жағдайдың күрделілігін ескере отырып осы КШТ бойынша тарифтерге 
6-қосымшаға сəйкес Байқоңыр қаласында, Төретам жəне Ақай кенттерінде 
тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына медициналық қызметтер 
көрсететін медициналық ұйымдар үшін түзету коэффициенті. акушерлік-
гинекологиялық бейін бойынша емделген жағдайдың күрделілігін ескере 
отырып КШТ қалыптастыру үшін АХЖ-10 диагноздар жəне АХЖ-9 бойынша 
операциялар мен манипуляциялар тізбелері осы КШТ бойынша тарифтерге 
7-17 қосымшаларға сəйкес емделген жағдайдың күрделілігін ескере отырып. 
Қысқартулардың анықтамасы: КШТ – клиникалық-шығындық топ; СК - салмақ 
коэффициенті; АХЖ-9– 9 қайта қараудың денсаулыққа байланысты аурулар 
мен проблемалардың халықаралық статистикалық жіктемесі; АХЖ-10– 10 
қайта қараудың денсаулыққа байланысты аурулар мен проблемалардың 
халықаралық статистикалық жіктемесі.

 Ақы төлеу акушерлік- гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу 
жағдайының күрделілігін ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар 

бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге 
тарифтер 1-қосымша

Жылу беру маусымының ұзақтығының коэффициенттері
№ Өңірдің 

коды 
Облыс Жылу беру маусымы 

ұзақтығының коэффициенті 
1 11 Ақмола облысы 1,0049 
2 15 Ақтөбе облысы 
3 35 Қарағанды облысы 
4 39 Қостанай облысы 
5 55 Павлодар облысы 
6 59 Солтүстік Қазақстан облысы 
7 63 Шығыс Қазақстан облысы 
8 71 Нұр-Сұлтан қаласы 
9 23 Атырау облысы 1,0028 

10 27 Батыс Қазақстан облысы 
11 47 Маңғыстау облысы 
12 43 Қызылорда облысы 
13 19 Алматы облысы 1,0000 
14 31 Жамбыл облысы 
15 51 Түркістан облысы 
16 75 Алматы қаласы 
17 51 Шымкент қаласы 

Ақы төлеу акушерлік- гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу 
жағдайының күрделілігін ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар 

бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге 
тарифтер 2-қосымша

Экологиялық коэффициенттер
№ Өңірдің 

коды 
Аймақ Өңір Коэффициент 

1 2 3 4 5 
1 1536 Ақтөбе 

облысы 
Байған 
ауданы 

1,0779 

2 1548 Мұғалжар ауданы 1,0779 
3 1556 Темір ауданы 1,0779 
4 1564 Шалқар ауданы 1,2595 
5 1568 Ырғыз ауданы 1,0779 
6 3560 Қарағанды 

облысы 
Ұлытау 
ауданы 

1,0779 

7 3548 Қарқаралы ауданы 1,0243 
8 4310 Қызылорда 

облысы 
Қызылорда 
Қ.А. 

1,1557 

9 4319 БайқоңырҚ.А. 1,1557 
10 4332 Арал ауданы 1,2595 
11 4336 Жалағаш ауданы 1,1557 
12 4340 Жаңақорған 

ауданы 
1,1557 

13 4344 Қазалы ауданы 1,2595 
14 4346 Қармақшы ауданы 1,1557 
15 4348 Сырдария ауданы 1,1557 
16 4352 Шілікті ауданы 1,1557 

17 5116 Түркістан 
облысы 

АрысҚ.А. 1,0779 

18 5126 ТүркістанҚ.А. 1,0779 
19 5148 Отырар ауданы 1,0779 
20 5156 Созақ ауданы 1,0779 
21 5164 Шардара ауданы 1,0779 
22 6332 Шығыс 

Қазақстан 
облысы 

Абай ауданы 1,0283 

23 6318 АягөзҚ.А. 1,0243 
24 6334 Аягөз ауданы 1,0243 
25 6336 Бесқарағай ауданы 1,0283 
26 6338 Бородулиха 

ауданы 
1,0243 

27 6340 Глубоковск ауданы 1,0243 
28 6344 Жарма ауданы 1,0243 
29 6346 Зайсан ауданы 1,0202 
30 6320 ЗырянҚ.А. 1,0202 
31 6348 Зырян ауданы 1,0202 
32 6350 Көкпекті ауданы 1,0202 
33 6322 КурчатовҚ.А. 1,0243 

34 6324 Риддер Қ.А. 1,0243 
35 6328 СемейҚ.А. 1,0243 
36 6358 Тарбағатай ауданы 1,0202 
37 6362 Ұлан ауданы 1,0243 
38 6364 Ұржар ауданы 1,0202 
39 6368 Шемонайха ауданы 1,0243 
40 6310 ӨскеменҚ.А. 1,0243 
41 5552 Павлодар 

облысы 
Аққулы ауданы 1,0202 

42 5556 Мамыр ауданы 1,0243 
43 5536 Баянауыл ауданы 1,0162 

Ақы төлеу акушерлік- гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу 
жағдайының күрделілігін ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар 

бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге 
тарифтер 3-қосымша

Халықаралық бірлескен комиссияның (JCI, АҚШ) стандарттары
бойынша аккредиттеуден өту туралы күəлігі бар медициналық көмек 

көрсететін ұйымдар үшін тариф
№ Денсаулық сақтау ұйымының атауы Тариф 
1 «University Medical Center» Корпоративтік қоры 1,05 
2 «Ұлттық нейрохирургия орталығы» Акционерлік қоғам 1,06 
3 «Ұлттық кардиохирургия орталығы» Акционерлік қоғам 1,03 
4 «Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы 

медициналық орталығы ауруханасы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорыны 

1,04 

Ақы төлеу акушерлік- гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу 
жағдайының күрделілігін ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар 

бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге 
тарифтер 4 қосымша

Онкологиялық аурулар жəне жіті инсульт басқару,
жарақаттар жəне жіті миокард инфарктісіне медициналық 

көмек көрсету, босандыру мен балалар қызметтері бойынша 
ықпалдастырылған моделін енгізу үшін тарифтер

№ Мекеме атауы Тариф 
1 «Қазақ онкология жəне радиология ғылыми-зерттеу институ-

ты» АҚ 
1,0012 

2 «Травматология жəне ортопедия ғылыми-зерттеу институты» 
ШЖҚ РМК 

1,0012 

3 «Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ 1,0104 
4 «Педиатрия жəне балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ 1,0021 
5 «Акушерия, гинекология жəне перинатология ғылыми 

орталығы» АҚ 
1,0122 

6 «Кардиология жəне ішкі аурулар ғылыми зерттеу институты» АҚ 1,0051 

Ақы төлеу акушерлік- гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу 
жағдайының күрделілігін ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар 

бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге 
тарифтер 5-қосымша

Күндізгі стационар негізінде емдеу үшін АХЖ-9 бойынша оталар мен 
манипуляциялар тізімі

№ №  
КШТ 

АХЖ-9 
коды 

АХЖ-9 бойынша оталар мен манипуляциялар 

1 2 3 4 
1 507 Интраокулярлық операциялар, катарактаның 

факоэмульсификациясы 
2 507 11.71 Кератомелез 
3 507 11.79 Мөлдір қабықтағы қайта құрушы жəне 

рефракционды хирургияның басқа түрлері 
4 507 13.73 Интраокулярлы линза арқылы имплантациямен 

катарактаның факоэмульсификациясы 
5 507 13.91 Интраокулярлы линза арқылы имплантациямен 

катарактаның факоаспирациясы 
6 507 14.75 Шыны тəріздес денені алмастырушыны енгізу 
7 514 Көз қабығына, жас жолдарына жасалатын 

операциялар 
8 514 08.20 Қабақтың зақымданған бөлігін алып тастау, 

басқаша анықталмаған 
9 514 08.2011 Көз қабағының тінінің зақымдануын алып тастау, 

өсінді пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
10 514 08.23 Қабақтың айтарлықтай зақымданған бөлігін тілу, 

қабақтың барлық қалыңдығына емес 
11 514 08.24 Қабақтың айтарлықтай зақымданған бөлігін тілу, 

қабақтың барлық қалыңдығына 
12 514 08.25 Қабақтың зақымданған бөлігін деструкциялау 
13 514 08.38 Кабақтың ретракциясын түзету 
14 514 08.41 Термокаутерді пайдалану арқылы энтропионды 

немесе эктропионды түзету 
15 514 08.42 Тігіс салу арқылы энтропионды немесе 

эктропионды түзету 
16 514 08.43 Сына тəрізді резекция арқылы энтропионды 

немесе эктропионды түзету 
17 514 08.44 Қабақты қайта құру арқылы энтропионды немесе 

эктропионды түзету 
18 514 08.49 Энтропионды немесе эктропионды түзетудің басқа 

түрлері 
19 514 08.51 Кантотомия 
20 514 08.52 Блефарорафия 
21 514 08.61 Тері қиындысы немесе трансплантант арқылы 

қабақты қайта құру 
22 514 08.62 Шарышты қабықтың тері қиындысы немесе 

трансплантанты арқылы қабақты қайта құру 
23 514 08.63 Қыл фолликул трансплантанты арқылы қабақты 

қайта құру 
24 514 08.64 Тарзо-коньюнктивалды қиындысы арқылы қабақты 

қайта құру 
25 514 08.71 Қабақ шетін барлық қалыңдығына емес тарту 

арқылы қабақты қайта құру 
26 514 08.72 Қабақтың барлық қалыңдығына емес қабақты қайта 

құрудың басқа түрлері 
27 514 08.73 Қабақ шетін барлық қалыңдығына тарту арқылы 

қабақты қайта құру 
28 514 08.74 Қабақтың барлық қалыңдығына қабақты қайта 

құрудың басқа түрлері 
29 514 08.82 Қабақ шетін барлық қалыңдығына емес тарту 

арқылы қабақ жарылуын жою 
30 514 08.84 Қабақ шетін барлық қалыңдығына тарту арқылы 

қабақ жарылуын жою 
31 514 09.20 Көз жасы безін тілу, басқаша дəлденбеген 
32 514 09.21 Көз жасы безінің зақымданған бөлігін тілу 
33 514 09.2111 Көз жасы бездерінің зақымдануын алып тастау, 

өскін пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
34 514 09.22 Басқаша жартылай дакриоаденэктомия 
35 514 09.23 Толық дакриоаденэктомия 

36 514 09.60 Көз жасы қабын жəне көз жасы жолдарын тілу 
37 514 09.71 Айналдырылған көз жасы нүктесін түзету 
38 514 09.72 Көз жасы нүктесінің басқа түзетуі 
39 514 09.73 Көз жасы түтікшесін түзету 
40 514 09.81 Дакриоцисториностомия 
41 514 09.811 Эндоназалды эндоскопиялық 

дакриоцисториностомия 
42 514 09.82 Конъюнктивоцисториностомия 
43 514 09.83 Түтік немесе стент ендіру арқылы 

конъюнктивоцисториностомия жасау 
44 514 09.90 Көз жасы жүйесіндегі басқа манипуляциялар 
45 514 09.91 Көз жасы нүктесінің облитерациясы 
46 514 09.99 Көз жасы жүйесіндегі басқа манипуляциялар 
47 514 10.41 Бос трансплантант көмегімен симблефаронды 

түзету 
48 514 10.50 Конъюнктива мен қабақтың бітіп кетуінің лизисі 
49 515 Склераға, конъюктиваға жəне көз қабығына 

жасалатын операциялар 
50 515 10.30 Конъюктиваны тілу 
51 515 10.31 Конъюктива тінін немесе зақымданған бөлігін тілу 
52 515 10.32 Конъюктиваның зақымданған бөлігінің 

деструкциясы 
53 515 10.3311 Көздің шырықты қабығына жою шаралары, өскін 

пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
54 515 10.44 Конъюнктиваға бос трансплантантты қондырудың 

басқа түрлері 
55 515 10.60 Конъюнктива жарылуын жою 
56 515 11.00 Магнит көмегімен мөлдірқабыққа сыналап 

кіргізілген бөгде затты алып тастау 
57 515 11.10 Мөлдірқабықты кесу 
58 515 11.22 Мөлдірқабықтың биопсиясы 
59 515 11.29 Мөлдірқабықтағы басқа диагностикалық 

манипуляциялар 
60 515 11.31 Птеригиум транспозициясы 
61 515 11.39 Птеригиумды тілудің басқа түрлері 
62 515 11.41 Мөлдірқабықтың эпителиясын механикалық алып 

тастау 
63 515 11.42 Мөлдірқабықтың зақымданған бөлігін 

термокаутеризациялау 
64 515 11.43 Склера криопексиясы, Мөлдірқабықтың 

зақымданған бөлігінің криотерапиясы 
65 515 11.49 Көздің алдыңғы бөлігіне лазер операциясын жасау, 

Мөлдірқабықты тілудің басқа түрлері 
66 515 11.51 Мөлдірқабық жарылуын тігу 
67 515 11.52 Мөлдірқабықтың операциялық тігістерден кейін 

айырылған жерлерін жою 
68 515 11.53 Конъюктивалды кесінді арқылы мөлдірқабықтың 

жарылуын немесе жарақатын жою 
69 515 11.59 Мөлдірқабықты қалпына келтірудің басқа түрлері 
70 515 11.72 Кератофакия 
71 515 11.74 Термокератопластика 
72 515 11.75 Түбегейлі кератотомия 
73 515 11.76 Эпикератофакия 
74 515 11.99 Мөлдірқабықтағы басқа манипуляциялар 

(Корнеальды тігісті алу) 
75 515 12.82 Аққабық жыланкөзін жою 
76 515 12.84 Склера зақымдануын тілу немесе бұзу 
77 515 12.86 Аққабық стафиломасын жоюдың басқа жолдары 
78 515 12.88 Склераны нығайтудың басқа түрлері 
79 516 Мөлдір қабыққа, кірпіктік жəне шыны тəріздес 

денеге жасалатын операциялар 
80 516 12.11 Трансфикциясы бар иридотомия 
81 516 12.13 Пролабирланған көздің сыртқы мөлдір қабығын тілу 
82 516 12.21 Көздің алдыңғы камерасының диагностикалық 

аспирациясы 
83 516 12.22 Көздің сыртқы мөлдір қабығының биопсиясы 
84 516 12.31 Гониосинехияның лизисі 
85 516 12.32 Алдыңғы синехиялардың басқа түрлерінің лизисі 
86 516 12.33 Артқы синехиялардың лизисі 
87 516 12.34 Мөлдірқабықтың жəне шыны тəріздес дененің 

бітісуінің лизисі 
88 516 12.35 Көздің сыртқы мөлдір қабығына операция жасау 
89 516 12.39 Иридопластиканың басқа түрлері 
90 516 12.41 Кесіп алып тастаусыз көздің мөлдір қабығының 

зақымданған бөлігін жою 
91 516 12.42 Көздің мөлдір қабығының зақымданған бөлігін кесіп 

алып тастау 
92 516 12.43 Кесіп алып тастаусыз кірпікті дененің зақымданған 

бөлігін жою 
93 516 12.44 Кірпікті дененің зақымданған бөлігін кесіп алып 

тастау 
94 516 12.61 Иридэктомиясы бар аққабықтың трефинациясы 
95 516 12.62 Иридэктомиясы бар аққабықтың 

термокаутеризациясы 
96 516 12.65 Иридэктомиясы бар аққабықты ашудың басқа 

түрлері (синус-трабекулоэктомия) 
97 516 12.66 Аққабықтағы жыланкөзді операциядан кейін тексеру 
98 516 12.72 Кірпікті дененің криотерапиясы 
99 516 12.74 Кірпікті дененің азаюы, басқаша анықталмаған 
100 516 12.83 Басқа бөлімдерде жіктелмейтін алдыңғы сегменттің 

операциялық жарасын тексеру 
101 516 12.92 Алдыңғы камераға инъекция енгізу 
102 516 14.11 Шыны тəріздес дененің диагностикалық 

аспирациясы 
103 516 14.71 Шыны тəріздес денені алып тастау, алдыңғы жету 

əдісі 
104 516 14.72 Шыны тəріздес денені жоюдың басқа түрлері 

(ретинорексис) 
105 516 14.73 Алдыңғы жету əдісі арқылы механикалық 

витреоэктомия жасау 
106 516 14.76 Интравитреалдық дəрі-дəрмек енгізу 
107 517 Көз жанарының ауруына байланысты жасалатын 

операциялар 
108 517 13.00 Көз жанарынан бөгде затты алып тастау, басқаша 

дəлденбеген 
109 517 13.02 Магнитті қолданбай көз жанарынан бөгде затты 

алып тастау 
110 517 13.11 Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына 

қаптама ішілік экстракция жасау 
111 517 13.19 Көз жанарына қаптама ішілік экстракция жасаудың 

басқа түрлері 
112 517 13.20 Тізбекті экстракция əдісімен көз жанарына 

қаптамадан тыс экстракция жасау 
113 517 13.30 Қарапайым аспирация (жəне ирригация) əдісімен 

көз жанарына қаптамадан тыс экстракция жасау 
114 517 13.41 Көз жанарының эмульгациясы жəне катарактаның 

аспирациясы 
115 517 13.42 Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау жəне 

артқы жету əдісі арқылы катарактаны аспирациялау 
116 517 13.43 Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау жəне 

катарактаны аспирациялаудың басқа түрлері 



22 21 ҚАРАША 2019 ЖЫЛRESMI

117 517 13.51 Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына 
қаптамадан тыс экстракция жасау 

118 517 13.59 Көз жанарын қаптамадан тыс экстракциялаудың 
басқа түрлері 

119 517 13.64 Салдарлық мембрананы кесу (катарактадан кейін) 
120 517 13.65 Салдарлық мембрананы тілу (катарактадан кейін) 
121 517 13.66 Салдарлық мембрананы механикалық жолмен 

ұсақтау (катарактадан кейін) 
122 517 13.92 Катарактаның факоаспирациясы 
123 518 Глаукома кезіндегі операциялар 
124 518 12.51 Гониотомиясыз гониопунктура 
125 518 12.52 Гониопунктурасыз гониотомия 
126 518 12.53 Гониопунктурасы бар гониотомия 
127 518 12.54 Сыртқы трабекулотомия 
128 518 12.55 Циклодиализ 
129 518 12.59 Көз ішіндегі циркуляцияны жақсартудың басқа 

тəсілдері 
130 518 12.591 Көз ішіндегі циркуляцияны жақсартудың лазерлік 

тəсілдері 
131 518 12.63 Иридэнклейзис жəне көздің мөлдір қабығын созу 
132 518 12.64 Сыртқы трабекулэктомия 
133 518 12.71 Циклодиатермия 
134 518 12.73 Циклофотокоагуляция 
135 519 Көздің тамырлық қабығына жасалатын 

операциялар 
136 519 14.21 Диатермия жолымен хориоретиалды зақымдануды 

бұзу 
137 519 14.22 Криотерапия жолымен хориоретиналды 

зақымдануды бұзу 
138 519 14.26 Сəулелік терапия əдісімен хориоретиналды 

зақымдануды жою 
139 519 14.27 Сəулелену көзін имплантациялау жолымен 

хориоретиналды зақымдануды бұзу 
140 519 14.31 Диатермия жолымен көз торының жарылуын жою 
141 519 14.32 Криотерапия көмегімен көз торының жарылуын 

жою 
142 519 14.34 Көз торының лазерлі коагуляциясы 
143 519 14.35 Дəлденбеген түрдегі фотокоагуляцияның көмегімен 

көз торының жарылуын шектеу 
144 519 14.51 Диатермия жолымен көз торының ажырауын жою 
145 519 14.52 Криотерапия көмегімен көз торының ажырауын жою 
146 519 14.53 Ксенон доғасы арқылы фотокоагуляция жолымен 

көз торының қабаттануын жою 
147 519 14.54 Лазерлі фотокоагуляция көмегімен көз торының 

қабаттануын жою 
148 519 14.55 Фотокоагуляцияның дəлденбеген түрі көмегімен көз 

торының қабаттануын жою 
149 519 14.82 Хориоидея реваскуляризациясы 
150 519 14.83 Супрахориодальды кеңістікті аутолимфодренаждау 
151 519 14.84 Варикозды тамырды таңу арқылы 

супрахориодальды кеңістікті аутолимфодренаждау 
152 519 14.86 Көз тамырын реваскуляризациялау 
153 519 14.87 Хориоидеяны реваскуляризациялау арқылы 

супрахориодальды кеңістікті декомпрессиялау 
154 519 14.89 Басқа вазореконструктивті операциялар 
155 520 Көз жəне көзден тыс бұлшықеттерге жасалатын 

операциялар 
156 520 08.31 Тұтас бұлшықетке тігіс салу арқылы 

блефароптозды түзету 
157 520 08.32 Тұтас бұлшықетке фасциалды демеуші таңғышты 

салу арқылы блефароптозды түзету 
158 520 08.33 Көтеруші бұлшықетті немесе апоневрозды ауыс ты-

ру немесе резекция арқылы блефароптозды түзету 
159 520 08.34 Көтеруші бұлшық еттегі өзге манипуляциялар 

арқылы блефароптозды түзету 
160 520 08.35 Тарзальды əдіс арқылы блефароптозды түзету 
161 520 08.36 Басқа əдістер арқылы блефароптозды түзету 
162 520 15.11 Көзден тыс бір бұлшықеттің бекітілген орнын артқа 

ауыстыру 
163 520 15.12 Көзден тыс бір бұлшықеттің орнын ауыстыру 
164 520 15.13 Көзден тыс бір бұлшықеттің резекциясы 
165 520 15.19 Көз алмасынан уақытша бөлу арқылы көзден тыс 

бір бұлшықетте жасалатын басқа манипуляциялар 
166 520 15.21 Көзден тыс бір бұлшықетті ұзарту үшін жасалған 

манипуляциялар 
167 520 15.22 Көзден тыс бір бұлшықетті қысқарту үшін жасалған 

манипуляциялар 
168 520 15.30 Бір немесе екі көздегі көз жанарын уақытша 

бөлу арқылы екі немесе одан да көп көзден тыс 
бұлшықеттердегі манипуляциялар 

169 520 15.50 Көзден тыс бұлшықеттердің транспозициясы 
170 520 15.70 Көзден тыс бұлшықеттің жарақатын қалпына 

келтіру 
171 520 15.90 Көзден тыс бұлшықеттердегі жəне сіңірлердегі 

басқа манипуляциялар 
172 520 15.9011 Көз маңындағы бұлшықеттерге операциялар, өсінді 

пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
173 521 Көзді протездеудің əртүрлі түрлері 
174 521 08.69 Қиындылар немесе трансплантанттар арқылы 

қабақты қайта құрудың басқа түрлері 
175 521 10.42 Бос трансплантант көмегімен конъюнктива күмбезін 

қайта құру 
176 521 11.32 Мөлдірқабық трансплантант арқылы птеригиумды 

тілу 
177 521 11.60 Мөлдірқабықтың трансплантаты, басқаша 

анықталмаған 
178 521 11.61 Аутоимлантант арқылы қабатты кератопластика 
179 521 11.63 Аутотрансплантант арқылы толассыз 

кератопластика жасау 
180 521 11.69 Мөлдірқабық трансплантының басқа түрлері 
181 521 11.73 Кератопротез жасау 
182 521 11.92 Мөлдірқабықтан жасанды имплантантты алып 

тастау 
183 521 12.85 Трансплантант көмегімен аққабықты стафиломаны 

жою 
184 521 12.87 Трансплантант көмегімен аққабықты нығайту 
185 521 13.70 Жасанды көз жанарын (жалған көз жанары) енгізу 
186 521 13.71 Катарактаны экстракциялау кезінде бір мезетте көз 

ішілік жанарды енгізу 
187 521 13.72 Көзішілік жасанды жанарды қайтадан енгізу 
188 521 13.80 Имплантталған көз жанарын алып тастау 
189 521 14.60 Көздің артқы сегментінен хирургиялық жолмен 

имплантталған материалды алып тастау 
190 521 16.01 Сүйек трансплантантын пайдалану арқылы 

орбитотомия жасау 
191 521 16.02 Көзұялық имплантантын кіргізу арқылы 

орбитотомия жасау 
192 521 16.31 Аққабықтағы синхронды имплантантпен көз 

ішіндегісін алып тастау 
193 521 16.41 Бұлшық етті бекіту арқылы теондық капсулаға 

имплантантты синхронды енгізу арқылы 
көзалмасының энуклеациясы 

194 521 16.61 Көз имплантантын қайтадан енгізу 
195 521 16.62 Көз имплантантын қайтадан енгізу жəне тексеру 
196 521 16.65 Эвисцерация қуысына трансплантатты қайтадан 

енгізу 
197 521 16.71 Көз имплантантын алып тастау 
198 521 16.72 Көзұялық имплантантты алып тастау 
199 522 Көзалмасы жəне көзұясы зақымдарын түзету 

түрлері 
200 522 10.00 Кесу арқылы конъюктивадан сыналап кіргізілген 

бөгде затты алып тастау 
201 522 12.00 Көздің алдыңғы сегментінен көз ішіндегі бөгде 

затты алып тастау, басқаша анықталмаған 
202 522 12.01 Магнит көмегімен көздің алдыңғы сегментінен көз 

ішіндегі бөгде затты алып тастау 
203 522 12.02 Магнитті қолданбай көздің алдыңғы сегментінен көз 

ішіндегі бөгде затты алып тастау 
204 522 12.81 Аққабық жарылуын тігу 
205 522 13.01 Магнит көмегімен көз жанарынан бөгде затты алып 

тастау 
206 522 14.00 Көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау, 

басқаша көрсетілмеген 
207 522 14.01 Магнит көмегімен көздің артқы сегментінен бөгде 

затты алып тастау 
208 522 14.02 Магнитті қолданбай көздің артқы сегментінен бөгде 

затты алып тастау 
209 522 16.10 Енген бөгде затты алып тастау, басқаша 

анықталмаған 
210 522 16.81 Көзұя жарақатын оперативті емдеу 
211 522 16.82 Көз алмасының жарылуын жою 
212 522 16.92 Көзұяның зақымданған бөлігін тілу 
213 523 Көзге жасалатын өзге операциялар 
214 523 12.40 Көздің алдыңғы сегментінің зақымданған бөлігін 

жою, басқаша анықталмаған 
215 523 12.93 Алдыңғы камерадан эпителий өсіндісін жою немесе 

бұзу 
216 523 14.9001 Ангиогенез ингибиторларын көзішілік енгізу 
217 523 15.60 Көзден тыс бұлшықеттегі хирургиялық 

манипуляцияларды тексеру 
218 523 16.09 Орбитотомияның басқа түрлері 
219 523 16.22 Көзұяның диагностикалық аспирациясы 
220 523 16.39 Көзалманы эвисцерациялаудың басқа түрлері 
221 523 16.49 Көзалмасына энуклеация жасаудың басқа түрлері 
222 523 16.51 Іргелес құрылымдарды алып тастау арқылы 

көзұясына эвисцерация жасау 
223 523 16.52 Көзұялық сүйекті терапиялық алып тастау арқылы 

көзұясына эвисцерация жасау 
224 523 16.59 Көзұясына эвисцерация жасаудың басқа түрлері 
225 523 16.63 Энуклеация жəне имплантантты енгізуден кейін көз 

ойдымын тексеру 
226 523 16.64 Энуклеациядан кейін көз ойдымын тексерудің басқа 

түрлері 
227 523 16.66 Эвисцерация қуысының басқа тексерісі 
228 523 16.69 Көзалмасын алып тастаудан кейін басқа салдарлық 

манипуляциялар 
229 523 16.91 Терапиялық дəрінің ретробульбарды инъекциясы 
230 523 16.93 Құрылымын дəлдемей көздің зақымданған бөлігін 

тілу 
231 523 16.98 Көзұядағы өзге манипуляциялар 
232 523 19.9011 Көз шарасы мен көздің алмасына жасалатын 

операциялар, жаңа өсінділер пайда болғанда - 
микрохирургиялық 

233 525 Көз жəне қосалқы аппаратқа жасалатын басқа жəне 
анықталмаған операциялар жəне манипуляциялар 

234 525 08.83 Қабақтың барлық қалыңдығына емес қабақ 
жарылуын жоюдың басқа түрлері 

235 525 08.85 Қабақтың барлық қалыңдығына қабақ жарылуын 
жоюдың басқа түрлері 

236 525 10.10 Конъюнктиваны кесудің басқа түрлері 
237 525 10.33 Конъюктива тілудегі басқа манипуляциялар 
238 525 10.43 Конъюнктива күмбезін қайта құрудың басқа түрлері 
239 525 12.12 Иридотомияның басқа түрлері 
240 525 12.14 Иридэктомияның басқа түрлері 
241 525 12.29 Көздің сыртқы мөлдір қабығындағы, кірпікті денедегі 

жəне алдыңғы камерадағы басқа диагностикалық 
манипуляциялар 

242 525 12.69 Аққабықты ашудың басқа түрлері 
243 525 12.79 Глаукома кезіндегі басқа манипуляциялар 
244 525 12.89 Аққабықтағы басқа манипуляциялар 
245 525 12.97 Көздің сыртқы мөлдір қабығындағы басқа 

манипуляциялар 
246 525 12.98 Кірпікті денедегі басқа манипуляциялар 
247 525 13.69 Катаракта экстрациясының басқа түрлері 
248 525 13.90 Көз жанарындағы басқа манипуляциялар 
249 525 14.29 Хориоретиалды зақымдануды жоюдың басқа 

түрлері 
250 525 14.39 Көз торының жарылуын жоюдың басқа түрлері 
251 525 14.49 Склераның басқа түрлерін бекіту арқылы көз 

торының қабаттануын жою 
252 525 14.59 Көз торының қабаттануын жоюдың басқа түрлері 
253 525 14.79 Шыны тəріздес денедегі басқа манипуляциялар 
254 525 14.90 Көз торындағы, көздің тамырлы қабығындағы жəне 

артқы камерадағы басқа манипуляциялар 
255 525 15.29 Көзден тыс бір бұлшықеттегі басқа манипуляциялар 
256 525 15.40 Бір немесе екі көздің көзден тыс бір немесе одан 

көп бұлшықеттеріндегі басқа манипуляциялар 
257 525 16.89 Көз алмасының немесе көзұясының жарақатын 

түзеудің басқа түрлері 
258 525 16.99 Көз алмасындағы басқа манипуляциялар 
259 526 Мұрын құрылымдары мен бадамша безіне 

жасалатын операциялар 
260 526 21.61 Диаметрия жəне криохирургия əдістермен 

конхэктомия жасау 
261 526 21.69 Конхэктомияның басқа түрлері 
262 526 21.70 Мұрын сүйектерін репозициялау 
263 526 28.20 Аденоидтарды сылып тастамау арқылы 

тонзиллэктомия жасау 
264 526 28.30 Аденоидтарды сылып тастау арқылы 

тонзиллэктомия жасау 
265 526 28.40 Бадамша бездерінің өсіндісін кесу 
266 526 28.50 Тілдік бадамша безін кесіп тастау 
267 526 28.60 Тонзиллэктомиясыз аденоидтарды сылып тастау 
268 526 28.91 Кесу арқылы бадамша безінен немесе аденоидтан 

бөгде затты алып тастау 
269 526 28.92 Бадамша безінің немесе аденоидтың зақымданған 

бөлігін кесу 
270 527 Сыртқы құлаққа жасалатын операциялар 
271 527 18.20 Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін кесіп тастау 

немесе бұзу 
272 527 18.31 Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін радикалды 

кесіп тастау 
273 527 18.39 Сыртқы құлақты тілудің басқа түрлері 
274 528 Ортаңғы құлаққа жəне емізік тəрізді өсіндіге 

жасалатын операциялар 

275 528 20.00 Миринготомия 
276 528 20.92 Мастоидэктомияны тексеру 
277 528 22.51 Этмоидотомия 
278 530 Мұрын қуыстарына жəне синустарға жасалатын 

операциялар 
279 530 22.41 Фронтальды синусотомия 
280 530 22.42 Фронтальды синусэктомия 
281 530 22.50 Синусотомия, басқаша анықталмаған 
282 530 22.53 Бірнеше мұрын қуыстарын кесу 
283 530 22.60 Мұрын синусэктомиясының басқа түрлері 
284 530 22.61 Колдуэл-люк əдісімен жоғарғы жақсүйек қуысының 

зақымданған бөлігін кесіп тастау 
285 542 Қол жəне аяқ тамырларына жасалатын 

операциялар 
286 542 38.09 Аяқ тамырларын кесу 
287 542 38.50 Варикоз тамырларын таңу жəне экстирпациялау, 

анықталмаған 
288 542 38.53 Аяқ тамырларының варикозды тамырларын таңу 

жəне экстирпациялау 
289 542 38.59 Аяқтың варикозды тамырларын таңу жəне 

экстирпациялау 
290 542 38.80 Орналасуы анықталмаған тамырлардың басқа 

хирургиялық окклюзиясы 
291 542 38.83 Қол тамырларының басқа хирургиялық окклюзиясы 
292 542 38.89 Аяқ көк тамырларының басқа хирургиялық 

окклюзиясы 
293 543 Тамырларға жасалатың манипуляциялар 
294 543 39.27 Бүйрек диализі мақсатында жасалған 

артериовеностомия 
295 543 39.92 Тамырға склерозды агентті инъекциялау 
296 553 Құрсақ қуысы органдарына жасалатын басқа 

лапароскопиялық операциялар 
297 553 17.11 Тік шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып 

тастау 
298 553 17.12 Қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен 

алып тастау 
299 553 17.21 Екі жақты тік шап жарығын лапароскопиялық 

жолмен алып тастау 
300 553 17.22 Екі жақты қисық шап жарығын лапароскопиялық 

жолмен алып тастау 
301 553 17.23 Екі жақты тік жəне қисық шап жарығын 

лапароскопиялық жолмен алып тастау 
302 554 Құрсақ қуысы органдарына жасалатын 

эндоскопиялық операциялар 
303 554 51.31 Эндоскопиялық папиллосфинктеротомия (РХПГ) 
304 554 54.51 Перитонеальды жабыспаларды лапароскопиялық 

жолмен алып тастау 
305 557 Өт шығару жолдарына жасалатын операциялар 
306 557 51.81 Одди сфинктерін кеңейту 
307 557 51.89 Одди сфинктеріндегі басқа манипуляциялар 
308 557 51.95 Өт жолындағы протез құрылғысын алып тастау 
309 558 Аппендэктомия, ойықжараны алып тастау 
310 558 53.00 Шап жарығын біржақты алып тастау, басқаша 

анықталмаған 
311 558 53.01 Тік шап жарығын жою 
312 558 53.02 Қисық шап жарығын жою 
313 558 53.03 Имплантант немесе протез көмегімен тік шап 

жарығын жою 
314 558 53.04 Имплантант немесе протез көмегімен қисық шап 

жарығын жою 
315 558 53.05 Имплантант немесе протез көмегімен тік шап 

жарығын жою, басқаша анықталмаған 
316 558 53.091 Шап жарығын жою 
317 558 53.10 Шап жарығын екі жақты жою, басқаша 

анықталмаған 
318 558 53.11 Тік шап жарығын екі жақты жою 
319 558 53.12 Қисық шап жарығын екі жақты жою 
320 558 53.13 Бір тік жəне бір қисық шап жарығын екі жақты жою 
321 558 53.14 Имплантант немесе протез көмегімен тік шап 

жарығын екі жақты жою 
322 558 53.15 Имплантант немесе протез көмегімен қисық шап 

жарығын екі жақты жою 
323 558 53.16 Имплантант немесе протез көмегімен бір тік жəне 

бір қисық шап жарығын екі жақты жою 
324 558 53.17 Имплантант немесе протез көмегімен шап жарығын 

екі жақты жою, басқаша анықталмаған 
325 558 53.21 Имплантант немесе протез көмегімен сан жарығын 

бір жақты жою 
326 558 53.29 Басқа бір жақты жамбас герниографиясы 
327 558 53.30 Сан жарығын екі жақты жою 
328 558 53.31 Имплантант немесе протез көмегімен сан жарығын 

екі жақты жою 
329 558 53.39 Басқа екі жақты сан герниографиясы 
330 558 53.40 Кіндік жарығын жою 
331 558 53.41 Имплантант көмегімен кіндік жарығын жою 
332 558 53.49 Басқа кіндік герниографиясы 
333 558 53.50 Алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа жою 

(имплантант немесе протез көмегінсіз) 
334 558 53.51 Кесу арқылы алдыңғы құрсақ қабырғасының 

ойықжарасын алып тастау 
335 558 53.59 Алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа ойықжарасын 

алып тастау 
336 558 53.61 Кесу арқылы жəне протез көмегімен ойықжараны 

алып тастау 
337 558 53.69 Протезді пайдалану арқылы алдыңғы құрсақ 

қабырғасының басқа ойықжарасын жою 
338 563 Бұтараға жасалатын операциялар 
339 563 48.82 Параректальды тінді кесу 
340 563 49.00 Тік ішекке операция жасау 
341 563 49.01 Перианальды абцессты кесу 
342 563 49.02 Перианальды тінді кесудің басқа түрлері 
343 563 49.30 Анустық жыланкөзді кесу жəне тілу 
344 563 49.44 Криотерапия көмегімен геморройлық түйінді бұзу 
345 563 49.45 Геморройлық түйінді таңу 
346 563 49.46 Геморройлық түйінді кесу 
347 563 49.51 Сол жақ бүйірлі анустық сфинктерэктомия 
348 563 49.52 Артқы анустық сфинктерэктомия 
349 563 49.59 Басқа анустық сфинктерэктомия 
350 563 49.73 Анустық жыланкөзді жабу 
351 563 49.95 Тік ішектен қан кетуді (операциядан кейінгі) тоқтату 
352 566 АІЖ органдарына жасалатын анықталынбаған 

басқа операциялар жəне манипуляциялар 
353 566 48.99 Тік ішектегі жəне параректальды тіндегі басқа 

манипуляциялар 
354 566 49.49 Геморройлық түйіндегі басқа манипуляциялар 
355 566 49.99 Анустағы басқа манипуляциялар 
356 567 Бүйрекке жасалатын операциялар 
357 567 55.23 Бүйректің жабық биопсиясы 
358 567 55.92 Бүйректің тері асты пункциясы 
359 568 Несептамыр жəне бүйрек түбекшесі деңгейінде 

жасалатын операциялар 

(Жалғасы. Басы 17-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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360 568 56.10 Несептамыр обструкциясын трансуретральды 
ликвидациясы 

361 568 56.9102 Несептамыр құрылымының рентгенэндоскопиялық 
баллондық дилатациясы 

362 568 59.81 Несепағарды стенттеу 
363 568 98.5100 Бүйрек тасы мен несептамырдың 

экстракорпоральды екпінді-толқынды 
литотрипсиясы 

364 569 Уретраға жасалатын операциялар 
365 569 58.00 Уретротомия 
366 569 58.01 Лазерлі уретротомия 
367 569 58.10 Несеп жолының меатомиясы 
368 569 58.31 Оптикалық уретротомия 
369 569 58.50 Несеп жолы құрылымын сүмбілеу 
370 570 Қуыққа жасалатын операциялар 
371 570 57.00 Қуыққа операция жасау 
372 570 57.01 Қуықты трансуретральды жолмен тазалау 
373 570 57.10 Цистотомия жəне цистостомия 
374 570 57.11 Троакарлы цистостомия 
375 571 Ер адамдардың жыныс мүшелеріне жасалатын 

операциялар 
376 571 39.9108 Енбаудың қабынуы кезінде сол ұрықтық көк 

тамырының трансскроталды антеградты 
рентгенэндоваскулярлы склеротерапия 

377 571 39.9208 Енбаудың қабынуы кезінде сол ұрықтық көк 
тамырының рентгенэндоваскулярлы склеротерапия 

378 571 61.20 Енбаудың қынаптық қабығының шемені бойынша 
операция жасау 

379 571 61.49 Ұманы жəне қынап қабығын қалпына келтірудің 
басқа түрлері 

380 571 62.30 Біржақты орхиэктомия 
381 571 63.10 Енбауының варикоцелесі жəне гидроцелесі 

бойынша операция жасау 
382 571 63.1001 Варикоцелені субингвиналды микрохирургиялық 

алып тастау 
383 571 63.11 Енбаудың варикоцелесін жəне гидроцелесін 

лапаросклпиялық сылып тастау 
384 571 63.20 Аталық без қосалқысының жыланкөзін кесу 
385 571 64.00 Шеткі денені кесу 
386 571 64.41 Жыныстық мүше жырығын тігіп тастау 
387 571 64.93 Жыныстық мүшенің жабыспаларын бөлу 
388 572 Еркек безіне жасалатын операциялар 
389 572 60.6122 Еркектік бездің қатерсіз гиперплазияның палзмалы 

трансуретралды вапоризациясы 
390 573 Əйелдердің жыныстық мүшелеріне жасалатын 

операциялар 
391 573 67.31 Жатыр мойыны жылауығын марсупиализациялау 
392 573 67.59 Ішкі цервикальды жұтқыншақты басқа қалпына 

келтіруі 
393 573 70.14 Басқа кольпотомия (Жабыспаларды, қынап 

жыланкөздерін алып тастау) 
394 573 70.33 Қынаптың зақымданған бөлігін кесу немесе бұзу 
395 573 71.22 Кіреберіс безінің жылауығын жою 
396 573 71.23 Бартолин безінің жылауығына марсупиализация 

жасау 
397 573 71.24 Бартолин безінің жылауығын алып тастау 
398 578 Кіші акушериялық жəне гинекологиялық 

операциялар жəне манипуляциялар 
399 578 67.12 Цервикальды жабыспаны алып тастау 
400 578 67.20 Жатыр мойынның конизациясы 
401 578 68.12 Гистероскопия 
402 578 68.16 Биопсия арқылы гистероктомия жасау (Жатырдың 

жабық биопсиясы) 
403 578 69.01 Жүктілікті тоқтату мақсатында жатырдың 

дилитациясы жəне кюретажы 
404 578 69.51 Жүктілікті тоқтату мақсатында жатырдың 

аспирациялық кюретажы 
405 578 69.52 Жатырды қырнау 
406 578 70.13 Қынаптың ішкісаңылаулы жабыспаларының лизисі 
407 578 75.00 Аборт жасау үшін интра-амниальды иньекция 
408 578 75.31 Амниоскопия, фетоскопия, лапароамниоскопия 
409 578 75.33 Ұрықтан қан алу, биопсия 
410 581 Акушериялық құралдар жəне манипуляциялар 
411 581 75.10 Диагностикалық амниоцентез 
412 584 Кеуде қуысының сүйектеріне жасалатын 

операциялар 
413 584 78.61 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектерінен имплантацияланған 
бекітушіні алып тастау 

414 586 Иықта, білек, сирақ сүйектеріне жасалатын 
операциялар 

415 586 80.21 Иық буындарының артроскопиясы 
416 586 80.22 Шынтақ буынының артроскопиясы 
417 586 80.26 Тізе буынының артроскопиясы 
418 586 80.27 Жіліншік табан буындардың артроскопиясы 
419 586 80.29 Орналасуы анықталған басқа артроскопия 
420 587 Қолдың жəне табанның сүйектеріне жасалатын 

операциялар 
421 587 04.43 Карпальды каналды босату 
422 587 04.44 Тарзальды каналды босату 
423 587 78.18 Табанға дейінгі жəне табан сүйектеріне сыртқы 

бекітуші құрылғына пайдалану 
424 587 78.54 Сынықты орнына салмай білек жəне алақан сүйегін 

ішкі бекіту 
425 587 78.58 Сынықты репозицияламай табанға дейінгі жəне 

табан сүйектерінің ішкі фиксациясы 
426 587 78.64 Білезік жəне алақан сүйектерінен 

имплантацияланған фиксаторларды алып тастау 
427 587 78.68 Табанға дейінгі жəне табан сүйектерінен 

имплантацияланған бекітушіні алып тастау 
428 587 80.14 Қол саусақтарының саусақаралық буындарының 

басқа артротомиясы 
429 587 80.17 Табан жіліншілік буындарының басқа артротомиясы 
430 587 80.18 Табанға дейінгі жəне табан саусақтарының басқа 

артротомиясы 
431 587 80.43 Білезік буыны буын қаптамасының, сіңірлерінің, 

шеміршегінің қиылысуы 
432 587 80.44 Білезік жəне саусақ буын қаптамасының, 

сіңірлерінің, шеміршегінің қиылысуы 
433 587 80.48 Табан жəне саусақ буын қаптамасының, 

сіңірлерінің, шеміршегінің қиылысуы 
434 587 80.83 Білезік буынының зақымданған бөлігін жергілікті 

кесудің жəне бұзудың басқа түрлері 
435 587 80.84 Қол буынының зақымданған бөлігін жергілікті 

кесудің жəне бұзудың басқа түрлері 
436 587 80.87 Жіліншілік буынының зақымданған бөлігін жергілікті 

кесудің немесе бұзудың басқа түрлері 
437 587 80.88 Табан буынының зақымданған бөлігін жергілікті 

кесудің немесе бұзудың басқа түрлері 
438 587 80.93 Білезік буындарын кесудің басқа түрлері 
439 587 80.94 Қол саусақтарының саусақаралық буындарын 

кесудің басқа түрлері 

440 587 80.97 Жіліншілік буынын кесудің басқа түрлері 
441 587 80.98 Аяқ саусақтарының саусақаралық буындарын 

кесудің басқа түрлері 
442 587 82.21 Қол буындары қынабының зақымданған бөлігін кесу 

443 587 82.41 Қол буындарының қынабын тігіп тастау 
444 587 82.45 Қол буындарының басқа сіңірін басқа жолмен тігу 
445 587 82.46 Қол буындарының бұлшық етін немесе шандырын 

тігіп тастау 
446 588 Бұлшықеттерге, сіңірге жəне фасцияларға 

жасалатын операциялар (қол буындарынан басқа) 
447 588 83.91 Бұлшық ет, сіңір, шандыр, синовиалды қап 

жабыспаларының лизисі (қол буындарынан басқа) 
448 596 Сүт безіне жасалатын операциялар 
449 596 85.10 Сүт безін кесу 
450 596 85.21 Сүт безінің зақымданған бөлігін жергілікті кесу 
451 598 Теріге, теріасты тіндеріне жəне лимфа 

құрылымдарына жасалатын операциялар 
452 598 40.00 Лимфалық құрылымдарды кесу 
453 598 40.21 Терең мойын лимфалық түйінін кесу 
454 598 40.23 Қолтық лимфалық түйінін кесу 
455 598 40.24 Шаптың лимфа түйіндерін кесу 
456 598 40.29 Басқа лимфалық құрылымды қарапайым кесу 
457 598 40.30 Лимф түйіндерін жергілікті кесу 
458 598 86.00 Терідегі жəне жақын орналасқан тіндегі 

операциялар 
459 598 86.03 Пилонидальды жылауықты немесе синусты кесу, 

марсупиализациядан басқа 
460 598 86.21 Пилонидальды жылауықты немесе синусты кесу 
461 598 86.222 Жұмсақ тін іріңін ашу жəне дренаждау 
462 600 Аутодермопластика 
463 600 86.60 Еркін толық қабатты кесінді, басқаша анықталмаған 
464 600 86.91 Алмастыру үшін теріні кесу 
465 604 Ішкі фиксациямен сүйек сынықтарының жабық 

репозициясы 
466 604 79.12 Ішкі фиксациямен иық жəне білек сүйегі 

сынықтарының жабық репозициясы 
467 604 79.13 Ішкі фиксациямен білезік жəне алақан сүйегі 

сынықтарының жабық репозициясы 
468 604 79.14 Ішкі фиксациямен қол саусақтары сүйегі 

сынықтарының жабық репозициясы 
469 604 79.17 Ішкі фиксациямен табанға дейінгі жəне табан сүйегі 

сынықтарының жабық репозициясы 
470 604 79.18 Ішкі фиксациямен аяқ саусақтары сүйегі 

сынықтарының жабық репозициясы 
471 605 Сүйек сынықтарының ашық репозициясы 
472 605 79.23 Ішкі фиксациясыз білезік жəне алақан сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
473 605 79.24 Ішкі фиксациясыз қол саусақтары сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
474 605 79.27 Ішкі фиксациясыз табанға дейінгі жəне табан сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
475 605 79.28 Ішкі фиксациясыз аяқ саусақтары сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
476 605 79.33 Ішкі фиксация арқылы білезік жəне алақан сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
477 605 79.34 Ішкі фиксация арқылы қол саусақтары сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы 
478 605 79.341 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 

ішкі фиксациямен өқол саусағы сүйектері 
сынықтарының ашық репозициясы 

479 605 79.37 Ішкі фиксация арқылы табанға дейінгі жəне табан 
сүйек сынықтарының ашық репозициясы 

480 605 79.371 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 
ішкі фиксациямен табанға дейінгі жəне табан 
сүйектері сынықтарының ашық репозициясы 

481 605 79.38 Ішкі фиксация арқылы аяқ саусақтары сүйек 
сынықтарының ашық репозициясы 

482 605 79.381 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 
ішкі фиксациямен табан саусақтарының сүйек 
сынықтарының ашық репозициясы 

483 606 Ішкі фиксациясыз сүйек сынықтарының жабық 
репозициясы 

484 606 79.01 Ішкі фиксациясыз иық сүйектері сынықтарының 
жабық репозициясы 

485 606 79.03 Ішкі фиксациясыз қол ұшы сүйектері жəне білезік 
сүйектері сынықтарының жабық репозициясы 

486 612 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 
ішкі фиксациясыз сүйектері сынықтарының жабық 
репозициясы 

487 612 79.131 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 
ішкі фиксациясыз білек жəне алақан сүйектері 
сынықтарының жабық репозициясы 

488 612 79.171 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы 
ішкі фиксациясыз табанға дейінгі жəне табан 
сүйектері сынықтарының жабық репозициясы 

489 644 Көзге жасалатын операциялар СМК 
490 644 11.62 Қабаттау кератопластиканың басқа түрлері 
491 644 11.64 Тесіп өтетін кератопластиканың басқа түрлері 
492 644 12.5901 5-фторрурацил экспозициясы жəне дренаж имплан-

тациясы арқылы жасалған трабекулэктомия 
493 644 13.7301 Иол трансклералық фиксациясы жəне қаптамалық 

қаптың пластикасы арқылы сублюксацияланған көз 
жанарының факоэмульсификациясы 

494 644 14.24 Хориоретиналдық зақымдарды шілдін лазерлік 
фотокоагуляциялау жолымен деструкциялау 

495 644 14.41 Имплантант көмегімен аққабықты бекіту 
496 644 14.74 Артқы жақтан кіру арқылы механикалық 

витреоэктомияның басқа түрлері 
497 644 16.42 Басқа имплантантты синхронды енгізу арқылы 

көзалмасының энуклеациясы 

Ақы төлеу акушерлік-гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу 
жағдайының күрделілігін ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар 

бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге 
тарифтер 6-қосымша

Байқоңыр қаласы, Төретам жəне Ақай ауылдарында тұратын 
Қазақстан Республикасының азаматтарына медициналық қызмет 
көрсететін медициналық ұйымдар үшін түзету коэффициенті

№ Медициналық ұйымның атауы Түзету 
коэффициенті 

1 Қызылорда облысының Денсаулық сақтау 
басқармасының «Көпбейінді облыстық ауруханасы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық 
мемлекеттік кəсіпорны 

1,0121 

Ақы төлеу акушерлік-гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу 
жағдайының күрделілігін ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар 

бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге 
тарифтер 7-қосымша

Клиникалық-шығындық топтарды қалыптастыруға қатысатын жəне 
негізгі диагноздар болатын АХЖ-10 бойынша кодтар тізбесі

№ КШТ 
коды 

АХЖ-10 
коды 

АХЖ-10 атауы 

1 2 3 4 
1 O001 Қиындығы айтарлықтай оталармен Кесар тілігі 
2 O001 O10.0 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 

асқындыратын бұрыннан бар эссенциалды 
гипертензия 

3 O001 O10.1 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
гипертензия 

4 O001 O10.2 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын бұрыннан бар бүйректік 
гипертензия 

5 O001 O10.3 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
жəне бүйректік гипертензия 

6 O001 O10.4 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар салдарлық 
гипертензия 

7 O001 O10.9 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар анықталмаған 
гипертензия 

8 O001 O11 Қосылған протеинурия қабаттасқан бұрыннан бар 
гипертензия 

9 O001 O13 Маңызды емес протеинуриялы жүктілік тудырған 
гипертензия 

10 O001 O14.0 Орта дəрежелі преэклампсия (бүйрек дерті) 
11 O001 O14.1 Ауыр преэклампсия 
12 O001 O14.2 HELLP синдромы 
13 O001 O15.0 Жүктілік кезіндегі жүктілік талмасы 
14 O001 O15.1 Босану үстіндегі жүктілік талмасы 
15 O001 O15.2 Босанудан кейінгі кезеңдегі жүктілік талмасы 
16 O001 O15.9 Уақыты бойынша анықталмаған жүктілік талмасы 

эклампсия ЖА 
17 O001 O24.0 Бұрыннан бар инсулин тəуелді қантты диабет 
18 O001 O24.1 Бұрыннан бар инсулин тəуелсіз қантты диабет 
19 O001 O24.2 Тамақтанудың жеткіліксіздігімен байланысты 

бұрыннан бар қантты диабет 
20 O001 O24.4 Жүктілік кезінде пайда болған қанттыдиабет 
21 O001 O26.2 Жүктілікті үйреншікті, соңына дейін жеткізбейтін 

əйелге медициналық көмек 
22 O001 O26.4 Жүктілер герпесі 
23 O001 O26.5 Анадағы гипотензивтік синдром 
24 O001 O26.6 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың зақымдануы 
25 O001 O26.61 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың өткір майлы дистрофиясы 
26 O001 O26.7 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңдерде 

қасаға буындасуының шала таюы 
27 O001 O30.0 Егіз балаға жүкті болу 
28 O001 O30.1 Үш балаға жүкті болу 
29 O001 O30.2 Төрт балаға жүкті болу 
30 O001 O30.8 Көп ұрықты жүктіліктің басқа формалары 
31 O001 O31.1 Бір немесе бірден артық ұрықты түсік жасағаннан 

кейін жалғасқан жүктілік 
32 O001 O31.2 Бір немесе бірден артық ұрықтың жатырдағы 

өлуінен кейін жалғасқан жүктілік 
33 O001 O32.0 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін ұрық 

орналасуының тұрақсыздығы 
34 O001 O32.1 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың бөксесімен келуі 
35 O001 O32.2 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың көлденең немесе қиғаш орналасуы 
36 O001 O32.3 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың бетімен, маңдайымен немесе иегінің 
астымен келуі 

37 O001 O32.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жүктіліктің соңында ұрық басының жоғары тұруы 
ұрық басының кіргізілмеуі 

38 O001 O32.5 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін бір 
немесе бірнеше ұрық дұрыс келмеген көп ұрықты 
жүктілік 

39 O001 O32.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрама келуі 

40 O001 O32.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың дұрыс келмеуінің басқа формалары 

41 O001 O33.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
сүйектерінің пішінінің өзгеруі 

42 O001 O33.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын біркелкі тарылған 
жамбас 

43 O001 O33.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
кіре берісінің тарылуы 

44 O001 O33.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
шыға берісінің тарылуы 

45 O001 O33.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
ана мен ұрық жағынан аралас диспропорция 

46 O001 O33.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрық өлшемдерінің 
үлкендігі 

47 O001 O33.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрық сумиы 

48 O001 O33.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрықтың басқа 
ауытқулары 

49 O001 O33.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын басқа себептердің 
салдарлары 

50 O001 O34.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатырдың туа біткен ауытқулары 

51 O001 O34.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр денесінің ісігі 

52 O001 O34.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
операциядан кейінгі жатыр тыртығы 

53 O001 O34.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр мойнағы қылтасы-мойын жеткіліксіздігі 

54 O001 O34.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр мойнының басқа ауытқулары 

55 O001 O34.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жүкті жатырдың басқа ауытқулары 

56 O001 O34.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
қынап ауытқулары 

57 O001 O34.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
сарпай мен шаттың ауытқулары 

58 O001 O34.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жамбас астауы ағзаларының анықталған басқа 
ауытқулары 

59 O001 O35.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
басқа медициналық ем шаралар нəтижесінде 
ұрықтың (болжанған) зақымдануы 

60 O001 O36.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрсақтық гипоксиясының белгілері 

61 O001 O36.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрсақ ішінде өлуі 

62 O001 O36.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрық өсуінің жеткіліксіздігі 

(Жалғасы. Басы 17-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 
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63 O001 O36.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
құрсақтық жүктілік барысында өмірге бейім ұрық 

64 O001 O40 Қағанақ суының көптігі 
65 O001 O41.0 Қағанақ суының өте аздығы 
66 O001 O41.1 Қағанақ қуыстары мен ұрық қабықтарының 

жұқпасы 
67 O001 O42.0 Ұрық қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 

босанудың басталуы келесі 24сағат ішінде 
68 O001 O42.1 Ұрық қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 

босанудың басталуы 24 сағаттық сусыз кезеңнен 
кейін 

69 O001 O42.2 Жүргізілген емдеуге байланысты ұрық 
қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 
босанудың кешігуі 

70 O001 O43.0 Бала жолдасы трансфузиясы синдромы 
71 O001 O43.8 Бала жолдасының басқа ауытқулары 
72 O001 O44.0 Қан кетуінсіз деп анықталған бала жолдасының 

алда жатуы 
73 O001 O44.1 Қан кетуі қабаттасқан бала жолдасының алда 

жатуы 
74 O001 O45.0 Қан ұйығыштығының бұзылуы қабаттасқан бала 

жолдасының мерзімінен бұрын ажырауы 
75 O001 O45.8 Бала жолдасының мерзімінен бұрын басқа 

ажырауы 
76 O001 O45.9 Бала жолдасының мерзімінен бұрын анықталмаған 
77 O001 O46.0 Қан ұйығыштығының бұзылуы қабаттасқан 

босануға дейінгі қан кету 
78 O001 O46.8 Босануға дейінгі басқа қан кету 
79 O001 O60.1 Мезгілінен ерте босанумен мезгілінен ерте толғақ 
80 O001 O60.2 Уақытылы босанумен мезгілінен ерте толғақ 
81 O001 O61.0 Босануды дəрі-дəрмектік ширықтырудың сəтсіз 

əрекеті 
82 O001 O61.1 Босануды аспаптық əдістермен ширықтырудың 

сəтсіз əрекеті 
83 O001 O62.2 Босану əрекеті əлсіздігінің басқа түрлері 
84 O001 O62.3 Қарқынды босану 
85 O001 O63.0 Босанудың бірінші кезеңінің ұзаққа созылуы 
86 O001 O63.1 Босанудың екінші кезеңінің ұзаққа созылуы 
87 O001 O63.2 Егіздердің, үш егіздің жəне т.б. екінші ұрығының 

туылуының кешігуі 
88 O001 O63.9 Анықталмаған ұзаққа созылған босанулар 
89 O001 O64.0 Ұрық басының толық бұрылмауы салдарынан 

қиындаған босанулар 
90 O001 O64.1 Нəрестенің бөксесімен келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
91 O001 O64.2 Нəрестенің бетімен келуі салдарынан қиындаған 

босанулар 
92 O001 O64.3 Нəрестенің маңдайымен келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
93 O001 O64.4 Нəрестенің иығымен келуі салдарынан қиындаған 

босанулар Бала қолының шығып кетуі 
94 O001 O64.5 Нəрестенің қосарласқан келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
95 O001 O64.8 Ұрықтың басқа дұрыс орналаспауы немесе алда 

жатуы салдарынан қиындаған босанулар 
96 O001 O65.0 Жамбас пішінінің өзгеруі салдарынан қиындаған 

босанулар 
97 O001 O65.1 Біркелкі тарылған жамбас салдарынан қиындаған 

босанулар 
98 O001 O65.2 Жамбас астауына кіреберісі тарылуы салдарынан 

қиындаған босанулар 
99 O001 O65.3 Жамбас астауының шығаберіс тесігі мен орта 

диаметрінің тарылуы салдарынан қиындаған 
босанулар 

100 O001 O65.4 Жамбас пен ұрық өлшемдерінің сəйкес келмеуі 
салдарынан анықталмаған қиындаған босанулар 

101 O001 O65.5 Анасының жамбас астауы ағзаларының 
ауытқулары салдарынан қиындаған босанулар 

102 O001 O65.8 Ана жамбасының басқа ауытқулары салдарынан 
қиындаған босанулар 

103 O001 O66.0 Нəрестенің иығымен келуі салдарынан қиындаған 
босанулар (дистоция) 

104 O001 O66.1 Егіздердің ілінісіп-кептелуі (коллизия) салдарынан 
қиындаған босанулар 

105 O001 O66.2 Əдеттен тыс ірі ұрық салдарынан қиындаған 
босанулар 

106 O001 O66.3 Ұрықтың басқа ауытқулары салдарынан қиындаған 
босанулар 

107 O001 O66.4 Босануды шақыртудың анықталмаған сəтсіз 
əрекеті 

108 O001 O66.5 Вакуум-экстракторды қолдану мен қышқаш 
салудың анықталмаған сəтсіз əрекеті 

109 O001 O66.8 Қиындаған босанулардың анықталған басқа 
түрлері 

110 O001 O67.0 Босану үстінде қан ұйығыштығының бұзылуы 
қабаттасқан қан Кетуі 

111 O001 O67.8 Босану үстіндегі басқа да қан кетулер 
112 O001 O68.0 Ұрық жүрегінің жиырылуы жиілігінің өзгеруімен 

асқынған босанулар 
113 O001 O68.1 Қағанақ сұйықтығына тоңғақтың шығуымен 

асқынған босанулар 
114 O001 O68.2 Ұрық жүрегінің жиырылуы жиілігінің өзгеруімен, 

тоңғақтың қағанақ сұйықтығына шығуымен 
асқынған босанулар 

115 O001 O68.3 Ұрық күйзелуінің биохимиялық белгілерінің пайда 
болуымен асқынған босанулар 

116 O001 O68.8 Ұрық күйзелуінің басқа белгілерінің пайда 
болуымен асқынған босанулар 

117 O001 O69.0 Кіндікбаудың түсуімен асқынған босанулар 
118 O001 O69.1 Кіндікбаудың ұрық мойнын айнала оралып, 

қысылуымен асқынған босанулар 
119 O001 O69.2 Кіндікбаудың шырмалуымен асқынған босанулар 
120 O001 O69.3 Кіндікбаудың қысқалығымен асқынған босанулар 
121 O001 O69.4 Қан тамырының алдында жатуымен (vasa praevia 

(ваза превия) асқынған босанулар 
122 O001 O69.5 Кіндікбау тамырларының зақымдануымен асқынған 

босанулар 
123 O001 O69.8 Кіндікбаудың басқа патологиялық жағдайларымен 

асқынған босанулар 
124 O001 O70.0 Босандыру процессі үстіндегі шаттың бірінші 

дəрежелі жыртылуы 
125 O001 O70.1 Босандыру процессі үстіндегі шаттың екінші 

дəрежелі жыртылуы 
126 O001 O70.2 Босандыру процессі үстіндегі шаттың үшінші 

дəрежелі жыртылуы 
127 O001 O70.3 Босандыру процессі үстіндегі шаттың төртінші 

дəрежелі жыртылуы 
128 O001 O71.0 Жатырдың босану басталғанға дейін жарылуы 
129 O001 O71.1 Жатырдың босану үстінде жарылуы 
130 O001 O71.2 Жатырдың босанудан кейінгі айналуы 
131 O001 O71.3 Жатыр мойнының акушерлік жыртылуы 
132 O001 O71.4 Қынаптың тек жоғарғы бөлігінің акушерлік 

жыртылуы 

133 O001 O71.5 Жамбас ағзаларының басқа акушерлік 
жарақаттары 

134 O001 O71.6 Жамбас буындары мен байламдарының акушерлік 
жарақаттары 

135 O001 O71.7 Жамбастың акушерлік қан гематомасы(ісігі) 
136 O001 O71.8 Анықталған акушерлік басқа жарақаттар 
137 O001 O72.0 Босанудың үшінші кезеңінде қан кету 
138 O001 O72.1 Босанудан кейінгі ерте кезеңдегі басқа қан кетулер 
139 O001 O72.2 Босанудан кейінгі кеш немесе салдарлық қан кету 
140 O001 O72.3 Босанудан кейінгі 
141 O001 O73.0 Бала жолдасының қан кетусіз кідіруі 
142 O001 O73.1 Бала жолдасы мен ұрық қабықтары бөліктерінің 

қан кетусіз кідіруі 
143 O001 O74.0 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы аспирациялық пневмонит 
144 O001 O74.1 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы өкпе тарапының басқа асқынулары 
145 O001 O74.2 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы жүрек тарапының асқынулары 
146 O001 O74.3 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы орталық нерв жүйесі тарапының 
асқынулары 

147 O001 O74.4 Босану мен босандыру үстінде жергілікті 
анестезияға уыттық реакция 

148 O001 O74.5 Босану мен босандыру үстінде жұлындық жəне 
эпидуралдық анестезия жүргізуіне байланысты бас 
аурулары 

149 O001 O74.6 Босану мен босандыру үстінде жұлындық жəне 
эпидуралдық анестезия жүргізуіне байланысты 
басқа асқынулар 

150 O001 O74.7 Босану мен босандыру үстінде интубациялауға 
сəтсіз əрекет немесе оның қиындығы 

151 O001 O74.8 Босану мен босандыру үстіндегі анестезиялаудың 
басқа асқынулары 

152 O001 O75.0 Босану мен босандыру үстіндегі ана дистрессі 
153 O001 O75.1 Босану мен босанудан кейін немесе босандыру 

үстіндегі ана шогі 
154 O001 O75.2 Басқа айдарларда жіктелмеген босану үстіндегі 

гипертермия 
155 O001 O75.3 Босану үстіндегі басқа жұқпалар 
156 O001 O75.4 Акушерлік оперативтік əрекеттер мен басқа ем 

шаралар тудырған басқа асқынулар 
157 O001 O75.5 Ұрық қабықтарын жасанды түрде жыртқаннан 

кейінгі босанудың кешігуі 
158 O001 O75.6 Ұрық қабықтарының өздігінен немесе 

анықталмаған жыртылуынан кейінгі босанудың 
кешігуі 

159 O001 O75.7 Бұрын орын алған Кесар тілігінен кейінгі қынап 
арқылы босану 

160 O001 O75.8 Босану мен босандырудың анықталған басқа 
асқынулары 

161 O001 O80.0 Нəресте шүйдесімен келгенде өздігінен босанулар 
162 O001 O80.1 Нəресте бөксесімен келгенде өздігінен босанулар 
163 O001 O80.8 Бір ұрықты өздігінен басқа босанулар 
164 O001 O80.9 Анықталмаған, бір ұрықты өздігінен босанулар 
165 O001 O81.0 Қышқашты төмен салу (шығаберіс) 
166 O001 O81.1 Қышқашты орта тұсқа салу (қуыстық) 
167 O001 O81.2 Қышқашты орта тұсқа бұрай салу (қуыстық) 
168 O001 O81.3 Басқа жəне анықталмаған қышқаштар салу 
169 O001 O81.4 Вакуум-экстракторды пайдалану 
170 O001 O81.5 Қышқаштар мен вакуум-экстраторды қосарлап 

пайдалану арқылы босандыру 
171 O001 O82.0 Элективті кесар тілгін жүргізу 
172 O001 O82.1 Кесар тілгін мезгілінде жүргізу 
173 O001 O82.2 Жатырды сылып тастаумен жүргізілген кесар тілгі 
174 O001 O82.8 Кесар тілгі арқылы босандырылған бір ұрықты 

басқа босанулар 
175 O001 O83.0 Ұрықты жамбас жағынан ұс шығарып алу 
176 O001 O83.1 Нəресте бөксесімен келгенде басқа акушерлік 

көмек арқылы босандыру 
177 O001 O83.2 Басқа акушерлік қол əрекеттері (қол əдістері) 

арқылы босану 
178 O001 O83.3 Құрсақтық жүктілікте тірі бала босану 
179 O001 O83.4 Босандыру кезіндегі құрылысын бұзу операциясы 
180 O001 O83.8 Бір ұрықты босанулар кезіндегі акушерлік көмектің 

анықталған басқа түрлері 
181 O001 O84.0 Көп ұрықты босанулар, барлығы өздігінен 
182 O001 O84.1 Көп ұрықты босанулар, барлығы қышқаштар мен 

вакуум-экстракторды қолдану арқылы 
183 O001 O84.2 Көп ұрықты босанулар, барлығы кесар тілгімен 
184 O001 O84.8 Көп ұрықты босанулар кезінде басқалай 

босандыру 
185 O001 O85 Босанудан кейінгі сепсис 
186 O001 O86.0 Хирургиялық акушерлік жара жұқпасы 
187 O001 O86.2 Несеп жолдарының босанудан кейінгі жұқпасы 
188 O001 O86.4 Босанудан кейін пайда болған, тегі анық емес, 

гипертермия 
189 O001 O86.8 Босанудан кейінгі анықталған басқа жұқпалар 
190 O001 O87.0 Босанудан кейінгі кезеңдегі үстіртін тромбофлебит 
191 O001 O87.1 Босанудан кейінгі кезеңдегі терең флеботромбоз 
192 O001 O87.3 Босанудан кейінгі кезеңдегі ми веналарының 

тромбозы 
193 O001 O87.8 Босанудан кейінгі кезеңдегі веналық басқа 

асқынулар 
194 O001 O88.0 Акушерлік ауа эмболиясы 
195 O001 O88.1 Қағанақ сұйықтығымен эмболдану 
196 O001 O89.0 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 

салдарынан болған өкпе асқынулары 
197 O001 O89.1 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 

салдарынан болған жүрек тарапының асқынулары 
салдарынан 

198 O001 O89.2 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 
салдарынан болған орталық нерв жүйесі 
тарапының асқынулары 

199 O001 O89.3 Босанудан кейінгі кезеңде жергілікті анестезияға 
уыттық реакция 

200 O001 O89.4 Босанудан кейінгі кезеңде жұлын немесе 
эпидуралдық анестезия қолданумен байланысты 
бас аурулары 

201 O001 O89.5 Босанудан кейінгі кезеңде жұлын жəне 
эпидуралдық анестезиялардың басқа асқынулары 

202 O001 O89.6 Босанудан кейінгі кезеңде интубациялау 
барысында сəтсіз əрекет немесе қиындықтар 

203 O001 O89.8 Босанудан кейінгі кезеңде анестезиялаудың басқа 
асқынулары 

204 O001 O90.0 Кесар тілігінен кейінгі тігістердің ажырауы 
205 O001 O90.1 Шат тігістерінің ажырауы 
206 O001 O90.2 Акушерлік хирургиялық жарақат гематомасы 
207 O001 O90.3 Босанудан кейінгі кезеңдегі кардиомиопатия 
208 O001 O91.1 Бала туумен байланысты сүт безінің іріңдігі 
209 O001 O98.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын туберкулез 

210 O001 O98.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын мерез 

211 O001 O98.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын соз ауруы 

212 O001 O98.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын, жыныстық жолмен берілуі 
басымырақ басқа жұқпалар 

213 O001 O98.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын вирусты гепатит 

214 O001 O98.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын басқа вирусты аурулар 

215 O001 O98.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын протозойлық жұқпалар 

216 O001 O98.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын, анасының басқа жұқпалы 
жəне паразиттік аурулары 

217 O001 O98.9 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын, анасының басқа 
анықталмаған жұқпалы жəне паразиттік аурулары 

218 O001 O99.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анемия 

219 O001 O99.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қан мен қан өндірілу 
ағзаларының аурулары мен иммундық механизм 
тартылған жеке бұзылулар 

220 O001 O99.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын эндокриндік жүйе аурулары, 
тамақтану мен зат алмасуының бұзылулары 

221 O001 O99.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын психиканың бұзылулары 
мен нерв жүйесінің аурулары 

222 O001 O99.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қанайналым жүйесінің 
аурулары І00-І99 айдарларында жіктелген 
жағдайлар 

223 O001 O99.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын тыныс алу ағзаларының 
аурулары 

224 O001 O99.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын ас қорыту ағзаларының 
аурулары 

225 O001 O99.7 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын тері мен теріасты 
шелмайының аурулары 

226 O001 O99.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анықталған басқа аурулар 
мен жағдайлар 

227 O001 Z21 Адам имунитет тапшылығы вирусы (АИТВ) 
тудырған симптомсыз жұқпа статусы 

228 O001 Z39.0 Босана салысымен көрсетілген көмек пен тексеру 
229 O002 Қиындығы айтарлықтай диагноздармен Кесар тілігі 
230 O002 O10.1 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 

асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
гипертензия 

231 O002 O10.2 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын бұрыннан бар бүйректік 
гипертензия 

232 O002 O10.3 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
жəне бүйректік гипертензия 

233 O002 O14.0 Орта дəрежелі преэклампсия (бүйрек дерті) 
234 O002 O14.1 Ауыр преэклампсия 
235 O002 O14.2 HELLP синдромы 
236 O002 O14.9 Анықталмаған преэклампсия [бүйрек дерті 
237 O002 O15.0 Жүктілік кезіндегі жүктілік талмасы 
238 O002 O15.1 Босану үстіндегі жүктілік талмасы 
239 O002 O15.2 Босанудан кейінгі кезеңдегі жүктілік талмасы 
240 O002 O15.9 Уақыты бойынша анықталмаған жүктілік талмасы 

эклампсия ЖА 
241 O002 O24.0 Бұрыннан бар инсулин тəуелді қантты диабет 
242 O002 O24.1 Бұрыннан бар инсулин тəуелсіз қантты диабет 
243 O002 O24.2 Тамақтанудың жеткіліксіздігімен байланысты 

бұрыннан бар қантты диабет 
244 O002 O24.4 Жүктілік кезінде пайда болған қанттыдиабет 
245 O002 O26.61 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың өткір майлы дистрофиясы 
246 O002 O41.1 Қағанақ қуыстары мен ұрық қабықтарының 

жұқпасы 
247 O002 O44.0 Қан кетуінсіз деп анықталған бала жолдасының 

алда жатуы 
248 O002 O44.1 Қан кетуі қабаттасқан бала жолдасының алда 

жатуы 
249 O002 O45.0 Қан ұйығыштығының бұзылуы қабаттасқан бала 

жолдасының мерзімінен бұрын ажырауы 
250 O002 O45.8 Бала жолдасының мерзімінен бұрын басқа 

ажырауы 
251 O002 O45.9 Бала жолдасының мерзімінен бұрын анықталмаған 
252 O002 O46.0 Қан ұйығыштығының бұзылуы қабаттасқан 

босануға дейінгі қан кету 
253 O002 O46.8 Босануға дейінгі басқа қан кету 
254 O002 O63.2 Егіздердің, үш егіздің жəне т.б. екінші ұрығының 

туылуының кешігуі 
255 O002 O66.5 Вакуум-экстракторды қолдану мен қышқаш 

салудың анықталмаған сəтсіз əрекеті 
256 O002 O71.0 Жатырдың босану басталғанға дейін жарылуы 
257 O002 O71.5 Жамбас ағзаларының басқа акушерлік 

жарақаттары 
258 O002 O71.6 Жамбас буындары мен байламдарының акушерлік 

жарақаттары 
259 O002 O71.7 Жамбастың акушерлік қан гематомасы(ісігі) 
260 O002 O72.1 Босанудан кейінгі ерте кезеңдегі басқа қан кетулер 
261 O002 O72.2 Босанудан кейінгі кеш немесе салдарлық қан кету 
262 O002 O72.3 Босанудан кейінгі 
263 O002 O74.0 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы аспирациялық пневмонит 
264 O002 O74.1 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы өкпе тарапының басқа асқынулары 
265 O002 O74.2 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы жүрек тарапының асқынулары 
266 O002 O74.3 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы орталық нерв жүйесі тарапының 
асқынулары 

267 O002 O74.4 Босану мен босандыру үстінде жергілікті 
анестезияға уыттық реакция 

268 O002 O75.0 Босану мен босандыру үстіндегі ана дистрессі 
269 O002 O75.1 Босану мен босанудан кейін немесе босандыру 

үстіндегі ана шогі 
270 O002 O75.2 Басқа айдарларда жіктелмеген босану үстіндегі 

гипертермия 
271 O002 O75.3 Босану үстіндегі басқа жұқпалар 
272 O002 O75.4 Акушерлік оперативтік əрекеттер мен басқа ем 

шаралар тудырған басқа асқынулар 
273 O002 O82.2 Жатырды сылып тастаумен жүргізілген кесар тілгі 

(Жалғасы. Басы 17-23-беттерде) 

(Жалғасы 25-бетте) 
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274 O002 O87.1 Босанудан кейінгі кезеңдегі терең флеботромбоз 
275 O002 O87.3 Босанудан кейінгі кезеңдегі ми веналарының 

тромбозы 
276 O002 O88.0 Акушерлік ауа эмболиясы 
277 O002 O88.1 Қағанақ сұйықтығымен эмболдану 
278 O002 O89.0 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 

салдарынан болған өкпе асқынулары 
279 O002 O89.1 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 

салдарынан болған жүрек тарапының асқынулары 
салдарынан 

280 O002 O89.2 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 
салдарынан болған орталық нерв жүйесі 
тарапының асқынулары 

281 O002 O89.3 Босанудан кейінгі кезеңде жергілікті анестезияға 
уыттық реакция 

282 O002 O90.2 Акушерлік хирургиялық жарақат гематомасы 
283 O002 O90.3 Босанудан кейінгі кезеңдегі кардиомиопатия 
284 O002 O91.1 Бала туумен байланысты сүт безінің іріңдігі 
285 O002 O98.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын туберкулез 
286 O002 O98.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын вирусты гепатит 
287 O002 O99.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын анемия 
288 O002 O99.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын қан мен қан өндірілу 
ағзаларының аурулары мен иммундық механизм 
тартылған жеке бұзылулар 

289 O002 O99.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын эндокриндік жүйе аурулары, 
тамақтану мен зат алмасуының бұзылулары 

290 O002 O99.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын психиканың бұзылулары 
мен нерв жүйесінің аурулары 

291 O002 O99.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
ке зеңді асқындыратын қанайналым жүйесінің ауру-
лары І00-І99 айдарларында жіктелген жағдайлар 

292 O002 O99.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын тыныс алу ағзаларының 
аурулары 

293 O002 O99.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын ас қорыту ағзаларының 
аурулары 

294 O003 Қиындығы мардымсыз диагноздармен Кесар тілігі 
295 O003 O10.0 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 

ас қындыратын бұрыннан бар эссенциалды 
гипертензия 

296 O003 O10.1 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
гипертензия 

297 O003 O10.2 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын бұрыннан бар бүйректік 
гипертензия 

298 O003 O10.4 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар салдарлық 
гипертензия 

299 O003 O10.9 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар анықталмаған 
гипертензия 

300 O003 O11 Қосылған протеинурия қабаттасқан бұрыннан бар 
гипертензия 

301 O003 O13 Маңызды емес протеинуриялы жүктілік тудырған 
гипертензия 

302 O003 O24.0 Бұрыннан бар инсулин тəуелді қантты диабет 
303 O003 O24.1 Бұрыннан бар инсулин тəуелсіз қантты диабет 
304 O003 O24.2 Тамақтанудың жеткіліксіздігімен байланысты 

бұрыннан бар қантты диабет 
305 O003 O24.4 Жүктілік кезінде пайда болған қанттыдиабет 
306 O003 O26.2 Жүктілікті үйреншікті, соңына дейін жеткізбейтін 

əйелге медициналық көмек 
307 O003 O26.4 Жүктілер герпесі 
308 O003 O26.6 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың зақымдануы 
309 O003 O26.7 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңдерде 

қасаға буындасуының шала таюы 
310 O003 O30.0 Егіз балаға жүкті болу 
311 O003 O30.1 Үш балаға жүкті болу 
312 O003 O30.2 Төрт балаға жүкті болу 
313 O003 O30.8 Көп ұрықты жүктіліктің басқа формалары 
314 O003 O31.1 Бір немесе бірден артық ұрықты түсік жасағаннан 

кейін жалғасқан жүктілік 
315 O003 O31.2 Бір немесе бірден артық ұрықтың жатырдағы 

өлуінен кейін жалғасқан жүктілік 
316 O003 O32.0 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін ұрық 

орналасуының тұрақсыздығы 
317 O003 O32.1 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың бөксесімен келуі 
318 O003 O32.2 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың көлденең немесе қиғаш орналасуы 
319 O003 O32.3 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың бетімен, маңдайымен немесе иегінің 
астымен келуі 

320 O003 O32.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жүктіліктің соңында ұрық басының жоғары тұруы 
ұрық басының кіргізілмеуі 

321 O003 O32.5 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін бір 
немесе бірнеше ұрық дұрыс келмеген көп ұрықты 
жүктілік 

322 O003 O32.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрама келуі 

323 O003 O32.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың дұрыс келмеуінің басқа формалары 

324 O003 O33.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
сүйектерінің пішінінің өзгеруі 

325 O003 O33.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын біркелкі тарылған 
жамбас 

326 O003 O33.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
кіре берісінің тарылуы 

327 O003 O33.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
шыға берісінің тарылуы 

328 O003 O33.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
ана мен ұрық жағынан аралас диспропорция 

329 O003 O33.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрық өлшемдерінің 
үлкендігі 

330 O003 O33.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрық сумиы 

331 O003 O33.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрықтың басқа 
ауытқулары 

332 O003 O33.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын басқа себептердің 
салдарлары 

333 O003 O34.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатырдың туа біткен ауытқулары 

334 O003 O34.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр денесінің ісігі 

335 O003 O34.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
операциядан кейінгі жатыр тыртығы 

336 O003 O34.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр мойнағы қылтасы-мойын жеткіліксіздігі 

337 O003 O34.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр мойнының басқа ауытқулары 

338 O003 O34.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жүкті жатырдың басқа ауытқулары 

339 O003 O34.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
қынап ауытқулары 

340 O003 O34.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
сарпай мен шаттың ауытқулары 

341 O003 O34.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жамбас астауы ағзаларының анықталған басқа 
ауытқулары 

342 O003 O35.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
басқа медициналық ем шаралар нəтижесінде 
ұрықтың (болжанған) зақымдануы 

343 O003 O36.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
резус-иммундау 

344 O003 O36.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрсақтық гипоксиясының белгілері 

345 O003 O36.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрық өсуінің жеткіліксіздігі 

346 O003 O36.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың шамадан тыс өсуі 

347 O003 O36.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
құрсақтық жүктілік барысында өмірге бейім ұрық 

348 O003 O40 Қағанақ суының көптігі 
349 O003 O41.0 Қағанақ суының өте аздығы 
350 O003 O42.1 Ұрық қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 

босанудың басталуы 24 сағаттық сусыз кезеңнен 
кейін 

351 O003 O42.2 Жүргізілген емдеуге байланысты ұрық 
қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 
босанудың кешігуі 

352 O003 O43.0 Бала жолдасы трансфузиясы синдромы 
353 O003 O43.8 Бала жолдасының басқа ауытқулары 
354 O003 O43.9 Бала жолдасының анықталмаған бұзылулары 
355 O003 O48 Мерзімінен асқан жүктілік 
356 O003 O61.0 Босануды дəрі-дəрмектік ширықтырудың сəтсіз 

əрекеті 
357 O003 O61.1 Босануды аспаптық əдістермен ширықтырудың 

сəтсіз əрекеті 
358 O003 O61.8 Босануды ширықтырудың сəтсіз əрекеттерінің 

басқа түрлері 
359 O003 O62.1 Босану əрекетінің салдарлық əлсіздігі 
360 O003 O62.2 Босану əрекеті əлсіздігінің басқа түрлері 
361 O003 O63.0 Босанудың бірінші кезеңінің ұзаққа созылуы 
362 O003 O63.1 Босанудың екінші кезеңінің ұзаққа созылуы 
363 O003 O63.9 Анықталмаған ұзаққа созылған босанулар 
364 O003 O66.4 Босануды шақыртудың анықталмаған сəтсіз 

əрекеті 
365 O003 O68.2 Ұрық жүрегінің жиырылуы жиілігінің өзгеруімен, 

тоңғақтың қағанақ сұйықтығына шығуымен 
асқынған босанулар 

366 O003 O68.3 Ұрық күйзелуінің биохимиялық белгілерінің пайда 
болуымен асқынған босанулар 

367 O003 O68.8 Ұрық күйзелуінің басқа белгілерінің пайда 
болуымен асқынған босанулар 

368 O003 O69.0 Кіндікбаудың түсуімен асқынған босанулар 
369 O003 O69.1 Кіндікбаудың ұрық мойнын айнала оралып, 

қысылуымен асқынған босанулар 
370 O003 O69.2 Кіндікбаудың шырмалуымен асқынған босанулар 
371 O003 O69.4 Қан тамырының алдында жатуымен (vasa praevia) 

асқынған босанулар 
372 O003 O69.8 Кіндікбаудың басқа патологиялық жағдайларымен 

асқынған босанулар 
373 O003 O72.1 Босанудан кейінгі ерте кезеңдегі басқа қан кетулер 
374 O003 O72.2 Босанудан кейінгі кеш немесе салдарлық қан кету 
375 O003 O74.5 Босану мен босандыру үстінде жұлындық жəне 

эпидуралдық анестезия жүргізуіне байланысты бас 
аурулары 

376 O003 O74.6 Босану мен босандыру үстінде жұлындық жəне 
эпидуралдық анестезия жүргізуіне байланысты 
басқа асқынулар 

377 O003 O74.7 Босану мен босандыру үстінде интубациялауға 
сəтсіз əрекет немесе оның қиындығы 

378 O003 O74.8 Босану мен босандыру үстіндегі анестезиялаудың 
басқа асқынулары 

379 O003 O75.5 Ұрық қабықтарын жасанды түрде жыртқаннан 
кейінгі босанудың кешігуі 

380 O003 O75.6 Ұрық қабықтарының өздігінен немесе 
анықталмаған жыртылуынан кейінгі босанудың 
кешігуі 

381 O003 O75.8 Босану мен босандырудың анықталған басқа 
асқынулары 

382 O003 O82.0 Элективті кесар тілгін жүргізу 
383 O003 O82.1 Кесар тілгін мезгілінде жүргізу 
384 O003 O82.8 Кесар тілгі арқылы босандырылған бір ұрықты 

басқа босанулар 
385 O003 O84.2 Көп ұрықты босанулар, барлығы кесар тілгімен 
386 O003 O84.8 Көп ұрықты босанулар кезінде басқалай 

босандыру 
387 O003 O84.9 Анықталмаған көп ұрықты босанулар 
388 O003 O86.0 Хирургиялық акушерлік жара жұқпасы 
389 O003 O86.4 Босанудан кейін пайда болған, тегі анық емес, 

гипертермия 
390 O003 O87.0 Босанудан кейінгі кезеңдегі үстіртін тромбофлебит 
391 O003 O87.8 Босанудан кейінгі кезеңдегі веналық басқа 

асқынулар 
392 O003 O89.4 Босанудан кейінгі кезеңде жұлын немесе 

эпидуралдық анестезия қолданумен байланысты 
бас аурулары 

393 O003 O89.5 Босанудан кейінгі кезеңде жұлын жəне 
эпидуралдық анестезиялардың басқа асқынулары 

394 O003 O89.6 Босанудан кейінгі кезеңде интубациялау 
барысында сəтсіз əрекет немесе қиындықтар 

395 O003 O89.8 Босанудан кейінгі кезеңде анестезиялаудың басқа 
асқынулары 

396 O003 O90.0 Кесар тілігінен кейінгі тігістердің ажырауы 
397 O003 O98.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын туберкулез 
398 O003 O98.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын мерез 
399 O003 O98.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын соз ауруы 

400 O003 O98.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын, жыныстық жолмен берілуі 
басымырақ басқа жұқпалар 

401 O003 O98.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын вирусты гепатит 

402 O003 O98.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын басқа вирусты аурулар 

403 O003 O98.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын протозойлық жұқпалар 

404 O003 O98.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын, анасының басқа жұқпалы 
жəне паразиттік аурулары 

405 O003 O98.9 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын, анасының басқа 
анықталмаған жұқпалы жəне паразиттік аурулары 

406 O003 O99.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анемия 

407 O003 O99.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қан мен қан өндірілу 
ағзаларының аурулары мен иммундық механизм 
тартылған жеке бұзылулар 

408 O003 O99.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын эндокриндік жүйе аурулары, 
тамақтану мен зат алмасуының бұзылулары 

409 O003 O99.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын психиканың бұзылулары 
мен нерв жүйесінің аурулары 

410 O003 O99.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
ке зеңді асқындыратын қанайналым жүйесінің ауру-
лары І00-І99 айдарларында жіктелген жағдайлар 

411 O003 O99.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын тыныс алу ағзаларының 
аурулары 

412 O003 O99.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын ас қорыту ағзаларының 
аурулары 

413 O003 O99.7 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын тері мен теріасты 
шелмайының аурулары 

414 O003 O99.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анықталған басқа аурулар 
мен жағдайлар 

415 O003 Z21 Адам имунитет тапшылығы вирусы (АИТВ) 
тудырған симптомсыз жұқпа статусы 

416 O004 Қиындығы айтарлықтай оталармен өздігінен 
босанулар 

417 O004 O10.0 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар эссенциалды 
гипертензия 

418 O004 O10.1 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
гипертензия 

419 O004 O10.2 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын бұрыннан бар бүйректік 
гипертензия 

420 O004 O10.3 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
жəне бүйректік гипертензия 

421 O004 O10.4 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар салдарлық 
гипертензия 

422 O004 O10.9 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар анықталмаған 
гипертензия 

423 O004 O11 Қосылған протеинурия қабаттасқан бұрыннан бар 
гипертензия 

424 O004 O13 Маңызды емес протеинуриялы жүктілік тудырған 
гипертензия 

425 O004 O14.0 Орта дəрежелі преэклампсия (бүйрек дерті) 
426 O004 O14.1 Ауыр преэклампсия 
427 O004 O14.2 HELLP синдромы 
428 O004 O15.0 Жүктілік кезіндегі жүктілік талмасы 
429 O004 O15.1 Босану үстіндегі жүктілік талмасы 
430 O004 O15.2 Босанудан кейінгі кезеңдегі жүктілік талмасы 
431 O004 O15.9 Уақыты бойынша анықталмаған жүктілік талмасы 

эклампсия ЖА 
432 O004 O24.0 Бұрыннан бар инсулин тəуелді қантты диабет 
433 O004 O24.1 Бұрыннан бар инсулин тəуелсіз қантты диабет 
434 O004 O24.2 Тамақтанудың жеткіліксіздігімен байланысты 

бұрыннан бар қантты диабет 
435 O004 O24.4 Жүктілік кезінде пайда болған қанттыдиабет 
436 O004 O26.2 Жүктілікті үйреншікті, соңына дейін жеткізбейтін 

əйелге медициналық көмек 
437 O004 O26.4 Жүктілер герпесі 
438 O004 O26.5 Анадағы гипотензивтік синдром 
439 O004 O26.6 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың зақымдануы 
440 O004 O26.61 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың өткір майлы дистрофиясы 
441 O004 O26.7 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңдерде 

қасаға буындасуының шала таюы 
442 O004 O30.0 Егіз балаға жүкті болу 
443 O004 O30.1 Үш балаға жүкті болу 
444 O004 O30.2 Төрт балаға жүкті болу 
445 O004 O30.8 Көп ұрықты жүктіліктің басқа формалары 
446 O004 O31.1 Бір немесе бірден артық ұрықты түсік жасағаннан 

кейін жалғасқан жүктілік 
447 O004 O31.2 Бір немесе бірден артық ұрықтың жатырдағы 

өлуінен кейін жалғасқан жүктілік 
448 O004 O32.0 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін ұрық 

орналасуының тұрақсыздығы 
449 O004 O32.1 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың бөксесімен келуі 
450 O004 O32.2 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың көлденең немесе қиғаш орналасуы 
451 O004 O32.3 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың бетімен, маңдайымен немесе иегінің 
астымен келуі 

452 O004 O32.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жүктіліктің соңында ұрық басының жоғары тұруы 
ұрық басының кіргізілмеуі 

453 O004 O32.5 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін бір 
немесе бірнеше ұрық дұрыс келмеген көп ұрықты 
жүктілік 

454 O004 O32.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрама келуі 

455 O004 O32.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың дұрыс келмеуінің басқа формалары 

456 O004 O33.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
сүйектерінің пішінінің өзгеруі 

457 O004 O33.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын біркелкі тарылған 
жамбас 
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458 O004 O33.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
кіре берісінің тарылуы 

459 O004 O33.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
шыға берісінің тарылуы 

460 O004 O33.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
ана мен ұрық жағынан аралас диспропорция 

461 O004 O33.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрық өлшемдерінің 
үлкендігі 

462 O004 O33.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрық сумиы 

463 O004 O33.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрықтың басқа 
ауытқулары 

464 O004 O33.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын басқа себептердің 
салдарлары 

465 O004 O34.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатырдың туа біткен ауытқулары 

466 O004 O34.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр денесінің ісігі 

467 O004 O34.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
операциядан кейінгі жатыр тыртығы 

468 O004 O34.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр мойнағы қылтасы-мойын жеткіліксіздігі 

469 O004 O34.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр мойнының басқа ауытқулары 

470 O004 O34.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жүкті жатырдың басқа ауытқулары 

471 O004 O34.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
қынап ауытқулары 

472 O004 O34.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
сарпай мен шаттың ауытқулары 

473 O004 O34.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жамбас астауы ағзаларының анықталған басқа 
ауытқулары 

474 O004 O35.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
басқа медициналық ем шаралар нəтижесінде 
ұрықтың (болжанған) зақымдануы 

475 O004 O36.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрсақтық гипоксиясының белгілері 

476 O004 O36.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрсақ ішінде өлуі 

477 O004 O36.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрық өсуінің жеткіліксіздігі 

478 O004 O36.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
құрсақтық жүктілік барысында өмірге бейім ұрық 

479 O004 O40 Қағанақ суының көптігі 
480 O004 O41.0 Қағанақ суының өте аздығы 
481 O004 O41.1 Қағанақ қуыстары мен ұрық қабықтарының 

жұқпасы 
482 O004 O42.0 Ұрық қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 

босанудың басталуы келесі 24сағат ішінде 
483 O004 O42.1 Ұрық қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 

босанудың басталуы 24 сағаттық сусыз кезеңнен 
кейін 

484 O004 O42.2 Жүргізілген емдеуге байланысты ұрық 
қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 
босанудың кешігуі 

485 O004 O43.0 Бала жолдасы трансфузиясы синдромы 
486 O004 O43.8 Бала жолдасының басқа ауытқулары 
487 O004 O44.0 Қан кетуінсіз деп анықталған бала жолдасының 

алда жатуы 
488 O004 O44.1 Қан кетуі қабаттасқан бала жолдасының алда 

жатуы 
489 O004 O45.0 Қан ұйығыштығының бұзылуы қабаттасқан бала 

жолдасының мерзімінен бұрын ажырауы 
490 O004 O45.8 Бала жолдасының мерзімінен бұрын басқа 

ажырауы 
491 O004 O45.9 Бала жолдасының мерзімінен бұрын анықталмаған 
492 O004 O46.0 Қан ұйығыштығының бұзылуы қабаттасқан 

босануға дейінгі қан кету 
493 O004 O46.8 Босануға дейінгі басқа қан кету 
494 O004 O60.1 Мезгілінен ерте босанумен мезгілінен ерте толғақ 
495 O004 O60.2 Уақытылы босанумен мезгілінен ерте толғақ 
496 O004 O61.0 Босануды дəрі-дəрмектік ширықтырудың сəтсіз 

əрекеті 
497 O004 O61.1 Босануды аспаптық əдістермен ширықтырудың 

сəтсіз əрекеті 
498 O004 O62.2 Босану əрекеті əлсіздігінің басқа түрлері 
499 O004 O62.3 Қарқынды босану 
500 O004 O63.0 Босанудың бірінші кезеңінің ұзаққа созылуы 
501 O004 O63.1 Босанудың екінші кезеңінің ұзаққа созылуы 
502 O004 O63.2 Егіздердің, үш егіздің жəне т.б. екінші ұрығының 

туылуының кешігуі 
503 O004 O63.9 Анықталмаған ұзаққа созылған босанулар 
504 O004 O64.0 Ұрық басының толық бұрылмауы салдарынан 

қиындаған босанулар 
505 O004 O64.1 Нəрестенің бөксесімен келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
506 O004 O64.2 Нəрестенің бетімен келуі салдарынан қиындаған 

босанулар 
507 O004 O64.3 Нəрестенің маңдайымен келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
508 O004 O64.4 Нəрестенің иығымен келуі салдарынан қиындаған 

босанулар Бала қолының шығып кетуі 
509 O004 O64.5 Нəрестенің қосарласқан келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
510 O004 O64.8 Ұрықтың басқа дұрыс орналаспауы немесе алда 

жатуы салдарынан қиындаған босанулар 
511 O004 O65.0 Жамбас пішінінің өзгеруі салдарынан қиындаған 

босанулар 
512 O004 O65.1 Біркелкі тарылған жамбас салдарынан қиындаған 

босанулар 
513 O004 O65.2 Жамбас астауына кіреберісі тарылуы салдарынан 

қиындаған босанулар 
514 O004 O65.3 Жамбас астауының шығаберіс тесігі мен орта 

диаметрінің тарылуы салдарынан қиындаған 
босанулар 

515 O004 O65.4 Жамбас пен ұрық өлшемдерінің сəйкес келмеуі 
салдарынан анықталмаған қиындаған босанулар 

516 O004 O65.5 Анасының жамбас астауы ағзаларының 
ауытқулары салдарынан қиындаған босанулар 

517 O004 O65.8 Ана жамбасының басқа ауытқулары салдарынан 
қиындаған босанулар 

518 O004 O66.0 Нəрестенің иығымен келуі салдарынан қиындаған 
босанулар (дистоция) 

519 O004 O66.1 Егіздердің ілінісіп-кептелуі (коллизия) салдарынан 
қиындаған босанулар 

520 O004 O66.2 Əдеттен тыс ірі ұрық салдарынан қиындаған 
босанулар 

521 O004 O66.3 Ұрықтың басқа ауытқулары салдарынан қиындаған 
босанулар 

522 O004 O66.4 Босануды шақыртудың анықталмаған сəтсіз 
əрекеті 

523 O004 O66.5 Вакуум-экстракторды қолдану мен қышқаш 
салудың анықталмаған сəтсіз əрекеті 

524 O004 O66.8 Қиындаған босанулардың анықталған басқа 
түрлері 

525 O004 O67.0 Босану үстінде қан ұйығыштығының бұзылуы 
қабаттасқан қан Кетуі 

526 O004 O67.8 Босану үстіндегі басқа да қан кетулер 
527 O004 O68.0 Ұрық жүрегінің жиырылуы жиілігінің өзгеруімен 

асқынған босанулар 
528 O004 O68.1 Қағанақ сұйықтығына тоңғақтың шығуымен 

асқынған босанулар 
529 O004 O68.2 Ұрық жүрегінің жиырылуы жиілігінің өзгеруімен, 

тоңғақтың қағанақ сұйықтығына шығуымен 
асқынған босанулар 

530 O004 O68.3 Ұрық күйзелуінің биохимиялық белгілерінің пайда 
болуымен асқынған босанулар 

531 O004 O68.8 Ұрық күйзелуінің басқа белгілерінің пайда 
болуымен асқынған босанулар 

532 O004 O69.0 Кіндікбаудың түсуімен асқынған босанулар 
533 O004 O69.1 Кіндікбаудың ұрық мойнын айнала оралып, 

қысылуымен асқынған босанулар 
534 O004 O69.2 Кіндікбаудың шырмалуымен асқынған босанулар 
535 O004 O69.3 Кіндікбаудың қысқалығымен асқынған босанулар 
536 O004 O69.4 Қан тамырының алдында жатуымен (vasa praevia) 

асқынған босанулар 
537 O004 O69.5 Кіндікбау тамырларының зақымдануымен асқынған 

босанулар 
538 O004 O69.8 Кіндікбаудың басқа патологиялық жағдайларымен 

асқынған босанулар 
539 O004 O70.0 Босандыру процессі үстіндегі шаттың бірінші 

дəрежелі жыртылуы 
540 O004 O70.1 Босандыру процессі үстіндегі шаттың екінші 

дəрежелі жыртылуы 
541 O004 O70.2 Босандыру процессі үстіндегі шаттың үшінші 

дəрежелі жыртылуы 
542 O004 O70.3 Босандыру процессі үстіндегі шаттың төртінші 

дəрежелі жыртылуы 
543 O004 O71.0 Жатырдың босану басталғанға дейін жарылуы 
544 O004 O71.1 Жатырдың босану үстінде жарылуы 
545 O004 O71.2 Жатырдың босанудан кейінгі айналуы 
546 O004 O71.3 Жатыр мойнының акушерлік жыртылуы 
547 O004 O71.4 Қынаптың тек жоғарғы бөлігінің акушерлік 

жыртылуы 
548 O004 O71.5 Жамбас ағзаларының басқа акушерлік 

жарақаттары 
549 O004 O71.6 Жамбас буындары мен байламдарының акушерлік 

жарақаттары 
550 O004 O71.7 Жамбастың акушерлік қан гематомасы(ісігі) 
551 O004 O71.8 Анықталған акушерлік басқа жарақаттар 
552 O004 O72.0 Босанудың үшінші кезеңінде қан кету 
553 O004 O72.1 Босанудан кейінгі ерте кезеңдегі басқа қан кетулер 
554 O004 O72.2 Босанудан кейінгі кеш немесе салдарлық қан кету 
555 O004 O72.3 Босанудан кейінгі 
556 O004 O73.0 Бала жолдасының қан кетусіз кідіруі 
557 O004 O73.1 Бала жолдасы мен ұрық қабықтары бөліктерінің 

қан кетусіз кідіруі 
558 O004 O74.0 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы аспирациялық пневмонит 
559 O004 O74.1 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы өкпе тарапының басқа асқынулары 
560 O004 O74.2 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы жүрек тарапының асқынулары 
561 O004 O74.3 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы орталық нерв жүйесі тарапының 
асқынулары 

562 O004 O74.4 Босану мен босандыру үстінде жергілікті 
анестезияға уыттық реакция 

563 O004 O74.5 Босану мен босандыру үстінде жұлындық жəне 
эпидуралдық анестезия жүргізуіне байланысты бас 
аурулары 

564 O004 O74.6 Босану мен босандыру үстінде жұлындық жəне 
эпидуралдық анестезия жүргізуіне байланысты 
басқа асқынулар 

565 O004 O74.7 Босану мен босандыру үстінде интубациялауға 
сəтсіз əрекет немесе оның қиындығы 

566 O004 O74.8 Босану мен босандыру үстіндегі анестезиялаудың 
басқа асқынулары 

567 O004 O75.0 Босану мен босандыру үстіндегі ана дистрессі 
568 O004 O75.1 Босану мен босанудан кейін немесе босандыру 

үстіндегі ана шогі 
569 O004 O75.2 Басқа айдарларда жіктелмеген босану үстіндегі 

гипертермия 
570 O004 O75.3 Босану үстіндегі басқа жұқпалар 
571 O004 O75.4 Акушерлік оперативтік əрекеттер мен басқа ем 

шаралар тудырған басқа асқынулар 
572 O004 O75.5 Ұрық қабықтарын жасанды түрде жыртқаннан 

кейінгі босанудың кешігуі 
573 O004 O75.6 Ұрық қабықтарының өздігінен немесе 

анықталмаған жыртылуынан кейінгі босанудың 
кешігуі 

574 O004 O75.7 Бұрын орын алған Кесар тілігінен кейінгі қынап 
арқылы босану 

575 O004 O75.8 Босану мен босандырудың анықталған басқа 
асқынулары 

576 O004 O80.0 Нəресте шүйдесімен келгенде өздігінен босанулар 
577 O004 O80.1 Нəресте бөксесімен келгенде өздігінен босанулар 
578 O004 O80.8 Бір ұрықты өздігінен басқа босанулар 
579 O004 O80.9 Анықталмаған, бір ұрықты өздігінен босанулар 
580 O004 O81.0 Қышқашты төмен салу (шығаберіс) 
581 O004 O81.1 Қышқашты орта тұсқа салу (қуыстық) 
582 O004 O81.2 Қышқашты орта тұсқа бұрай салу (қуыстық) 
583 O004 O81.3 Басқа жəне анықталмаған қышқаштар салу 
584 O004 O81.4 Вакуум-экстракторды пайдалану 
585 O004 O81.5 Қышқаштар мен вакуум-экстраторды қосарлап 

пайдалану арқылы босандыру 
586 O004 O82.0 Элективті кесар тілгін жүргізу 
587 O004 O82.1 Кесар тілгін мезгілінде жүргізу 
588 O004 O82.2 Жатырды сылып тастаумен жүргізілген кесар тілгі 
589 O004 O82.8 Кесар тілгі арқылы босандырылған бір ұрықты 

басқа босанулар 
590 O004 O83.0 Ұрықты жамбас жағынан ұс шығарып алу 
591 O004 O83.1 Нəресте бөксесімен келгенде басқа акушерлік 

көмек арқылы босандыру 
592 O004 O83.2 Басқа акушерлік қол əрекеттері (қол əдістері) 

арқылы босану 
593 O004 O83.3 Құрсақтық жүктілікте тірі бала босану 
594 O004 O83.4 Босандыру кезіндегі құрылысын бұзу операциясы 
595 O004 O83.8 Бір ұрықты босанулар кезіндегі акушерлік көмектің 

анықталған басқа түрлері 

596 O004 O84.0 Көп ұрықты босанулар, барлығы өздігінен 
597 O004 O84.1 Көп ұрықты босанулар, барлығы қышқаштар мен 

вакуум-экстракторды қолдану арқылы 
598 O004 O84.2 Көп ұрықты босанулар, барлығы кесар тілгімен 
599 O004 O84.8 Көп ұрықты босанулар кезінде басқалай 

босандыру 
600 O004 O85 Босанудан кейінгі сепсис 
601 O004 O86.0 Хирургиялық акушерлік жара жұқпасы 
602 O004 O86.2 Несеп жолдарының босанудан кейінгі жұқпасы 
603 O004 O86.4 Босанудан кейін пайда болған, тегі анық емес, 

гипертермия 
604 O004 O86.8 Босанудан кейінгі анықталған басқа жұқпалар 
605 O004 O87.0 Босанудан кейінгі кезеңдегі үстіртін тромбофлебит 
606 O004 O87.1 Босанудан кейінгі кезеңдегі терең флеботромбоз 
607 O004 O87.3 Босанудан кейінгі кезеңдегі ми веналарының 

тромбозы 
608 O004 O87.8 Босанудан кейінгі кезеңдегі веналық басқа 

асқынулар 
609 O004 O88.0 Акушерлік ауа эмболиясы 
610 O004 O88.1 Қағанақ сұйықтығымен эмболдану 
611 O004 O89.0 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 

салдарынан болған өкпе асқынулары 
612 O004 O89.1 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 

салдарынан болған жүрек тарапының асқынулары 
салдарынан 

613 O004 O89.2 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 
салдарынан болған орталық нерв жүйесі 
тарапының асқынулары 

614 O004 O89.3 Босанудан кейінгі кезеңде жергілікті анестезияға 
уыттық реакция 

615 O004 O89.4 Босанудан кейінгі кезеңде жұлын немесе 
эпидуралдық анестезия қолданумен байланысты 
бас аурулары 

616 O004 O89.5 Босанудан кейінгі кезеңде жұлын жəне 
эпидуралдық анестезиялардың басқа асқынулары 

617 O004 O89.6 Босанудан кейінгі кезеңде интубациялау 
барысында сəтсіз əрекет немесе қиындықтар 

618 O004 O89.8 Босанудан кейінгі кезеңде анестезиялаудың басқа 
асқынулары 

619 O004 O90.0 Кесар тілігінен кейінгі тігістердің ажырауы 
620 O004 O90.1 Шат тігістерінің ажырауы 
621 O004 O90.2 Акушерлік хирургиялық жарақат гематомасы 
622 O004 O90.3 Босанудан кейінгі кезеңдегі кардиомиопатия 
623 O004 O91.1 Бала туумен байланысты сүт безінің іріңдігі 
624 O004 O98.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын туберкулез 
625 O004 O98.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын мерез 
626 O004 O98.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын соз ауруы 
627 O004 O98.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын, жыныстық жолмен берілуі 
басымырақ басқа жұқпалар 

628 O004 O98.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын вирусты гепатит 

629 O004 O98.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын басқа вирусты аурулар 

630 O004 O98.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын протозойлық жұқпалар 

631 O004 O98.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын, анасының басқа жұқпалы 
жəне паразиттік аурулары 

632 O004 O98.9 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын, анасының басқа 
анықталмаған жұқпалы жəне паразиттік аурулары 

633 O004 O99.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анемия 

634 O004 O99.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қан мен қан өндірілу 
ағзаларының аурулары мен иммундық механизм 
тартылған жеке бұзылулар 

635 O004 O99.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын эндокриндік жүйе аурулары, 
тамақтану мен зат алмасуының бұзылулары 

636 O004 O99.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын психиканың бұзылулары 
мен нерв жүйесінің аурулары 

637 O004 O99.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қанайналым жүйесінің 
аурулары І00-І99 айдарларында жіктелген 
жағдайлар 

638 O004 O99.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын тыныс алу ағзаларының 
аурулары 

639 O004 O99.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын ас қорыту ағзаларының 
аурулары 

640 O004 O99.7 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын тері мен теріасты 
шелмайының аурулары 

641 O004 O99.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анықталған басқа аурулар 
мен жағдайлар 

642 O004 Z21 Адам имунитет тапшылығы вирусы (АИТВ) 
тудырған симптомсыз жұқпа статусы 

643 O004 Z39.0 Босана салысымен көрсетілген көмек пен тексеру 
644 O005 Қиындығы айтарлықтай диагноздармен өздігінен 

босанулар 
645 O005 O10.1 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 

асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
гипертензия 

646 O005 O10.2 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын бұрыннан бар бүйректік 
гипертензия 

647 O005 O10.3 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
жəне бүйректік гипертензия 

648 O005 O14.0 Орта дəрежелі преэклампсия (бүйрек дерті) 
649 O005 O14.1 Ауыр преэклампсия 
650 O005 O14.2 HELLP синдромы 
651 O005 O14.9 Анықталмаған преэклампсия [бүйрек дерті 
652 O005 O15.1 Босану үстіндегі жүктілік талмасы 
653 O005 O15.2 Босанудан кейінгі кезеңдегі жүктілік талмасы 
654 O005 O15.9 Уақыты бойынша анықталмаған жүктілік талмасы 

эклампсия ЖА 
655 O005 O24.0 Бұрыннан бар инсулин тəуелді қантты диабет 
656 O005 O24.1 Бұрыннан бар инсулин тəуелсіз қантты диабет 
657 O005 O24.2 Тамақтанудың жеткіліксіздігімен байланысты 

бұрыннан бар қантты диабет 
658 O005 O24.4 Жүктілік кезінде пайда болған қанттыдиабет 
659 O005 O26.61 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың өткір майлы дистрофиясы 

(Жалғасы. Басы 17-25-беттерде) 

(Жалғасы 27-бетте) 
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660 O005 O41.1 Қағанақ қуыстары мен ұрық қабықтарының 
жұқпасы 

661 O005 O45.0 Қан ұйығыштығының бұзылуы қабаттасқан бала 
жолдасының мерзімінен бұрын ажырауы 

662 O005 O45.8 Бала жолдасының мерзімінен бұрын басқа 
ажырауы 

663 O005 O66.5 Вакуум-экстракторды қолдану мен қышқаш 
салудың анықталмаған сəтсіз əрекеті 

664 O005 O67.0 Босану үстінде қан ұйығыштығының бұзылуы 
қабаттасқан қан Кетуі 

665 O005 O67.8 Босану үстіндегі басқа да қан кетулер 
666 O005 O70.3 Босандыру процессі үстіндегі шаттың төртінші 

дəрежелі жыртылуы 
667 O005 O71.1 Жатырдың босану үстінде жарылуы 
668 O005 O71.2 Жатырдың босанудан кейінгі айналуы 
669 O005 O71.5 Жамбас ағзаларының басқа акушерлік 

жарақаттары 
670 O005 O71.6 Жамбас буындары мен байламдарының акушерлік 

жарақаттары 
671 O005 O71.7 Жамбастың акушерлік қан гематомасы(ісігі) 
672 O005 O72.0 Босанудың үшінші кезеңінде қан кету 
673 O005 O72.1 Босанудан кейінгі ерте кезеңдегі басқа қан кетулер 
674 O005 O72.2 Босанудан кейінгі кеш немесе салдарлық қан кету 
675 O005 O72.3 Босанудан кейінгі 
676 O005 O74.0 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы аспирациялық пневмонит 
677 O005 O74.1 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы өкпе тарапының басқа асқынулары 
678 O005 O74.2 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы жүрек тарапының асқынулары 
679 O005 O74.3 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы орталық нерв жүйесі тарапының 
асқынулары 

680 O005 O74.4 Босану мен босандыру үстінде жергілікті 
анестезияға уыттық реакция 

681 O005 O75.0 Босану мен босандыру үстіндегі ана дистрессі 
682 O005 O75.1 Босану мен босанудан кейін немесе босандыру 

үстіндегі ана шогі 
683 O005 O75.2 Басқа айдарларда жіктелмеген босану үстіндегі 

гипертермия 
684 O005 O75.3 Босану үстіндегі басқа жұқпалар 
685 O005 O75.4 Акушерлік оперативтік əрекеттер мен басқа ем 

шаралар тудырған басқа асқынулар 
686 O005 O75.7 Бұрын орын алған Кесар тілігінен кейінгі қынап 

арқылы босану 
687 O005 O83.3 Құрсақтық жүктілікте тірі бала босану 
688 O005 O84.1 Көп ұрықты босанулар, барлығы қышқаштар мен 

вакуум-экстракторды қолдану арқылы 
689 O005 O87.0 Босанудан кейінгі кезеңдегі үстіртін тромбофлебит 
690 O005 O87.1 Босанудан кейінгі кезеңдегі терең флеботромбоз 
691 O005 O87.3 Босанудан кейінгі кезеңдегі ми веналарының 

тромбозы 
692 O005 O88.0 Акушерлік ауа эмболиясы 
693 O005 O88.1 Қағанақ сұйықтығымен эмболдану 
694 O005 O89.0 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 

салдарынан болған өкпе асқынулары 
695 O005 O89.1 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 

салдарынан болған жүрек тарапының асқынулары 
салдарынан 

696 O005 O89.2 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 
салдарынан болған орталық нерв жүйесі 
тарапының асқынулары 

697 O005 O89.3 Босанудан кейінгі кезеңде жергілікті анестезияға 
уыттық реакция 

698 O005 O90.2 Акушерлік хирургиялық жарақат гематомасы 
699 O005 O90.3 Босанудан кейінгі кезеңдегі кардиомиопатия 
700 O005 O91.1 Бала туумен байланысты сүт безінің іріңдігі 
701 O005 O98.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын туберкулез 
702 O005 O98.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын вирусты гепатит 
703 O005 O99.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын анемия 
704 O005 O99.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын қан мен қан өндірілу 
ағзаларының аурулары мен иммундық механизм 
тартылған жеке бұзылулар 

705 O005 O99.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын эндокриндік жүйе аурулары, 
тамақтану мен зат алмасуының бұзылулары 

706 O005 O99.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын психиканың бұзылулары 
мен нерв жүйесінің аурулары 

707 O005 O99.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қанайналым жүйесінің 
аурулары І00-І99 айдарларында жіктелген 
жағдайлар 

708 O005 O99.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын тыныс алу ағзаларының 
аурулары 

709 O005 O99.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын ас қорыту ағзаларының 
аурулары 

710 O006 Қиындығы мардымсыз диагноздармен өздігінен 
босанулар 

711 O006 O10.0 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар эссенциалды 
гипертензия 

712 O006 O10.1 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
гипертензия 

713 O006 O10.2 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын бұрыннан бар бүйректік 
гипертензия 

714 O006 O10.4 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар салдарлық 
гипертензия 

715 O006 O10.9 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар анықталмаған 
гипертензия 

716 O006 O11 Қосылған протеинурия қабаттасқан бұрыннан бар 
гипертензия 

717 O006 O13 Маңызды емес протеинуриялы жүктілік тудырған 
гипертензия 

718 O006 O24.0 Бұрыннан бар инсулин тəуелді қантты диабет 
719 O006 O24.1 Бұрыннан бар инсулин тəуелсіз қантты диабет 
720 O006 O24.2 Тамақтанудың жеткіліксіздігімен байланысты 

бұрыннан бар қантты диабет 
721 O006 O24.4 Жүктілік кезінде пайда болған қанттыдиабет 
722 O006 O26.5 Анадағы гипотензивтік синдром 
723 O006 O26.6 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың зақымдануы 

724 O006 O26.7 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңдерде 
қасаға буындасуының шала таюы 

725 O006 O34.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр мойнағы қылтасы-мойын жеткіліксіздігі 

726 O006 O35.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың басқа (болжанған) ауытқулары мен 
зақымданулары 

727 O006 O36.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
резус-иммундау 

728 O006 O36.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрсақ ішінде өлуі 

729 O006 O36.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрық өсуінің жеткіліксіздігі 

730 O006 O36.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың шамадан тыс өсуі 

731 O006 O40 Қағанақ суының көптігі 
732 O006 O42.1 Ұрық қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 

босанудың басталуы 24 сағаттық сусыз кезеңнен 
кейін 

733 O006 O42.2 Жүргізілген емдеуге байланысты ұрық 
қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 
босанудың кешігуі 

734 O006 O48 Мерзімінен асқан жүктілік 
735 O006 O60.1 Мезгілінен ерте босанумен мезгілінен ерте толғақ 
736 O006 O61.0 Босануды дəрі-дəрмектік ширықтырудың сəтсіз 

əрекеті 
737 O006 O61.8 Босануды ширықтырудың сəтсіз əрекеттерінің 

басқа түрлері 
738 O006 O62.0 Босану əрекетінің басқы əлсіздігі 
739 O006 O62.1 Босану əрекетінің салдарлық əлсіздігі 
740 O006 O62.2 Босану əрекеті əлсіздігінің басқа түрлері 
741 O006 O63.0 Босанудың бірінші кезеңінің ұзаққа созылуы 
742 O006 O63.1 Босанудың екінші кезеңінің ұзаққа созылуы 
743 O006 O63.2 Егіздердің, үш егіздің жəне т.б. екінші ұрығының 

туылуының кешігуі 
744 O006 O63.9 Анықталмаған ұзаққа созылған босанулар 
745 O006 O64.0 Ұрық басының толық бұрылмауы салдарынан 

қиындаған босанулар 
746 O006 O64.1 Нəрестенің бөксесімен келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
747 O006 O64.2 Нəрестенің бетімен келуі салдарынан қиындаған 

босанулар 
748 O006 O64.3 Нəрестенің маңдайымен келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
749 O006 O64.4 Нəрестенің иығымен келуі салдарынан қиындаған 

босанулар Бала қолының шығып кетуі 
750 O006 O64.5 Нəрестенің қосарласқан келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
751 O006 O64.8 Ұрықтың басқа дұрыс орналаспауы немесе алда 

жатуы салдарынан қиындаған босанулар 
752 O006 O65.0 Жамбас пішінінің өзгеруі салдарынан қиындаған 

босанулар 
753 O006 O65.1 Біркелкі тарылған жамбас салдарынан қиындаған 

босанулар 
754 O006 O65.2 Жамбас астауына кіреберісі тарылуы салдарынан 

қиындаған босанулар 
755 O006 O65.3 Жамбас астауының шығаберіс тесігі мен орта 

диаметрінің тарылуы салдарынан қиындаған 
босанулар 

756 O006 O65.4 Жамбас пен ұрық өлшемдерінің сəйкес келмеуі 
салдарынан анықталмаған қиындаған босанулар 

757 O006 O65.5 Анасының жамбас астауы ағзаларының 
ауытқулары салдарынан қиындаған босанулар 

758 O006 O65.8 Ана жамбасының басқа ауытқулары салдарынан 
қиындаған босанулар 

759 O006 O66.0 Нəрестенің иығымен келуі салдарынан қиындаған 
босанулар (дистоция) 

760 O006 O66.1 Егіздердің ілінісіп-кептелуі (коллизия) салдарынан 
қиындаған босанулар 

761 O006 O66.2 Əдеттен тыс ірі ұрық салдарынан қиындаған 
босанулар 

762 O006 O66.3 Ұрықтың басқа ауытқулары салдарынан қиындаған 
босанулар 

763 O006 O66.8 Қиындаған босанулардың анықталған басқа 
түрлері 

764 O006 O67.8 Босану үстіндегі басқа да қан кетулер 
765 O006 O68.0 Ұрық жүрегінің жиырылуы жиілігінің өзгеруімен 

асқынған босанулар 
766 O006 O68.1 Қағанақ сұйықтығына тоңғақтың шығуымен 

асқынған босанулар 
767 O006 O68.2 Ұрық жүрегінің жиырылуы жиілігінің өзгеруімен, 

тоңғақтың қағанақ сұйықтығына шығуымен 
асқынған босанулар 

768 O006 O68.3 Ұрық күйзелуінің биохимиялық белгілерінің пайда 
болуымен асқынған босанулар 

769 O006 O68.8 Ұрық күйзелуінің басқа белгілерінің пайда 
болуымен асқынған босанулар 

770 O006 O69.0 Кіндікбаудың түсуімен асқынған босанулар 
771 O006 O69.1 Кіндікбаудың ұрық мойнын айнала оралып, 

қысылуымен асқынған босанулар 
772 O006 O69.2 Кіндікбаудың шырмалуымен асқынған босанулар 
773 O006 O69.3 Кіндікбаудың қысқалығымен асқынған босанулар 
774 O006 O69.4 Қан тамырының алдында жатуымен (vasa praevia) 

асқынған босанулар 
775 O006 O69.5 Кіндікбау тамырларының зақымдануымен асқынған 

босанулар 
776 O006 O69.8 Кіндікбаудың басқа патологиялық жағдайларымен 

асқынған босанулар 
777 O006 O70.0 Босандыру процессі үстіндегі шаттың бірінші 

дəрежелі жыртылуы 
778 O006 O70.1 Босандыру процессі үстіндегі шаттың екінші 

дəрежелі жыртылуы 
779 O006 O70.2 Босандыру процессі үстіндегі шаттың үшінші 

дəрежелі жыртылуы 
780 O006 O71.3 Жатыр мойнының акушерлік жыртылуы 
781 O006 O71.4 Қынаптың тек жоғарғы бөлігінің акушерлік 

жыртылуы 
782 O006 O71.8 Анықталған акушерлік басқа жарақаттар 
783 O006 O72.0 Босанудың үшінші кезеңінде қан кету 
784 O006 O72.1 Босанудан кейінгі ерте кезеңдегі басқа қан кетулер 
785 O006 O72.2 Босанудан кейінгі кеш немесе салдарлық қан кету 
786 O006 O73.0 Бала жолдасының қан кетусіз кідіруі 
787 O006 O73.1 Бала жолдасы мен ұрық қабықтары бөліктерінің 

қан кетусіз кідіруі 
788 O006 O74.5 Босану мен босандыру үстінде жұлындық жəне 

эпидуралдық анестезия жүргізуіне байланысты бас 
аурулары 

789 O006 O74.6 Босану мен босандыру үстінде жұлындық жəне 
эпидуралдық анестезия жүргізуіне байланысты 
басқа асқынулар 

790 O006 O74.7 Босану мен босандыру үстінде интубациялауға 
сəтсіз əрекет немесе оның қиындығы 

791 O006 O74.8 Босану мен босандыру үстіндегі анестезиялаудың 
басқа асқынулары 

792 O006 O75.5 Ұрық қабықтарын жасанды түрде жыртқаннан 
кейінгі босанудың кешігуі 

793 O006 O75.6 Ұрық қабықтарының өздігінен немесе анықтал-
маған жыртылуынан кейінгі босанудың кешігуі 

794 O006 O75.8 Босану мен босандырудың анықталған басқа 
асқынулары 

795 O006 O81.0 Қышқашты төмен салу (шығаберіс) 
796 O006 O81.4 Вакуум-экстракторды пайдалану 
797 O006 O83.0 Ұрықты жамбас жағынан ұс шығарып алу 
798 O006 O83.1 Нəресте бөксесімен келгенде басқа акушерлік 

көмек арқылы босандыру 
799 O006 O83.2 Басқа акушерлік қол əрекеттері (қол əдістері) 

арқылы босану 
800 O006 O83.4 Босандыру кезіндегі құрылысын бұзу операциясы 
801 O006 O83.8 Бір ұрықты босанулар кезіндегі акушерлік көмектің 

анықталған басқа түрлері 
802 O006 O86.0 Хирургиялық акушерлік жара жұқпасы 
803 O006 O86.2 Несеп жолдарының босанудан кейінгі жұқпасы 
804 O006 O86.4 Босанудан кейін пайда болған, тегі анық емес, 

гипертермия 
805 O006 O86.8 Босанудан кейінгі анықталған басқа жұқпалар 
806 O006 O87.8 Босанудан кейінгі кезеңдегі веналық басқа 

асқынулар 
807 O006 O89.6 Босанудан кейінгі кезеңде интубациялау 

барысында сəтсіз əрекет немесе қиындықтар 
808 O006 O89.8 Босанудан кейінгі кезеңде анестезиялаудың басқа 

асқынулары 
809 O006 O90.1 Шат тігістерінің ажырауы 
810 O006 O98.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын туберкулез 
811 O006 O98.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын мерез 
812 O006 O98.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын соз ауруы 
813 O006 O98.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын, жыныстық жолмен берілуі 
басымырақ басқа жұқпалар 

814 O006 O98.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын вирусты гепатит 

815 O006 O98.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын басқа вирусты аурулар 

816 O006 O98.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын протозойлық жұқпалар 

817 O006 O98.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын, анасының басқа жұқпалы 
жəне паразиттік аурулары 

818 O006 O98.9 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын, анасының басқа 
анықталмаған жұқпалы жəне паразиттік аурулары 

819 O006 O99.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анемия 

820 O006 O99.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қан мен қан өндірілу 
ағзаларының аурулары мен иммундық механизм 
тартылған жеке бұзылулар 

821 O006 O99.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын эндокриндік жүйе аурулары, 
тамақтану мен зат алмасуының бұзылулары 

822 O006 O99.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын психиканың бұзылулары 
мен нерв жүйесінің аурулары 

823 O006 O99.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қанайналым жүйесінің 
аурулары І00-І99 айдарларында жіктелген 
жағдайлар 

824 O006 O99.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын тыныс алу ағзаларының 
аурулары 

825 O006 O99.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын ас қорыту ағзаларының 
аурулары 

826 O006 O99.7 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын тері мен теріасты 
шелмайының аурулары 

827 O006 O99.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анықталған басқа аурулар 
мен жағдайлар 

828 O007 Асқынуларсыз өздігінен босанулар 
829 O007 O80.0 Нəресте шүйдесімен келгенде өздігінен босанулар 
830 O007 O80.1 Нəресте бөксесімен келгенде өздігінен босанулар 
831 O007 O80.8 Бір ұрықты өздігінен басқа босанулар 
832 O007 O80.9 Анықталмаған, бір ұрықты өздігінен босанулар 
833 O007 O81.1 Қышқашты орта тұсқа салу (қуыстық) 
834 O007 O81.2 Қышқашты орта тұсқа бұрай салу (қуыстық) 
835 O007 O81.3 Басқа жəне анықталмаған қышқаштар салу 
836 O007 O81.5 Қышқаштар мен вакуум-экстраторды қосарлап 

пайдалану арқылы босандыру 
837 O007 O83.9 Бір ұрықты босанулар кезіндегі анықталмаған 

акушерлік көмек 
838 O007 O62.3 Қарқынды босану 
839 O007 O42.0 Ұрық қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 

босанудың басталуы келесі 24сағат ішінде 
840 O007 O42.9 Ұрық қабықтарының мерзімінен бұрын 

анықталмаған жыртылуы 
841 O007 O60.2 Уақытылы босанумен мезгілінен ерте толғақ 
842 O007 O62.4 Жатырдың гипертониялық, үйлесімсіз жəне ұзаққа 

созылған 
843 O007 O62.8 Босану əрекетінің басқа бұзылулары 
844 O007 O84.0 Көп ұрықты босанулар, барлығы өздігінен 
845 O007 Z39.0 Босана салысымен көрсетілген көмек пен тексеру 
846 O101 Қиындығы айтарлықтай диагноздармен жүктілік 
847 O101 O10.1 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 

асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
гипертензия 

848 O101 O10.2 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын бұрыннан бар бүйректік 
гипертензия 

849 O101 O10.3 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
жəне бүйректік гипертензия 

850 O101 O14.0 Орта дəрежелі преэклампсия (бүйрек дерті) 
851 O101 O14.1 Ауыр преэклампсия 
852 O101 O14.2 HELLP синдромы 
853 O101 O14.9 Анықталмаған преэклампсия [бүйрек дерті 
854 O101 O15.0 Жүктілік кезіндегі жүктілік талмасы 
855 O101 O15.9 Уақыты бойынша анықталмаған жүктілік талмасы 

эклампсия ЖА 
856 O101 O21.1 Жүктілердің зат алмасуының бұзылуы қабаттасқан, 

шамадан тыс немесе ауыр құсуы 
857 O101 O22.2 Жүктілік кезінде беткейлік венаның тромбпен 

бітелуі 
858 O101 O22.3 Жүктілік кезіндегі терең флеботромбоз 

(Жалғасы. Басы 17-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 



28 21 ҚАРАША 2019 ЖЫЛRESMI

(Жалғасы. Басы 17-27-беттерде) 

(Жалғасы 29-бетте) 

859 O101 O22.5 Жүктілік кезіндегі ми веналарның тромбпен бітелуі 
860 O101 O24.0 Бұрыннан бар инсулин тəуелді қантты диабет 
861 O101 O24.1 Бұрыннан бар инсулин тəуелсіз қантты диабет 
862 O101 O24.2 Тамақтанудың жеткіліксіздігімен байланысты 

бұрыннан бар қантты диабет 
863 O101 O24.4 Жүктілік кезінде пайда болған қанттыдиабет 
864 O101 O26.61 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың өткір майлы дистрофиясы 
865 O101 O29.0 Жүктілік кезеңінде анестезияның өкпелік 

асқынулары 
866 O101 O29.1 Жүктілік кезеңінде анестезияның кардиологиялық 

асқынулары 
867 O101 O29.2 Жүктілік кезеңінде анестезиямен байланысты 

орталық нерв жүйесі тарапының асқынулары 
868 O101 O29.3 Жүктілік кезеңінде жергілікті анестезияға уыттық 

серпіліс 
869 O101 O44.0 Қан кетуінсіз деп анықталған бала жолдасының 

алда жатуы 
870 O101 O46.0 Қан ұйығыштығының бұзылуы қабаттасқан 

босануға дейінгі қан кету 
871 O101 O46.8 Босануға дейінгі басқа қан кету 
872 O101 O98.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын туберкулез 
873 O101 O98.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын вирусты гепатит 
874 O101 O99.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын анемия 
875 O101 O99.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын қан мен қан өндірілу 
ағзаларының аурулары мен иммундық механизм 
тартылған жеке бұзылулар 

876 O101 O99.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын эндокриндік жүйе аурулары, 
тамақтану мен зат алмасуының бұзылулары 

877 O101 O99.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын психиканың бұзылулары 
мен нерв жүйесінің аурулары 

878 O101 O99.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қанайналым жүйесінің 
аурулары І00-І99 айдарларында жіктелген 
жағдайлар 

879 O101 O99.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын тыныс алу ағзаларының 
аурулары 

880 O101 O99.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын ас қорыту ағзаларының 
аурулары 

881 O102 Қиындығы мардымсыз диагноздармен жүктілік 
882 O102 O10.0 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 

асқындыратын бұрыннан бар эссенциалды 
гипертензия 

883 O102 O10.1 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
гипертензия 

884 O102 O10.2 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын бұрыннан бар бүйректік 
гипертензия 

885 O102 O10.4 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар салдарлық 
гипертензия 

886 O102 O10.9 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар анықталмаған 
гипертензия 

887 O102 O11 Қосылған протеинурия қабаттасқан бұрыннан бар 
гипертензия 

888 O102 O12.0 Жүктілік тудырған ісінулер 
889 O102 O12.1 Жүктілік тудырған протеинурия 
890 O102 O12.2 Жүктілік тудырған, протеинурия қабаттасқан 

ісінулер 
891 O102 O13 Маңызды емес протеинуриялы жүктілік тудырған 

гипертензия 
892 O102 O16 Аналардағы анықталмаған гипертензия 
893 O102 O21.0 Жүктілердің жеңіл немесе қалыпты құсуы 
894 O102 O21.2 Жүктілердің жүктілік мерзімінің соңында құсуы 
895 O102 O21.8 Жүктілікті асқындыратын құсудың басқа 

формалары 
896 O102 O22.0 Жүктілік кезінде аяқ веналарының варикоздық 

кеңеюі 
897 O102 O22.1 Жүктілік кезінде жыныс ағзалары веналарының 

варикоздық кеңеюі 
898 O102 O22.4 Жүктілік кезіндегі көтеу 
899 O102 O22.8 Жүктілік кезіндегі басқа веналық асқынулар 
900 O102 O22.9 Жүктілік кезіндегі веналық анықталмаған 

асқынулар ое 
901 O102 O23.0 Жүктілік кезіндегі бүйрек жұқпасы 
902 O102 O23.1 Жүктілік кезіндегі несеп қуығының жұқпасы 
903 O102 O23.2 Жүктілік кезіндегі несеп шығаратын өзектің 

жұқпасы 
904 O102 O23.3 Жүктілік кезіндегі несеп жолдарының басқа 

бөлімдерінің жұқпасы 
905 O102 O23.4 Жүктілік кезіндегі несеп жолдарының 

анықталмаған жұқпасы 
906 O102 O23.5 Жүктілік кезіндегі жыныс жолдарының жұқпасы 
907 O102 O23.9 Жүктілік кезіндегі несеп-жыныстық жолдардың 

басқа жəне анықталмаған жұқпасы 
908 O102 O24.0 Бұрыннан бар инсулин тəуелді қантты диабет 
909 O102 O24.1 Бұрыннан бар инсулин тəуелсіз қантты диабет 
910 O102 O24.2 Тамақтанудың жеткіліксіздігімен байланысты 

бұрыннан бар қантты диабет 
911 O102 O24.4 Жүктілік кезінде пайда болған қанттыдиабет 
912 O102 O24.9 Жүктілік кезіндегі анықталмаған қантты диабет 
913 O102 O26.0 Жүктілік кезінде дене салмағының шамадан тыс 

ұлғаюы 
914 O102 O26.1 Жүктілік кезінде дене салмағы өсуінің жеткіліксіздігі 
915 O102 O26.5 Анадағы гипотензивтік синдром 
916 O102 O26.6 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың зақымдануы 
917 O102 O26.7 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңдерде 

қасаға буындасуының шала таюы 
918 O102 O26.8 Жүктілікпен байланысты басқа анықталған 

жағдайлар 
919 O102 O29.4 Жүктілік кезеңінде жұлын арқылы немесе 

эпидуралды анестезия тудырған бас ауыруы 
920 O102 O29.5 Жүктілік кезеңіндегі жұлын арқылы немесе 

эпидуралды анестезияның басқа асқынулары 
921 O102 O29.6 Жүктілік кезеңінде кеңірдекке түтік қоюдың 

сəтсіздігі немесе қиындығы 
922 O102 O29.8 Жүктілік кезеңінде анестезияның басқа 

асқынулары 
923 O102 O31.0 Қағаз ұрық 
924 O102 O31.1 Бір немесе бірден артық ұрықты түсік жасағаннан 

кейін жалғасқан жүктілік 

925 O102 O31.2 Бір немесе бірден артық ұрықтың жатырдағы 
өлуінен кейін жалғасқан жүктілік 

926 O102 O31.8 Көп ұрықты жүктілікке тəн басқа асқынулар 
927 O102 O36.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

резус-иммундау 
928 O102 O36.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

иммундаудың басқа формалары 
929 O102 O36.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрық шемені 
930 O102 O36.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың құрсақтық гипоксиясының белгілері 
931 O102 O36.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрық өсуінің жеткіліксіздігі 
932 O102 O41.0 Қағанақ суының өте аздығы 
933 O102 O42.2 Жүргізілген емдеуге байланысты ұрық 

қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 
босанудың кешігуі 

934 O102 O43.0 Бала жолдасы трансфузиясы синдромы 
935 O102 O98.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын туберкулез 
936 O102 O98.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын мерез 
937 O102 O98.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын соз ауруы 
938 O102 O98.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 

кезеңді асқындыратын, жыныстық жолмен берілуі 
басымырақ басқа жұқпалар 

939 O102 O98.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын вирусты гепатит 

940 O102 O98.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын басқа вирусты аурулар 

941 O102 O98.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын протозойлық жұқпалар 

942 O102 O98.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын, анасының басқа жұқпалы 
жəне паразиттік аурулары 

943 O102 O98.9 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын, анасының басқа 
анықталмаған жұқпалы жəне паразиттік аурулары 

944 O102 O99.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анемия 

945 O102 O99.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қан мен қан өндірілу 
ағзаларының аурулары мен иммундық механизм 
тартылған жеке бұзылулар 

946 O102 O99.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын эндокриндік жүйе аурулары, 
тамақтану мен зат алмасуының бұзылулары 

947 O102 O99.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын психиканың бұзылулары 
мен нерв жүйесінің аурулары 

948 O102 O99.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қанайналым жүйесінің 
аурулары І00-І99 айдарларында жіктелген 
жағдайлар 

949 O102 O99.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын тыныс алу ағзаларының 
аурулары 

950 O102 O99.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын ас қорыту ағзаларының 
аурулары 

951 O102 O99.7 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын тері мен теріасты 
шелмайының аурулары 

952 O102 O99.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анықталған басқа аурулар 
мен жағдайлар 

953 O103 Жүктілік кезіндегі асқынуларсыз ем шаралар/
манипуляциялар (жатыр мойнағының қылтасы 
мен жатыр мойнының жеткіліксіздігі кезінде жатыр 
мойнын түзету жəне/немесе ұрыққа жатырішілік 
анықталған ем шара/туу алдылық диагностика) 

954 O103 O23.0 Жүктілік кезіндегі бүйрек жұқпасы 
955 O103 O26.2 Жүктілікті үйреншікті, соңына дейін жеткізбейтін 

əйелге медициналық көмек 
956 O103 O26.4 Жүктілер герпесі 
957 O103 O28.0 Ананы босануға дейінгі тексеру барысында 

анықталған гематологиялық ауытқулар 
958 O103 O28.1 Ананы босануға дейінгі тексеру барысында 

анықталған биохимиялық ауытқулар 
959 O103 O28.2 Ананы босануға дейінгі тексеру барысында 

анықталған цитологиялық өзгерулер 
960 O103 O28.3 Ананы босануға дейінгі ультрадыбыстық тексеру 

барысында анықталған патологиялық өзгерулер 
961 O103 O28.4 Ананы босануға дейінгі рентгенологиялық тексеру 

барысында анықталған патологиялық өзгерулер 
962 O103 O28.5 Ананы босануға дейінгі тексеру барысында 

анықталған хромосомалық немесе генетикалық 
ауытқулар 

963 O103 O28.8 Ананы босануға дейінгі тексеру барысында 
анықталған басқа қалыптан ауытқулар 

964 O103 O33.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрық сумиы 

965 O103 O33.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрықтың басқа 
ауытқулары 

966 O103 O34.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр мойнағы қылтасы-мойын жеткіліксіздігі 

967 O103 O34.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр мойнының басқа ауытқулары 

968 O103 O35.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап 
ететін ұрықтың орталық нерв жүйесі дамуының 
кемістіктері 

969 O103 O35.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықта хромосомалық ауытқулар (болжанған) 
болуы 

970 O103 O35.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықта тұқым қуалайтын аурулар (болжанған)
болуы 

971 O103 O35.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
анасының вирустық аурумен ауыруы нəтижесінде 
ұрықтың (болжанған) зақымдануы 

972 O103 O35.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
алкоголь əсері нəтижесінде ұрықтың (болжанған) 
зақымдануы 

973 O103 O35.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
дəрілік заттарды пайдалану нəтижесінде ұрықтың 
(болжанған) зақымдануы 

974 O103 O35.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
сəулелену нəтижесінде ұрықтың (болжанған)
зақымдануы 

975 O103 O35.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
басқа медициналық ем шаралар нəтижесінде 
ұрықтың (болжанған) зақымдануы 

976 O103 O35.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың басқа (болжанған) ауытқулары мен 
зақымданулары 

977 O103 O36.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
резус-иммундау 

978 O103 O36.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
иммундаудың басқа формалары 

979 O103 O36.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрық шемені 

980 O103 O36.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрсақтық гипоксиясының белгілері 

981 O103 O36.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрық өсуінің жеткіліксіздігі 

982 O103 O36.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрық жағдайындағы басқа анықталған ауытқулар 

983 O103 O40 Қағанақ суының көптігі 
984 O103 O41.0 Қағанақ суының өте аздығы 
985 O103 O41.8 Қағанақ сұйықтығы мен ұрық қабықтарының 

анықталған басқа бұзылулары 
986 O103 O43.0 Бала жолдасы трансфузиясы синдромы 
987 O103 O43.1 Бала жолдасының ауытқулары 
988 O103 O43.8 Бала жолдасының басқа ауытқулары 
989 O103 O43.9 Бала жолдасының анықталмаған бұзылулары 
990 O103 Z36.0 Хромосомалық ауытқуларды анықтау үшін 

жүргізілген антенатальдық скрининг 
991 O103 Z36.1 Қағанақ суындағы альфафетопротеиннің деңгейі 

көтерілуін анықтау үшін жүргізілген антенатальдық 
скрининг 

992 O103 Z36.2 Қағанақты тесуге негізделген антенатальдық 
скринингтің басқа түрі 

993 O104 Жалған толғақтар 
994 O104 O47.0 Жүктіліктің толық 37 аптасына дейінгі кезеңдегі 

жалған толғақтар 
995 O104 O47.1 Жүктіліктің толық 37 аптасынан кейін басталатын 

жалған толғақтар 
996 O104 O47.9 Анықталмаған жалған толғақтар 
997 O105 Қауіпті түсік 
998 O105 O20.0 Қауіпті түсік 
999 O105 O20.8 Жүктіліктің басқы мерзімдерінде басқа қан кетулер 
1000 O105 O20.9 Жүктіліктің басқы мерзімдерінде анықталмаған қан 

кетулер 
1001 O201 Қиындығы айтарлықтай оталармен түсік 
1002 O201 O01.0 Классикалық көпіршік кірме 
1003 O201 O01.1 Толық жəне бөлігінің көпіршік кірме 
1004 O201 O01.9 Анықталмаған көпіршік кірме 
1005 O201 O02.0 Өлген ұрық жұмыртқасы мен көпіршікті емес кірме 
1006 O201 O02.1 Аяқталмаған түсік тастау 
1007 O201 O02.8 Ұрықтанудың анықталған қалыптан тыс басқа 

өнімдері 
1008 O201 O02.9 Ұрықтанудың қалыптан тыс анықталмаған өнімі 
1009 O201 O03.0 Өздігінен болған түсік. Жыныс жолдары мен 

жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық емес түсік 

1010 O201 O03.1 Өздігінен болған түсік. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық емес 
түсік 

1011 O201 O03.2 Өздігінен болған түсік. Эмболиямен асқынған 
толық емес түсік 

1012 O201 O03.3 Өздігінен болған түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1013 O201 O03.4 Өздігінен болған түсік. Асқынуы жоқ толық емес 
түсік 

1014 O201 O03.5 Өздігінен болған түсік. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1015 O201 O03.6 Өздігінен болған түсік. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1016 O201 O03.7 Өздігінен болған түсік. Эмболиямен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1017 O201 O03.8 Өздігінен болған түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1018 O201 O04.0 Медициналық түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 
астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
емес түсік 

1019 O201 O04.1 Медициналық түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық емес түсік 

1020 O201 O04.2 Медициналық түсік. Эмболиямен асқынған толық 
емес түсік 

1021 O201 O04.3 Медициналық түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1022 O201 O04.4 Медициналық түсік. Асқынуы жоқ толық емес түсік 
1023 O201 O04.5 Медициналық түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 

астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1024 O201 O04.6 Медициналық түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық немесе 
анықталмаған түсік 

1025 O201 O04.7 Медициналық түсік. Эмболиямен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1026 O201 O04.8 Медициналық түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1027 O201 O05.0 Түсіктің басқа түрлері. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық емес түсік 

1028 O201 O05.1 Түсіктің басқа түрлері. Ұзақ уақытқа созылған не-
ме се өте көп қан кетуімен асқынған толық емес 
түсік 

1029 O201 O05.2 Түсіктің басқа түрлері. Эмболиямен асқынған 
толық емес түсік 

1030 O201 O05.3 Түсіктің басқа түрлері. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1031 O201 O05.4 Түсіктің басқа түрлері. Асқынуы жоқ толық емес 
түсік 

1032 O201 O05.5 Түсіктің басқа түрлері. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1033 O201 O05.6 Түсіктің басқа түрлері. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1034 O201 O05.7 Түсіктің басқа түрлері. Эмболиямен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1035 O201 O05.8 Түсіктің басқа түрлері. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1036 O201 O06.0 Анықталмаған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 
астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
емес түсік 

1037 O201 O06.1 Анықталмаған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық емес түсік 
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1038 O201 O06.2 Анықталмаған түсік. Эмболиямен асқынған толық 
емес түсік 

1039 O201 O06.3 Анықталмаған түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1040 O201 O06.4 Анықталмаған түсік. Асқынуы жоқ толық емес түсік 
1041 O201 O06.5 Анықталмаған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 

астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1042 O201 O06.6 Анықталмаған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық немесе 
анықталмаған түсік 

1043 O201 O06.7 Анықталмаған түсік. Эмболиямен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1044 O201 O06.8 Анықталмаған түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1045 O201 O07.0 Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының 
жұқпасымен асқынған сəтсіз медициналық түсік 

1046 O201 O07.1 Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен 
асқынған сəтсіз медициналық түсік 

1047 O201 O07.2 Эмболиямен асқынған сəтсіз медициналық түсік 
1048 O201 O07.3 Басқа немесе анықталмаған асқынулар 

қабаттасқан сəтсіз 
1049 O201 O07.4 Асқынуы жоқ сəтсіз медициналық түсік 
1050 O201 O07.5 Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының 

жұқпасымен асқынған түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1051 O201 O07.6 Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен 
асқынған түсік жасауға басқа жəне анықталмаған 
сəтсіз əрекеттер 

1052 O201 O07.7 Эмболиямен асқынған, түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1053 O201 O07.8 Басқа немесе анықталмаған асқынулар 
қабаттасқан, түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1054 O201 O08.4 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған бүйрек қызметінің жеткіліксіздігі 

1055 O202 Жатырдан тыс жүктілік 
1056 O202 O00.0 Абдоминалдық (құрсақтық) жүктілік 
1057 O202 O00.1 Түтіктік жүктілік 
1058 O202 O00.2 Аналық бездік жүктілік 
1059 O202 O00.8 Жатырдан тыс жүктіліктің басқа формалары 
1060 O202 O00.9 Анықталмаған, жатырдан тыс жүктілік 
1061 O203 Хирургиялық оталарсыз түсік 
1062 O203 O01.0 Классикалық көпіршік кірме 
1063 O203 O01.1 Толық жəне бөлігінің көпіршік кірме 
1064 O203 O01.9 Анықталмаған көпіршік кірме 
1065 O203 O02.0 Өлген ұрық жұмыртқасы мен көпіршікті емес кірме 
1066 O203 O02.1 Аяқталмаған түсік тастау 
1067 O203 O02.8 Ұрықтанудың анықталған қалыптан тыс басқа 

өнімдері 
1068 O203 O02.9 Ұрықтанудың қалыптан тыс анықталмаған өнімі 
1069 O203 O03.0 Өздігінен болған түсік. Жыныс жолдары мен 

жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық емес түсік 

1070 O203 O03.1 Өздігінен болған түсік. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық емес 
түсік 

1071 O203 O03.2 Өздігінен болған түсік. Эмболиямен асқынған 
толық емес түсік 

1072 O203 O03.3 Өздігінен болған түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1073 O203 O03.4 Өздігінен болған түсік. Асқынуы жоқ толық емес 
түсік 

1074 O203 O03.5 Өздігінен болған түсік. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1075 O203 O03.6 Өздігінен болған түсік. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1076 O203 O03.7 Өздігінен болған түсік. Эмболиямен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1077 O203 O03.8 Өздігінен болған түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1078 O203 O03.9 Өздігінен болған түсік. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1079 O203 O04.0 Медициналық түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 
астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
емес түсік 

1080 O203 O04.1 Медициналық түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық емес түсік 

1081 O203 O04.2 Медициналық түсік. Эмболиямен асқынған толық 
емес түсік 

1082 O203 O04.3 Медициналық түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1083 O203 O04.4 Медициналық түсік. Асқынуы жоқ толық емес түсік 
1084 O203 O04.5 Медициналық түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 

астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1085 O203 O04.6 Медициналық түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық немесе 
анықталмаған түсік 

1086 O203 O04.7 Медициналық түсік. Эмболиямен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1087 O203 O04.8 Медициналық түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1088 O203 O04.9 Медициналық түсік. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1089 O203 O05.0 Түсіктің басқа түрлері. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық емес түсік 

1090 O203 O05.1 Түсіктің басқа түрлері. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық емес 
түсік 

1091 O203 O05.2 Түсіктің басқа түрлері. Эмболиямен асқынған 
толық емес түсік 

1092 O203 O05.3 Түсіктің басқа түрлері. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1093 O203 O05.4 Түсіктің басқа түрлері. Асқынуы жоқ толық емес 
түсік 

1094 O203 O05.5 Түсіктің басқа түрлері. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1095 O203 O05.6 Түсіктің басқа түрлері. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1096 O203 O05.7 Түсіктің басқа түрлері. Эмболиямен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1097 O203 O05.8 Түсіктің басқа түрлері. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1098 O203 O05.9 Түсіктің басқа түрлері. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1099 O203 O06.0 Анықталмаған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 
астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
емес түсік 

1100 O203 O06.1 Анықталмаған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық емес түсік 

1101 O203 O06.2 Анықталмаған түсік. Эмболиямен асқынған толық 
емес түсік 

1102 O203 O06.3 Анықталмаған түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1103 O203 O06.4 Анықталмаған түсік. Асқынуы жоқ толық емес түсік 
1104 O203 O06.5 Анықталмаған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 

астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1105 O203 O06.6 Анықталмаған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық немесе 
анықталмаған түсік 

1106 O203 O06.7 Анықталмаған түсік. Эмболиямен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1107 O203 O06.8 Анықталмаған түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1108 O203 O06.9 Анықталмаған түсік. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1109 O203 O07.0 Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының 
жұқпасымен асқынған сəтсіз медициналық түсік 

1110 O203 O07.1 Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен 
асқынған сəтсіз медициналық түсік 

1111 O203 O07.2 Эмболиямен асқынған сəтсіз медициналық түсік 
1112 O203 O07.3 Басқа немесе анықталмаған асқынулар 

қабаттасқан сəтсіз 
1113 O203 O07.4 Асқынуы жоқ сəтсіз медициналық түсік 
1114 O203 O07.5 Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының 

жұқпасымен асқынған түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1115 O203 O07.6 Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен 
асқынған түсік жасауға басқа жəне анықталмаған 
сəтсіз əрекеттер 

1116 O203 O07.7 Эмболиямен асқынған, түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1117 O203 O07.8 Басқа немесе анықталмаған асқынулар 
қабаттасқан, түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1118 O203 O07.9 Асқынуы жоқ, түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1119 O204 Кішігірім хирургиялық оталармен түсік 
1120 O204 O01.0 Классикалық көпіршік кірме 
1121 O204 O01.1 Толық жəне бөлігінің көпіршік кірме 
1122 O204 O01.9 Анықталмаған көпіршік кірме 
1123 O204 O02.0 Өлген ұрық жұмыртқасы мен көпіршікті емес кірме 
1124 O204 O02.1 Аяқталмаған түсік тастау 
1125 O204 O02.8 Ұрықтанудың анықталған қалыптан тыс басқа 

өнімдері 
1126 O204 O02.9 Ұрықтанудың қалыптан тыс анықталмаған өнімі 
1127 O204 O03.0 Өздігінен болған түсік. Жыныс жолдары мен 

жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық емес түсік 

1128 O204 O03.1 Өздігінен болған түсік. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық емес 
түсік 

1129 O204 O03.2 Өздігінен болған түсік. Эмболиямен асқынған 
толық емес түсік 

1130 O204 O03.3 Өздігінен болған түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1131 O204 O03.4 Өздігінен болған түсік. Асқынуы жоқ толық емес 
түсік 

1132 O204 O03.5 Өздігінен болған түсік. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1133 O204 O03.6 Өздігінен болған түсік. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1134 O204 O03.7 Өздігінен болған түсік. Эмболиямен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1135 O204 O03.8 Өздігінен болған түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1136 O204 O03.9 Өздігінен болған түсік. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1137 O204 O04.0 Медициналық түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 
астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
емес түсік 

1138 O204 O04.1 Медициналық түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық емес түсік 

1139 O204 O04.2 Медициналық түсік. Эмболиямен асқынған толық 
емес түсік 

1140 O204 O04.3 Медициналық түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1141 O204 O04.4 Медициналық түсік. Асқынуы жоқ толық емес түсік 
1142 O204 O04.5 Медициналық түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 

астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1143 O204 O04.6 Медициналық түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық немесе 
анықталмаған түсік 

1144 O204 O04.7 Медициналық түсік. Эмболиямен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1145 O204 O04.8 Медициналық түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1146 O204 O04.9 Медициналық түсік. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1147 O204 O05.0 Түсіктің басқа түрлері. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық емес түсік 

1148 O204 O05.1 Түсіктің басқа түрлері. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық емес 
түсік 

1149 O204 O05.2 Түсіктің басқа түрлері. Эмболиямен асқынған 
толық емес түсік 

1150 O204 O05.3 Түсіктің басқа түрлері. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1151 O204 O05.4 Түсіктің басқа түрлері. Асқынуы жоқ толық емес 
түсік 

1152 O204 O05.5 Түсіктің басқа түрлері. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1153 O204 O05.6 Түсіктің басқа түрлері. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1154 O204 O05.7 Түсіктің басқа түрлері. Эмболиямен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1155 O204 O05.8 Түсіктің басқа түрлері. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1156 O204 O05.9 Түсіктің басқа түрлері. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1157 O204 O06.0 Анықталмаған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 
астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
емес түсік 

1158 O204 O06.1 Анықталмаған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық емес түсік 

1159 O204 O06.2 Анықталмаған түсік. Эмболиямен асқынған толық 
емес түсік 

1160 O204 O06.3 Анықталмаған түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1161 O204 O06.4 Анықталмаған түсік. Асқынуы жоқ толық емес түсік 
1162 O204 O06.5 Анықталмаған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 

астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1163 O204 O06.6 Анықталмаған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық немесе 
анықталмаған түсік 

1164 O204 O06.7 Анықталмаған түсік. Эмболиямен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1165 O204 O06.8 Анықталмаған түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1166 O204 O06.9 Анықталмаған түсік. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1167 O204 O07.0 Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының 
жұқпасымен асқынған сəтсіз медициналық түсік 

1168 O204 O07.1 Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен 
асқынған сəтсіз медициналық түсік 

1169 O204 O07.2 Эмболиямен асқынған сəтсіз медициналық түсік 
1170 O204 O07.3 Басқа немесе анықталмаған асқынулар 

қабаттасқан сəтсіз 
1171 O204 O07.4 Асқынуы жоқ сəтсіз медициналық түсік 
1172 O204 O07.5 Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының 

жұқпасымен асқынған түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1173 O204 O07.6 Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен 
асқынған түсік жасауға басқа жəне анықталмаған 
сəтсіз əрекеттер 

1174 O204 O07.7 Эмболиямен асқынған, түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1175 O204 O07.8 Басқа немесе анықталмаған асқынулар 
қабаттасқан, түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1176 O204 O07.9 Асқынуы жоқ, түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1177 O301 Босанғаннан немесе түсіктен кейін қиындығы 
айтарлықтай диагноздармен жəне/немесе 
оталармен ауруханаға жатқызу 

1178 O301 O00.0 Абдоминалдық (құрсақтық) жүктілік 
1179 O301 O00.1 Түтіктік жүктілік 
1180 O301 O00.2 Аналық бездік жүктілік 
1181 O301 O00.8 Жатырдан тыс жүктіліктің басқа формалары 
1182 O301 O00.9 Анықталмаған, жатырдан тыс жүктілік 
1183 O301 O01.0 Классикалық көпіршік кірме 
1184 O301 O01.1 Толық жəне бөлігінің көпіршік кірме 
1185 O301 O01.9 Анықталмаған көпіршік кірме 
1186 O301 O02.0 Өлген ұрық жұмыртқасы мен көпіршікті емес кірме 
1187 O301 O02.1 Аяқталмаған түсік тастау 
1188 O301 O02.8 Ұрықтанудың анықталған қалыптан тыс басқа 

өнімдері 
1189 O301 O02.9 Ұрықтанудың қалыптан тыс анықталмаған өнімі 
1190 O301 O03.0 Өздігінен болған түсік. Жыныс жолдары мен 

жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық емес түсік 

1191 O301 O03.1 Өздігінен болған түсік. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық емес 
түсік 

1192 O301 O03.2 Өздігінен болған түсік. Эмболиямен асқынған 
толық емес түсік 

1193 O301 O03.3 Өздігінен болған түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1194 O301 O03.4 Өздігінен болған түсік. Асқынуы жоқ толық емес 
түсік 

1195 O301 O03.5 Өздігінен болған түсік. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1196 O301 O03.6 Өздігінен болған түсік. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1197 O301 O03.7 Өздігінен болған түсік. Эмболиямен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1198 O301 O03.8 Өздігінен болған түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1199 O301 O03.9 Өздігінен болған түсік. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1200 O301 O04.0 Медициналық түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 
астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
емес түсік 

1201 O301 O04.1 Медициналық түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық емес түсік 

1202 O301 O04.2 Медициналық түсік. Эмболиямен асқынған толық 
емес түсік 

1203 O301 O04.3 Медициналық түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1204 O301 O04.4 Медициналық түсік. Асқынуы жоқ толық емес түсік 
1205 O301 O04.5 Медициналық түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 

астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1206 O301 O04.6 Медициналық түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық немесе 
анықталмаған түсік 

1207 O301 O04.7 Медициналық түсік. Эмболиямен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1208 O301 O04.8 Медициналық түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1209 O301 O04.9 Медициналық түсік. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1210 O301 O05.0 Түсіктің басқа түрлері. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық емес түсік 

1211 O301 O05.1 Түсіктің басқа түрлері. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық емес 
түсік 

1212 O301 O05.2 Түсіктің басқа түрлері. Эмболиямен асқынған 
толық емес түсік 

1213 O301 O05.3 Түсіктің басқа түрлері. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1214 O301 O05.4 Түсіктің басқа түрлері. Асқынуы жоқ толық емес 
түсік 
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1215 O301 O05.5 Түсіктің басқа түрлері. Жыныс жолдары мен 
жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1216 O301 O05.6 Түсіктің басқа түрлері. Ұзақ уақытқа созылған 
немесе өте көп қан кетуімен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1217 O301 O05.7 Түсіктің басқа түрлері. Эмболиямен асқынған 
толық немесе анықталмаған түсік 

1218 O301 O05.8 Түсіктің басқа түрлері. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1219 O301 O05.9 Түсіктің басқа түрлері. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1220 O301 O06.0 Анықталмаған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 
астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
емес түсік 

1221 O301 O06.1 Анықталмаған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық емес түсік 

1222 O301 O06.2 Анықталмаған түсік. Эмболиямен асқынған толық 
емес түсік 

1223 O301 O06.3 Анықталмаған түсік. Басқа жəне анықталмаған 
асқынулары бар толық емес түсік 

1224 O301 O06.4 Анықталмаған түсік. Асқынуы жоқ толық емес түсік 
1225 O301 O06.5 Анықталмаған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас 

астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1226 O301 O06.6 Анықталмаған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе 
өте көп қан кетуімен асқынған толық немесе 
анықталмаған түсік 

1227 O301 O06.7 Анықталмаған түсік. Эмболиямен асқынған толық 
немесе анықталмаған түсік 

1228 O301 O06.8 Анықталмаған түсік. Басқа немесе анықталмаған 
асқынулар қабаттасқан толық немесе 
анықталмаған түсік 

1229 O301 O06.9 Анықталмаған түсік. Асқынуы жоқ толық немесе 
анықталмаған түсік 

1230 O301 O07.0 Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының 
жұқпасымен асқынған сəтсіз медициналық түсік 

1231 O301 O07.1 Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен 
асқынған сəтсіз медициналық түсік 

1232 O301 O07.2 Эмболиямен асқынған сəтсіз медициналық түсік 
1233 O301 O07.3 Басқа немесе анықталмаған асқынулар 

қабаттасқан сəтсіз 
1234 O301 O07.4 Асқынуы жоқ сəтсіз медициналық түсік 
1235 O301 O07.5 Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының 

жұқпасымен асқынған түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1236 O301 O07.6 Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен 
асқынған түсік жасауға басқа жəне анықталмаған 
сəтсіз əрекеттер 

1237 O301 O07.7 Эмболиямен асқынған, түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1238 O301 O07.8 Басқа немесе анықталмаған асқынулар 
қабаттасқан, түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1239 O301 O07.9 Асқынуы жоқ, түсік жасауға басқа жəне 
анықталмаған сəтсіз əрекеттер 

1240 O301 O08.0 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған жыныс жолдары мен жамбас астауы 
ағзаларының жұқпасы 

1241 O301 O08.1 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған ұзақ уақыттық немесе өте көп қан кету 

1242 O301 O08.2 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған эмболия 

1243 O301 O08.3 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған шок 

1244 O301 O08.4 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған бүйрек қызметінің жеткіліксіздігі 

1245 O301 O08.5 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған зат алмасуының бұзылуы 

1246 O301 O08.6 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған жамбас астауы ағзалары мен тіндерінің 
зақымданулары 

1247 O301 O08.7 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған басқа веналық асқынулар 

1248 O301 O08.8 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған басқа асқынулар 

1249 O301 O08.9 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған анықталмаған асқыну 

1250 O301 O10.0 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар эссенциалды 
гипертензия 

1251 O301 O10.1 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
гипертензия 

1252 O301 O10.2 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын бұрыннан бар бүйректік 
гипертензия 

1253 O301 O10.3 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
жəне бүйректік гипертензия 

1254 O301 O10.4 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар салдарлық 
гипертензия 

1255 O301 O10.9 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар анықталмаған 
гипертензия 

1256 O301 O11 Қосылған протеинурия қабаттасқан бұрыннан бар 
гипертензия 

1257 O301 O12.0 Жүктілік тудырған ісінулер 
1258 O301 O12.1 Жүктілік тудырған протеинурия 
1259 O301 O12.2 Жүктілік тудырған, протеинурия қабаттасқан 

ісінулер 
1260 O301 O13 Маңызды емес протеинуриялы жүктілік тудырған 

гипертензия 
1261 O301 O14.0 Орта дəрежелі преэклампсия (бүйрек дерті) 
1262 O301 O14.1 Ауыр преэклампсия 
1263 O301 O14.2 HELLP синдромы 
1264 O301 O14.9 Анықталмаған преэклампсия [бүйрек дерті 
1265 O301 O15.0 Жүктілік кезіндегі жүктілік талмасы 
1266 O301 O15.1 Босану үстіндегі жүктілік талмасы 
1267 O301 O15.2 Босанудан кейінгі кезеңдегі жүктілік талмасы 
1268 O301 O15.9 Уақыты бойынша анықталмаған жүктілік талмасы 

эклампсия ЖА 
1269 O301 O16 Аналардағы анықталмаған гипертензия 
1270 O301 O20.0 Қауіпті түсік 
1271 O301 O20.8 Жүктіліктің басқы мерзімдерінде басқа қан кетулер 
1272 O301 O20.9 Жүктіліктің басқы мерзімдерінде анықталмаған қан 

кетулер 
1273 O301 O21.0 Жүктілердің жеңіл немесе қалыпты құсуы 
1274 O301 O21.1 Жүктілердің зат алмасуының бұзылуы қабаттасқан, 

шамадан тыс немесе ауыр құсуы 
1275 O301 O21.2 Жүктілердің жүктілік мерзімінің соңында құсуы 

1276 O301 O21.8 Жүктілікті асқындыратын құсудың басқа 
формалары 

1277 O301 O22.0 Жүктілік кезінде аяқ веналарының варикоздық 
кеңеюі 

1278 O301 O22.1 Жүктілік кезінде жыныс ағзалары веналарының 
варикоздық кеңеюі 

1279 O301 O22.2 Жүктілік кезінде беткейлік венаның тромбпен 
бітелуі 

1280 O301 O22.3 Жүктілік кезіндегі терең флеботромбоз 
1281 O301 O22.4 Жүктілік кезіндегі көтеу 
1282 O301 O22.5 Жүктілік кезіндегі ми веналарның тромбпен бітелуі 
1283 O301 O22.8 Жүктілік кезіндегі басқа веналық асқынулар 
1284 O301 O22.9 Жүктілік кезіндегі веналық анықталмаған 

асқынулар ое 
1285 O301 O23.0 Жүктілік кезіндегі бүйрек жұқпасы 
1286 O301 O23.1 Жүктілік кезіндегі несеп қуығының жұқпасы 
1287 O301 O23.2 Жүктілік кезіндегі несеп шығаратын өзектің 

жұқпасы 
1288 O301 O23.3 Жүктілік кезіндегі несеп жолдарының басқа 

бөлімдерінің жұқпасы 
1289 O301 O23.4 Жүктілік кезіндегі несеп жолдарының 

анықталмаған жұқпасы 
1290 O301 O23.5 Жүктілік кезіндегі жыныс жолдарының жұқпасы 
1291 O301 O23.9 Жүктілік кезіндегі несеп-жыныстық жолдардың 

басқа жəне анықталмаған жұқпасы 
1292 O301 O24.0 Бұрыннан бар инсулин тəуелді қантты диабет 
1293 O301 O24.1 Бұрыннан бар инсулин тəуелсіз қантты диабет 
1294 O301 O24.2 Тамақтанудың жеткіліксіздігімен байланысты 

бұрыннан бар қантты диабет 
1295 O301 O24.4 Жүктілік кезінде пайда болған қанттыдиабет 
1296 O301 O24.9 Жүктілік кезіндегі анықталмаған қантты диабет 
1297 O301 O26.0 Жүктілік кезінде дене салмағының шамадан тыс 

ұлғаюы 
1298 O301 O26.1 Жүктілік кезінде дене салмағы өсуінің жеткіліксіздігі 
1299 O301 O26.2 Жүктілікті үйреншікті, соңына дейін жеткізбейтін 

əйелге медициналық көмек 
1300 O301 O26.4 Жүктілер герпесі 
1301 O301 O26.5 Анадағы гипотензивтік синдром 
1302 O301 O26.6 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың зақымдануы 
1303 O301 O26.61 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың өткір майлы дистрофиясы 
1304 O301 O26.7 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңдерде 

қасаға буындасуының шала таюы 
1305 O301 O26.8 Жүктілікпен байланысты басқа анықталған 

жағдайлар 
1306 O301 O28.0 Ананы босануға дейінгі тексеру барысында 

анықталған гематологиялық ауытқулар 
1307 O301 O28.1 Ананы босануға дейінгі тексеру барысында 

анықталған биохимиялық ауытқулар 
1308 O301 O28.2 Ананы босануға дейінгі тексеру барысында 

анықталған цитологиялық өзгерулер 
1309 O301 O28.3 Ананы босануға дейінгі ультрадыбыстық тексеру 

барысында анықталған патологиялық өзгерулер 
1310 O301 O28.4 Ананы босануға дейінгі рентгенологиялық тексеру 

барысында анықталған патологиялық өзгерулер 
1311 O301 O28.5 Ананы босануға дейінгі тексеру барысында 

анықталған хромосомалық немесе генетикалық 
ауытқулар 

1312 O301 O28.8 Ананы босануға дейінгі тексеру барысында 
анықталған басқа қалыптан ауытқулар 

1313 O301 O29.0 Жүктілік кезеңінде анестезияның өкпелік 
асқынулары 

1314 O301 O29.1 Жүктілік кезеңінде анестезияның кардиологиялық 
асқынулары 

1315 O301 O29.2 Жүктілік кезеңінде анестезиямен байланысты 
орталық нерв жүйесі тарапының асқынулары 

1316 O301 O29.3 Жүктілік кезеңінде жергілікті анестезияға уыттық 
серпіліс 

1317 O301 O29.4 Жүктілік кезеңінде жұлын арқылы немесе 
эпидуралды анестезия тудырған бас ауыруы 

1318 O301 O29.5 Жүктілік кезеңіндегі жұлын арқылы немесе 
эпидуралды анестезияның басқа асқынулары 

1319 O301 O29.6 Жүктілік кезеңінде кеңірдекке түтік қоюдың 
сəтсіздігі немесе қиындығы 

1320 O301 O29.8 Жүктілік кезеңінде анестезияның басқа 
асқынулары 

1321 O301 O30.0 Егіз балаға жүкті болу 
1322 O301 O30.1 Үш балаға жүкті болу 
1323 O301 O30.2 Төрт балаға жүкті болу 
1324 O301 O30.8 Көп ұрықты жүктіліктің басқа формалары 
1325 O301 O31.0 Қағаз ұрық 
1326 O301 O31.1 Бір немесе бірден артық ұрықты түсік жасағаннан 

кейін жалғасқан жүктілік 
1327 O301 O31.2 Бір немесе бірден артық ұрықтың жатырдағы 

өлуінен кейін жалғасқан жүктілік 
1328 O301 O31.8 Көп ұрықты жүктілікке тəн басқа асқынулар 
1329 O301 O32.0 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін ұрық 

орналасуының тұрақсыздығы 
1330 O301 O32.1 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың бөксесімен келуі 
1331 O301 O32.2 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың көлденең немесе қиғаш орналасуы 
1332 O301 O32.3 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін 

ұрықтың бетімен, маңдайымен немесе иегінің 
астымен келуі 

1333 O301 O32.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жүктіліктің соңында ұрық басының жоғары тұруы 
ұрық басының кіргізілмеуі 

1334 O301 O32.5 Медициналық көмек көрсетуді талап ететін бір 
немесе бірнеше ұрық дұрыс келмеген көп ұрықты 
жүктілік 

1335 O301 O32.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрама келуі 

1336 O301 O32.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың дұрыс келмеуінің басқа формалары 

1337 O301 O33.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
сүйектерінің пішінінің өзгеруі 

1338 O301 O33.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын біркелкі тарылған 
жамбас 

1339 O301 O33.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
кіре берісінің тарылуы 

1340 O301 O33.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын жамбас астауы 
шыға берісінің тарылуы 

1341 O301 O33.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
ана мен ұрық жағынан аралас диспропорция 

1342 O301 O33.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрық өлшемдерінің 
үлкендігі 

1343 O301 O33.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрық сумиы 

1344 O301 O33.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын ұрықтың басқа 
ауытқулары 

1345 O301 O33.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін, 
диспропорцияға əкеліп соғатын басқа себептердің 
салдарлары 

1346 O301 O34.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатырдың туа біткен ауытқулары 

1347 O301 O34.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр денесінің ісігі 

1348 O301 O34.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
операциядан кейінгі жатыр тыртығы 

1349 O301 O34.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр мойнағы қылтасы-мойын жеткіліксіздігі 

1350 O301 O34.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жатыр мойнының басқа ауытқулары 

1351 O301 O34.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жүкті жатырдың басқа ауытқулары 

1352 O301 O34.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
қынап ауытқулары 

1353 O301 O34.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
сарпай мен шаттың ауытқулары 

1354 O301 O34.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
жамбас астауы ағзаларының анықталған басқа 
ауытқулары 

1355 O301 O35.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап 
ететін ұрықтың орталық нерв жүйесі дамуының 
кемістіктері 

1356 O301 O35.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықта хромосомалық ауытқулар (болжанған) 
болуы 

1357 O301 O35.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықта тұқым қуалайтын аурулар (болжанған)
болуы 

1358 O301 O35.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
анасының вирустық аурумен ауыруы нəтижесінде 
ұрықтың (болжанған) зақымдануы 

1359 O301 O35.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
алкоголь əсері нəтижесінде ұрықтың (болжанған) 
зақымдануы 

1360 O301 O35.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
дəрілік заттарды пайдалану нəтижесінде ұрықтың 
(болжанған) зақымдануы 

1361 O301 O35.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
сəулелену нəтижесінде ұрықтың (болжанған)
зақымдануы 

1362 O301 O35.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
басқа медициналық ем шаралар нəтижесінде 
ұрықтың (болжанған) зақымдануы 

1363 O301 O35.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың басқа (болжанған) ауытқулары мен 
зақымданулары 

1364 O301 O36.0 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
резус-иммундау 

1365 O301 O36.1 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
иммундаудың басқа формалары 

1366 O301 O36.2 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрық шемені 

1367 O301 O36.3 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрсақтық гипоксиясының белгілері 

1368 O301 O36.4 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың құрсақ ішінде өлуі 

1369 O301 O36.5 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрық өсуінің жеткіліксіздігі 

1370 O301 O36.6 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрықтың шамадан тыс өсуі 

1371 O301 O36.7 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
құрсақтық жүктілік барысында өмірге бейім ұрық 

1372 O301 O36.8 Анаға медициналық көмек көрсетуді талап ететін 
ұрық жағдайындағы басқа анықталған ауытқулар 

1373 O301 O40 Қағанақ суының көптігі 
1374 O301 O41.0 Қағанақ суының өте аздығы 
1375 O301 O41.1 Қағанақ қуыстары мен ұрық қабықтарының 

жұқпасы 
1376 O301 O41.8 Қағанақ сұйықтығы мен ұрық қабықтарының 

анықталған басқа бұзылулары 
1377 O301 O42.0 Ұрық қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 

босанудың басталуы келесі 24сағат ішінде 
1378 O301 O42.1 Ұрық қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 

босанудың басталуы 24 сағаттық сусыз кезеңнен 
кейін 

1379 O301 O42.2 Жүргізілген емдеуге байланысты ұрық 
қабықтарының мерзімінен бұрын жыртылуы, 
босанудың кешігуі 

1380 O301 O42.9 Ұрық қабықтарының мерзімінен бұрын 
анықталмаған жыртылуы 

1381 O301 O43.0 Бала жолдасы трансфузиясы синдромы 
1382 O301 O43.1 Бала жолдасының ауытқулары 
1383 O301 O43.8 Бала жолдасының басқа ауытқулары 
1384 O301 O44.0 Қан кетуінсіз деп анықталған бала жолдасының 

алда жатуы 
1385 O301 O44.1 Қан кетуі қабаттасқан бала жолдасының алда 

жатуы 
1386 O301 O45.0 Қан ұйығыштығының бұзылуы қабаттасқан бала 

жолдасының мерзімінен бұрын ажырауы 
1387 O301 O45.8 Бала жолдасының мерзімінен бұрын басқа 

ажырауы 
1388 O301 O45.9 Бала жолдасының мерзімінен бұрын анықталмаған 
1389 O301 O46.0 Қан ұйығыштығының бұзылуы қабаттасқан 

босануға дейінгі қан кету 
1390 O301 O46.8 Босануға дейінгі басқа қан кету 
1391 O301 O47.0 Жүктіліктің толық 37 аптасына дейінгі кезеңдегі 

жалған толғақтар 
1392 O301 O47.1 Жүктіліктің толық 37 аптасынан кейін басталатын 

жалған толғақтар 
1393 O301 O47.9 Анықталмаған жалған толғақтар 
1394 O301 O48 Мерзімінен асқан жүктілік 
1395 O301 O60.1 Мезгілінен ерте босанумен мезгілінен ерте толғақ 
1396 O301 O60.2 Уақытылы босанумен мезгілінен ерте толғақ 
1397 O301 O61.0 Босануды дəрі-дəрмектік ширықтырудың сəтсіз 

əрекеті 
1398 O301 O61.1 Босануды аспаптық əдістермен ширықтырудың 

сəтсіз əрекеті 
1399 O301 O61.8 Босануды ширықтырудың сəтсіз əрекеттерінің 

басқа түрлері 
1400 O301 O62.0 Босану əрекетінің басқы əлсіздігі 
1401 O301 O62.1 Босану əрекетінің салдарлық əлсіздігі 
1402 O301 O62.2 Босану əрекеті əлсіздігінің басқа түрлері 
1403 O301 O62.3 Қарқынды босану 
1404 O301 O62.4 Жатырдың гипертониялық, үйлесімсіз жəне ұзаққа 

созылған 
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1405 O301 O62.8 Босану əрекетінің басқа бұзылулары 
1406 O301 O63.0 Босанудың бірінші кезеңінің ұзаққа созылуы 
1407 O301 O63.1 Босанудың екінші кезеңінің ұзаққа созылуы 
1408 O301 O63.2 Егіздердің, үш егіздің жəне т.б. екінші ұрығының 

туылуының кешігуі 
1409 O301 O63.9 Анықталмаған ұзаққа созылған босанулар 
1410 O301 O64.0 Ұрық басының толық бұрылмауы салдарынан 

қиындаған босанулар 
1411 O301 O64.1 Нəрестенің бөксесімен келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
1412 O301 O64.2 Нəрестенің бетімен келуі салдарынан қиындаған 

босанулар 
1413 O301 O64.3 Нəрестенің маңдайымен келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
1414 O301 O64.4 Нəрестенің иығымен келуі салдарынан қиындаған 

босанулар Бала қолының шығып кетуі 
1415 O301 O64.5 Нəрестенің қосарласқан келуі салдарынан 

қиындаған босанулар 
1416 O301 O64.8 Ұрықтың басқа дұрыс орналаспауы немесе алда 

жатуы салдарынан қиындаған босанулар 
1417 O301 O65.0 Жамбас пішінінің өзгеруі салдарынан қиындаған 

босанулар 
1418 O301 O65.1 Біркелкі тарылған жамбас салдарынан қиындаған 

босанулар 
1419 O301 O65.2 Жамбас астауына кіреберісі тарылуы салдарынан 

қиындаған босанулар 
1420 O301 O65.3 Жамбас астауының шығаберіс тесігі мен орта 

диаметрінің тарылуы салдарынан қиындаған 
босанулар 

1421 O301 O65.4 Жамбас пен ұрық өлшемдерінің сəйкес келмеуі 
салдарынан анықталмаған қиындаған босанулар 

1422 O301 O65.5 Анасының жамбас астауы ағзаларының 
ауытқулары салдарынан қиындаған босанулар 

1423 O301 O65.8 Ана жамбасының басқа ауытқулары салдарынан 
қиындаған босанулар 

1424 O301 O66.0 Нəрестенің иығымен келуі салдарынан қиындаған 
босанулар (дистоция) 

1425 O301 O66.1 Егіздердің ілінісіп-кептелуі (коллизия) салдарынан 
қиындаған босанулар 

1426 O301 O66.2 Əдеттен тыс ірі ұрық салдарынан қиындаған 
босанулар 

1427 O301 O66.3 Ұрықтың басқа ауытқулары салдарынан қиындаған 
босанулар 

1428 O301 O66.4 Босануды шақыртудың анықталмаған сəтсіз 
əрекеті 

1429 O301 O66.5 Вакуум-экстракторды қолдану мен қышқаш 
салудың анықталмаған сəтсіз əрекеті 

1430 O301 O66.8 Қиындаған босанулардың анықталған басқа 
түрлері 

1431 O301 O67.0 Босану үстінде қан ұйығыштығының бұзылуы 
қабаттасқан қан Кетуі 

1432 O301 O67.8 Босану үстіндегі басқа да қан кетулер 
1433 O301 O68.0 Ұрық жүрегінің жиырылуы жиілігінің өзгеруімен 

асқынған босанулар 
1434 O301 O68.1 Қағанақ сұйықтығына тоңғақтың шығуымен 

асқынған босанулар 
1435 O301 O68.2 Ұрық жүрегінің жиырылуы жиілігінің өзгеруімен, 

тоңғақтың қағанақ сұйықтығына шығуымен 
асқынған босанулар 

1436 O301 O68.3 Ұрық күйзелуінің биохимиялық белгілерінің пайда 
болуымен асқынған босанулар 

1437 O301 O68.8 Ұрық күйзелуінің басқа белгілерінің пайда 
болуымен асқынған босанулар 

1438 O301 O69.0 Кіндікбаудың түсуімен асқынған босанулар 
1439 O301 O69.1 Кіндікбаудың ұрық мойнын айнала оралып, 

қысылуымен асқынған босанулар 
1440 O301 O69.2 Кіндікбаудың шырмалуымен асқынған босанулар 
1441 O301 O69.3 Кіндікбаудың қысқалығымен асқынған босанулар 
1442 O301 O69.4 Қан тамырының алдында жатуымен (vasa praevia) 

асқынған босанулар 
1443 O301 O69.5 Кіндікбау тамырларының зақымдануымен асқынған 

босанулар 
1444 O301 O69.8 Кіндікбаудың басқа патологиялық жағдайларымен 

асқынған босанулар 
1445 O301 O70.0 Босандыру процессі үстіндегі шаттың бірінші 

дəрежелі жыртылуы 
1446 O301 O70.1 Босандыру процессі үстіндегі шаттың екінші 

дəрежелі жыртылуы 
1447 O301 O70.2 Босандыру процессі үстіндегі шаттың үшінші 

дəрежелі жыртылуы 
1448 O301 O70.3 Босандыру процессі үстіндегі шаттың төртінші 

дəрежелі жыртылуы 
1449 O301 O71.0 Жатырдың босану басталғанға дейін жарылуы 
1450 O301 O71.1 Жатырдың босану үстінде жарылуы 
1451 O301 O71.2 Жатырдың босанудан кейінгі айналуы 
1452 O301 O71.3 Жатыр мойнының акушерлік жыртылуы 
1453 O301 O71.4 Қынаптың тек жоғарғы бөлігінің акушерлік 

жыртылуы 
1454 O301 O71.5 Жамбас ағзаларының басқа акушерлік 

жарақаттары 
1455 O301 O71.6 Жамбас буындары мен байламдарының акушерлік 

жарақаттары 
1456 O301 O71.7 Жамбастың акушерлік қан гематомасы(ісігі) 
1457 O301 O71.8 Анықталған акушерлік басқа жарақаттар 
1458 O301 O72.0 Босанудың үшінші кезеңінде қан кету 
1459 O301 O72.1 Босанудан кейінгі ерте кезеңдегі басқа қан кетулер 
1460 O301 O72.2 Босанудан кейінгі кеш немесе салдарлық қан кету 
1461 O301 O72.3 Босанудан кейінгі 
1462 O301 O73.0 Бала жолдасының қан кетусіз кідіруі 
1463 O301 O73.1 Бала жолдасы мен ұрық қабықтары бөліктерінің 

қан кетусіз кідіруі 
1464 O301 O74.0 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы аспирациялық пневмонит 
1465 O301 O74.1 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы өкпе тарапының басқа асқынулары 
1466 O301 O74.2 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы жүрек тарапының асқынулары 
1467 O301 O74.3 Босану мен босандыру үстінде анестезия жүргізу 

салдарлы орталық нерв жүйесі тарапының 
асқынулары 

1468 O301 O74.4 Босану мен босандыру үстінде жергілікті 
анестезияға уыттық реакция 

1469 O301 O74.5 Босану мен босандыру үстінде жұлындық жəне 
эпидуралдық анестезия жүргізуіне байланысты бас 
аурулары 

1470 O301 O74.6 Босану мен босандыру үстінде жұлындық жəне 
эпидуралдық анестезия жүргізуіне байланысты 
басқа асқынулар 

1471 O301 O74.7 Босану мен босандыру үстінде интубациялауға 
сəтсіз əрекет немесе оның қиындығы 

1472 O301 O74.8 Босану мен босандыру үстіндегі анестезиялаудың 
басқа асқынулары 

1473 O301 O75.0 Босану мен босандыру үстіндегі ана дистрессі 
1474 O301 O75.1 Босану мен босанудан кейін немесе босандыру 

үстіндегі ана шогі 
1475 O301 O75.2 Басқа айдарларда жіктелмеген босану үстіндегі 

гипертермия 
1476 O301 O75.3 Босану үстіндегі басқа жұқпалар 
1477 O301 O75.4 Акушерлік оперативтік əрекеттер мен басқа ем 

шаралар тудырған басқа асқынулар 
1478 O301 O75.5 Ұрық қабықтарын жасанды түрде жыртқаннан 

кейінгі босанудың кешігуі 
1479 O301 O75.6 Ұрық қабықтарының өздігінен немесе 

анықталмаған жыртылуынан кейінгі босанудың 
кешігуі 

1480 O301 O75.7 Бұрын орын алған Кесар тілігінен кейінгі қынап 
арқылы босану 

1481 O301 O75.8 Босану мен босандырудың анықталған басқа 
асқынулары 

1482 O301 O80.0 Нəресте шүйдесімен келгенде өздігінен босанулар 
1483 O301 O80.1 Нəресте бөксесімен келгенде өздігінен босанулар 
1484 O301 O80.8 Бір ұрықты өздігінен басқа босанулар 
1485 O301 O80.9 Анықталмаған, бір ұрықты өздігінен босанулар 
1486 O301 O81.0 Қышқашты төмен салу (шығаберіс) 
1487 O301 O81.1 Қышқашты орта тұсқа салу (қуыстық) 
1488 O301 O81.2 Қышқашты орта тұсқа бұрай салу (қуыстық) 
1489 O301 O81.3 Басқа жəне анықталмаған қышқаштар салу 
1490 O301 O81.4 Вакуум-экстракторды пайдалану 
1491 O301 O81.5 Қышқаштар мен вакуум-экстраторды қосарлап 

пайдалану арқылы босандыру 
1492 O301 O82.0 Элективті кесар тілгін жүргізу 
1493 O301 O82.1 Кесар тілгін мезгілінде жүргізу 
1494 O301 O82.2 Жатырды сылып тастаумен жүргізілген кесар тілгі 
1495 O301 O82.8 Кесар тілгі арқылы босандырылған бір ұрықты 

басқа босанулар 
1496 O301 O83.0 Ұрықты жамбас жағынан ұс шығарып алу 
1497 O301 O83.1 Нəресте бөксесімен келгенде басқа акушерлік 

көмек арқылы босандыру 
1498 O301 O83.2 Басқа акушерлік қол əрекеттері (қол əдістері) 

арқылы босану 
1499 O301 O83.3 Құрсақтық жүктілікте тірі бала босану 
1500 O301 O83.4 Босандыру кезіндегі құрылысын бұзу операциясы 
1501 O301 O83.8 Бір ұрықты босанулар кезіндегі акушерлік көмектің 

анықталған басқа түрлері 
1502 O301 O83.9 Бір ұрықты босанулар кезіндегі анықталмаған 

акушерлік көмек 
1503 O301 O84.0 Көп ұрықты босанулар, барлығы өздігінен 
1504 O301 O84.1 Көп ұрықты босанулар, барлығы қышқаштар мен 

вакуум-экстракторды қолдану арқылы 
1505 O301 O84.2 Көп ұрықты босанулар, барлығы кесар тілгімен 
1506 O301 O84.8 Көп ұрықты босанулар кезінде басқалай 

босандыру 
1507 O301 O84.9 Анықталмаған көп ұрықты босанулар 
1508 O301 O85 Босанудан кейінгі сепсис 
1509 O301 O86.0 Хирургиялық акушерлік жара жұқпасы 
1510 O301 O86.1 Жыныс жолдарының босанудан кейінгі басқа 

жұқпалары 
1511 O301 O86.2 Несеп жолдарының босанудан кейінгі жұқпасы 
1512 O301 O86.3 Несеп-жыныс жолдарының босанудан кейінгі басқа 

жұқпалары 
1513 O301 O86.4 Босанудан кейін пайда болған, тегі анық емес, 

гипертермия 
1514 O301 O86.8 Босанудан кейінгі анықталған басқа жұқпалар 
1515 O301 O87.0 Босанудан кейінгі кезеңдегі үстіртін тромбофлебит 
1516 O301 O87.1 Босанудан кейінгі кезеңдегі терең флеботромбоз 
1517 O301 O87.2 Босанудан кейінгі кезеңдегі көтеу 
1518 O301 O87.3 Босанудан кейінгі кезеңдегі ми веналарының 

тромбозы 
1519 O301 O87.8 Босанудан кейінгі кезеңдегі веналық басқа 

асқынулар 
1520 O301 O88.0 Акушерлік ауа эмболиясы 
1521 O301 O88.1 Қағанақ сұйықтығымен эмболдану 
1522 O301 O89.0 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 

салдарынан болған өкпе асқынулары 
1523 O301 O89.1 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 

салдарынан болған жүрек тарапының асқынулары 
салдарынан 

1524 O301 O89.2 Босанудан кейінгі кезеңде анестезия қолдану 
салдарынан болған орталық нерв жүйесі 
тарапының асқынулары 

1525 O301 O89.3 Босанудан кейінгі кезеңде жергілікті анестезияға 
уыттық реакция 

1526 O301 O89.4 Босанудан кейінгі кезеңде жұлын немесе 
эпидуралдық анестезия қолданумен байланысты 
бас аурулары 

1527 O301 O89.5 Босанудан кейінгі кезеңде жұлын жəне 
эпидуралдық анестезиялардың басқа асқынулары 

1528 O301 O89.6 Босанудан кейінгі кезеңде интубациялау 
барысында сəтсіз əрекет немесе қиындықтар 

1529 O301 O89.8 Босанудан кейінгі кезеңде анестезиялаудың басқа 
асқынулары 

1530 O301 O90.0 Кесар тілігінен кейінгі тігістердің ажырауы 
1531 O301 O90.1 Шат тігістерінің ажырауы 
1532 O301 O90.2 Акушерлік хирургиялық жарақат гематомасы 
1533 O301 O90.3 Босанудан кейінгі кезеңдегі кардиомиопатия 
1534 O301 O90.4 Босанудан кейінгі кезеңдегі бүйрек қызметінің жіті 

жеткіліксіздігі 
1535 O301 O90.5 Қалқанша бездің босанудан кейін қабынуы 
1536 O301 O90.8 Босанудан кейінгі кезеңнің басқа айдарларда 

жіктелмеген басқа асқынулары 
1537 O301 O90.9 Босанудан кейінгі кезеңнің анықталмаған асқынуы 
1538 O301 O91.0 Бала туумен байланысты емізік жұқпалары 
1539 O301 O91.1 Бала туумен байланысты сүт безінің іріңдігі 
1540 O301 O91.2 Бала туумен байланысты емшектің іріңсіз қабынуы 
1541 O301 O92.1 Бала туумен байланысты емізік сызаттары 
1542 O301 O92.2 Сүт безінің бала туумен байланысты басқа жəне 

анықталмаған өзгерулері 
1543 O301 O92.7 Сүттенудің басқа жəне анықталмаған бұзылулары 
1544 O301 O96 Босанғаннан кейін 42 тəуліктен кейін, бірақ бір 

жылға жетпей, кез келген акушерлік себептен 
ананың қайтыс болуы 

1545 O301 O98.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын туберкулез 

1546 O301 O98.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын мерез 

1547 O301 O98.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын соз ауруы 

1548 O301 O98.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын, жыныстық жолмен берілуі 
басымырақ басқа жұқпалар 

1549 O301 O98.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын вирусты гепатит 

1550 O301 O98.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын басқа вирусты аурулар 

1551 O301 O98.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын протозойлық жұқпалар 

1552 O301 O98.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын, анасының басқа жұқпалы 
жəне паразиттік аурулары 

1553 O301 O98.9 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын, анасының басқа 
анықталмаған жұқпалы жəне паразиттік аурулары 

1554 O301 O99.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анемия 

1555 O301 O99.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қан мен қан өндірілу 
ағзаларының аурулары мен иммундық механизм 
тартылған жеке бұзылулар 

1556 O301 O99.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын эндокриндік жүйе аурулары, 
тамақтану мен зат алмасуының бұзылулары 

1557 O301 O99.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын психиканың бұзылулары 
мен нерв жүйесінің аурулары 

1558 O301 O99.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қанайналым жүйесінің 
аурулары І00-І99 айдарларында жіктелген 
жағдайлар 

1559 O301 O99.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын тыныс алу ағзаларының 
аурулары 

1560 O301 O99.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын ас қорыту ағзаларының 
аурулары 

1561 O301 O99.7 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын тері мен теріасты 
шелмайының аурулары 

1562 O301 O99.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анықталған басқа аурулар 
мен жағдайлар 

1563 O301 Z21 Адам имунитет тапшылығы вирусы (АИТВ) 
тудырған симптомсыз жұқпа статусы 

1564 O301 Z36.0 Хромосомалық ауытқуларды анықтау үшін 
жүргізілген антенатальдық скрининг 

1565 O301 Z36.1 Қағанақ суындағы альфафетопротеиннің деңгейі 
көтерілуін анықтау үшін жүргізілген антенатальдық 
скрининг 

1566 O301 Z36.2 Қағанақты тесуге негізделген антенатальдық 
скринингтің басқа түрі 

1567 O301 Z39.0 Босана салысымен көрсетілген көмек пен тексеру 
1568 O302 Босанғаннан немесе түсіктен кейін қиындығы 

мардымсыз диагноздармен ауруханаға жатқызу 
1569 O302 O08.0 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 

тудырған жыныс жолдары мен жамбас астауы 
ағзаларының жұқпасы 

1570 O302 O08.5 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған зат алмасуының бұзылуы 

1571 O302 O08.7 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған басқа веналық асқынулар 

1572 O302 O08.9 Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік 
тудырған анықталмаған асқыну 

1573 O302 O10.0 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар эссенциалды 
гипертензия 

1574 O302 O10.1 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар жүректік-тамырлық 
гипертензия 

1575 O302 O10.2 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын бұрыннан бар бүйректік 
гипертензия 

1576 O302 O10.4 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар салдарлық 
гипертензия 

1577 O302 O10.9 Жүктілікті, босану мен босанудан кейінгі кезеңді 
асқындыратын бұрыннан бар анықталмаған 
гипертензия 

1578 O302 O13 Маңызды емес протеинуриялы жүктілік тудырған 
гипертензия 

1579 O302 O24.0 Бұрыннан бар инсулин тəуелді қантты диабет 
1580 O302 O24.1 Бұрыннан бар инсулин тəуелсіз қантты диабет 
1581 O302 O24.2 Тамақтанудың жеткіліксіздігімен байланысты 

бұрыннан бар қантты диабет 
1582 O302 O24.4 Жүктілік кезінде пайда болған қанттыдиабет 
1583 O302 O26.6 Жүктілік, босану мен босанудан кейінгі кезеңде 

бауырдың зақымдануы 
1584 O302 O71.3 Жатыр мойнының акушерлік жыртылуы 
1585 O302 O71.4 Қынаптың тек жоғарғы бөлігінің акушерлік 

жыртылуы 
1586 O302 O71.8 Анықталған акушерлік басқа жарақаттар 
1587 O302 O72.2 Босанудан кейінгі кеш немесе салдарлық қан кету 
1588 O302 O73.1 Бала жолдасы мен ұрық қабықтары бөліктерінің 

қан кетусіз кідіруі 
1589 O302 O86.0 Хирургиялық акушерлік жара жұқпасы 
1590 O302 O86.1 Жыныс жолдарының босанудан кейінгі басқа 

жұқпалары 
1591 O302 O86.3 Несеп-жыныс жолдарының босанудан кейінгі басқа 

жұқпалары 
1592 O302 O86.2 Несеп жолдарының босанудан кейінгі жұқпасы 
1593 O302 O86.4 Босанудан кейін пайда болған, тегі анық емес, 

гипертермия 
1594 O302 O86.8 Босанудан кейінгі анықталған басқа жұқпалар 
1595 O302 O87.2 Босанудан кейінгі кезеңдегі көтеу 
1596 O302 O87.8 Босанудан кейінгі кезеңдегі веналық басқа 

асқынулар 
1597 O302 O89.4 Босанудан кейінгі кезеңде жұлын немесе 

эпидуралдық анестезия қолданумен байланысты 
бас аурулары 

1598 O302 O89.5 Босанудан кейінгі кезеңде жұлын жəне 
эпидуралдық анестезиялардың басқа асқынулары 

1599 O302 O89.6 Босанудан кейінгі кезеңде интубациялау 
барысында сəтсіз əрекет немесе қиындықтар 

1600 O302 O90.0 Кесар тілігінен кейінгі тігістердің ажырауы 
1601 O302 O90.1 Шат тігістерінің ажырауы 
1602 O302 O90.5 Қалқанша бездің босанудан кейін қабынуы 
1603 O302 O90.8 Босанудан кейінгі кезеңнің басқа айдарларда 

жіктелмеген басқа асқынулары 
1604 O302 O90.9 Босанудан кейінгі кезеңнің анықталмаған асқынуы 
1605 O302 O91.0 Бала туумен байланысты емізік жұқпалары 
1606 O302 O91.2 Бала туумен байланысты емшектің іріңсіз қабынуы 
1607 O302 O92.0 Ішке сорылған емізік 
1608 O302 O92.1 Бала туумен байланысты емізік сызаттары 
1609 O302 O92.2 Сүт безінің бала туумен байланысты басқа жəне 

анықталмаған өзгерулері 
1610 O302 O92.7 Сүттенудің басқа жəне анықталмаған бұзылулары 
1611 O302 O96 Босанғаннан кейін 42 тəуліктен кейін, бірақ бір 

жылға жетпей, кез келген акушерлік себептен 
ананың қайтыс болуы 
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1612 O302 O98.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын туберкулез 

1613 O302 O98.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын мерез 

1614 O302 O98.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын соз ауруы 

1615 O302 O98.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын, жыныстық жолмен берілуі 
басымырақ басқа жұқпалар 

1616 O302 O98.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын вирусты гепатит 

1617 O302 O98.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын басқа вирусты аурулар 

1618 O302 O98.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын протозойлық жұқпалар 

1619 O302 O98.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын, анасының басқа жұқпалы 
жəне паразиттік аурулары 

1620 O302 O98.9 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын, анасының басқа 
анықталмаған жұқпалы жəне паразиттік аурулары 

1621 O302 O99.0 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анемия 

1622 O302 O99.1 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қан мен қан өндірілу 
ағзаларының аурулары мен иммундық механизм 
тартылған жеке бұзылулар 

1623 O302 O99.2 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын эндокриндік жүйе аурулары, 
тамақтану мен зат алмасуының бұзылулары 

1624 O302 O99.3 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын психиканың бұзылулары 
мен нерв жүйесінің аурулары 

1625 O302 O99.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын қанайналым жүйесінің 
аурулары І00-І99 айдарларында жіктелген 
жағдайлар 

1626 O302 O99.5 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын тыныс алу ағзаларының 
аурулары 

1627 O302 O99.6 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын ас қорыту ағзаларының 
аурулары 

O302 O99.7 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын тері мен теріасты 
шелмайының аурулары 

O302 O99.8 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі 
кезеңді асқындыратын анықталған басқа аурулар 
мен жағдайлар 

Ақы төлеу акушерлік-гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу 
жағдайының күрделілігін ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар 

бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге 
тарифтер 8-қосымша

Акушерлік-гинекологиялық сала бойынша күрделілік деңгейін
ескере отырып клиникалық-шығындық топтарды қалыптастыру үшін 

қос кодтауға АХЖ-10 бойынша кодтарын тізбесі
№ АХЖ-10 

коды 
АХЖ-10 атауы 

Босанудың нəтижесі 
1 Z37.0 Тірі туған бір бала 
2 Z37.1 Өлі туған бір бала 
3 Z37.2 Тірі туған егіз балалар 
4 Z37.3 Бірі тірі, бірі өлі туған егіздер 
5 Z37.4 Өлі туған егіздер 
6 Z37.5 Бəрі тірі туған көп ұрықты босанулар 
7 Z37.6 Арасында тірі туғандары да, өлі туғандары да бар көп 

ұрықты босанулар 
8 Z37.7 Бəрі өлі туған көп ұрықты босанулар 
9 Z37.9 Аяқталуы анықталмаған босану 

Ақы төлеу акушерлік-гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу 
жағдайының күрделілігін ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар 

бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге 
тарифтер 9-қосымша

АХЖ-10 бойынша негізгі диагноздарының кодтарына кодтары
едəуір ауырлығы бойынша АХЖ-10 бойынша қосалқы 

диагноздарының байлам тізбесі

№ 

Негізгі 
диаг-
ноздың 
АХЖ-10 
коды 

Қосалқы 
диагноз-
дың 

АХЖ-10 
коды 

Қосалқы диагноз атауы 

1 2 3 4 
O24.0, O24.1, O24.2, O24.4

кодтарына қосалқы диагноз кодтарының байлам тізбесі 
1 O24.0, 

O24.1, 
O24.2, 
O24.4 

E10.0 Инсулинтəуелді қантты диабет комамен 
2 E10.1 Инсулинтəуелді қантты диабет кетоацидозбен 
3 E10.2 Инсулинтəуелді қантты диабет бүйректердің 

зақымдануымен 
4 E10.3 Инсулинтəуелді қантты диабет көздердің 

зақымдануымен 
5 E10.4 Инсулинтəуелді қантты диабет неврологиялық 

асқынулармен 
6 E10.5 Инсулинтəуелді қантты диабет шет 

қанайналымның бұзылуымен 
7 E10.6 Инсулинтəуелді қантты диабет анықталған 

басқа асқынулармен 
8 E10.7 Инсулинтəуелді қантты диабет көптеген 

асқынулармен 
9 E11.0 Инсулинтəуелсіз қантты диабет комамен 

10 E11.1 Инсулинтəуелсіз қантты диабет кетоацидозбен 
11 E11.2 Инсулинтəуелсіз қантты диабет бүйректердің 

зақымдануымен 
12 E11.3 Инсулинтəуелсіз қантты диабет көздердің 

зақымдануымен 
13 E11.4 Инсулинтəуелсіз қантты диабет неврологиялық 

асқынулармен 
14 E11.5 Инсулинтəуелсіз қантты диабет шет 

қанайналымның бұзылуымен 
15 E11.6 Инсулинтəуелсіз қантты диабет анықталған 

басқа асқынулармен 
16 E11.7 Инсулинтəуелсіз қантты диабет көптеген 

асқынулармен 
17 E12.0 Тамақтану жеткіліксіздігімен байланысты 

қантты диабет комамен 
18 E12.1 Тамақтану жеткіліксіздігімен байланысты 

қантты диабет кетоацидозбен 

19 E12.2 Тамақтану жеткіліксіздігімен байланысты 
қантты диабет бүйректердің зақымдануымен 

20 E12.3 Тамақтану жеткіліксіздігімен байланысты 
қантты диабет көздердің зақымдануымен 

21 E12.4 Тамақтану жеткіліксіздігімен байланысты 
қантты диабет неврологиялық асқынулармен 

22 E12.5 Тамақтану жеткіліксіздігімен байланысты қантты 
диабет шет қанайналымның бұзылуымен 

23 E12.6 Тамақтану жеткіліксіздігімен байланысты 
қантты диабет анықталған басқа асқынулармен 

24 E12.7 Тамақтану жеткіліксіздігімен байланысты 
қантты диабет көптеген асқынулармен 

25 E13.0 Қантты диабеттің басқа анықталған пішіндері 
комамен 

26 E13.1 Қантты диабеттің басқа анықталған пішіндері 
кетоацидозбен 

27 E13.2 Қантты диабеттің басқа анықталған пішіндері 
бүйректердің зақымдануымен 

28 E13.3 Қантты диабеттің басқа анықталған пішіндері 
көздердің зақымдануымен 

29 E13.4 Қантты диабеттің басқа анықталған пішіндері 
неврологиялық асқынулармен 

30 E13.5 Қантты диабеттің басқа анықталған пішіндері 
шет қанайналымның бұзылуымен 

31 E13.6 Қантты диабеттің басқа анықталған пішіндері 
анықталған басқа асқынулармен 

32 E13.7 Қантты диабеттің басқа анықталған пішіндері 
көптеген асқынулармен 

33 E15 Диабеттік емес гипогликемиялық кома комамен 
O98.4 кодына қосалқы диагноз кодтарының байлам тізбесі 

1 O98.4 B15.0 Бүйректік кома қабаттасқан а гепатиті 
2 B16.0 Дельта агент (кожұқпа) пен бауырлық кома 

қабаттасқан В гепатиті 
3 B17.1 Жіті С гепатиті 
4 B17.8 Анықталған басқа жіті гепатиттер 
5 B18.0 Дельта-агентті созылмалы вирусты В гепатиті м 

O99.1 кодына қосалқы диагноз кодтарының байлам тізбесі 
1 O99.1 D66 VIII фактордың тұқым қуалайтын тапшылығы 
2 D67 IX фактордың тұқым қуалайтын тапшылығы 
3 D68.0 Вилленбранд ауруы 
4 D68.1 ХІ фактордың тұқым қуалайтын тапшылығы 
5 D68.2 Ұюдың басқа факторларының тұқым қуалайтын 

тапшылығы 
6 D68.4 Ұю факторының жүре пайда болған тапшылығы 
7 D70 Агранулоцитоз 
8 D71 Полиморфты-ядролық нейтрофилдердің 

қызметтік бұзылулары 
9 D72.0 Лейкоциттердің генетикалық ауытқулары 

10 D73.3 Көкбауыр іріңдігі 
11 D73.5 Көкбауыр инфаргі 
12 D73.8 Көкбауырдың басқа аурулары 
13 D76.0 Басқа айдарларда жіктелмеген Лангерганс 

жасушаларынан пайда болған гистиоцитоз 
14 D76.3 Басқа гистиоцитоздық синдромдар 
15 D80.0 Тұқым қуалайтын гипогаммаглобулинемия 
16 D80.1 Отбасылық емес гипогаммаглобулинемия 
17 D80.2 А иммуноглобулиннің [IgA] таңдалған 

тапшылығы 
18 D80.8 Антиденелер ақауы басымдылықты басқа 

иммунитет тапшылықтары 
19 D81.8 Басқа құрамалы иммунитет тапшылықтары 
20 D83 Қарапайым, ауытқымалы иммунитет 

тапшылығы 
21 D89.0 Поликлонды гипергаммаглобулинемия 

O99.2 кодына қосалқы диагноз кодтарының байлам тізбесі 
1 O99.2 E00.0 Туа біткен йод жеткіліксіздігі синдромы, 

неврологиялық пішіні 
2 E03.5 Микседемалық кома 
3 E05.0 Жайылған зоб қабаттасқан тиреотоксикоз 
4 E05.1 Уытты бір түйінді зоб қабаттасқан 

тиреотоксикоз 
5 E05.2 Уытты көп түйінді зоб қабаттасқан 

тиреотоксикоз 
6 E05.3 Орнынан ауысқан тиреоидті тінді тиреотоксикоз 
7 E05.5 Тиреоидтық күрт асқыну немесе кома 
8 E20.9 Анықталмаған гипопаратиреоз 
9 E23.6 Гипофиздің басқа аурулары 

10 E27.2 Аддисон күрт асқынуы 
11 E43 Белоктік-энергетикалық анықталмаған, ауыр 

Жеткіліксіздік 
12 E66.2 Ұяшықтық ауа алмасуының азаюы ілескен 

семіздіктің соңғы дəрежесі 
13 E84.0 Өкпелік көріністі жылауықты фиброз 
14 E84.1† Ішектік көріністі жылауықты фиброз† символы 

*(P75*) символымен қос кодтауды білдіреді 
15 E84.8 Басқа көріністі жылауықты фиброз 

O99.3 кодына қосалқы диагноз кодтарының байлам тізбесі 
1 O99.3 F32.3 Психоз симптомдары қабаттасқан ауыр 

дəрежелі депрессиялық эпизод 
2 F53.1 Басқа айдарларда жіктелмеген, босанудан 

кейінгі кезеңмен байланысты психикалық ауыр 
бұзылулар мен мінез-құлықтың бұзылулары 

3 G03.0 Пиогенді емес менингит 
4 G03.8 Анықталған басқа қоздырғыштар тудырған 

менингит 
5 G03.9 Анықталмаған менингит 
6 G04 Энцефалит, миелит жəне энцефаломиелит 
7 G04.0 Жіті, жайылған энцефалит 
8 G04.2 Басқа айдарларда жіктелмеген бактериялық 

менингоэнцефалит пен менингомиелит 
9 G04.8 Басқа энцефалит, миелит жəне 

энцефаломиелит 
10 G04.9 Анықталмаған энцефалит, миелит жəне 

энцефаломиелит 
11 G06.0 Бас сүйек ішіндегі іріңдік пен гранулема 
12 G06.1 Омыртқа ішіндегі іріңдік пен гранулема 
13 G08 Бас сүйек пен омыртқа ішіндегі флебит пен 

тромбофлебит 
14 G35 Бытыраңқы беріш 
15 G36.1 Жіті жəне жітілеу геморрагиялық 

лейкоэнцефалит [Харст ауруы] 
16 G36.8 Жайылған жіті миелинсізденудің анықталған 

басқа пішіні 
17 G37.3 Орталық нерв жүйесінің миелинсіздендіруші 

ауруы барысындағы 
18 G40.3 Таралған идиопатиялық эпилепсия мен 

эпилепсиясиндромдары 
19 G40.4 Эпилепсия мен эпилепсия синдромдарының 

таралған басқа түрлері 
20 G40.5 Эпилепсияның ерекше синдромдары 
21 G41.0 Grand mal (гранд маль) эпилепсия статусы 

(селкілдек талмалардың) 

22 G41.1 Petit mal (петит маль) эпилепсия статусы (кіші 
талмалар) 

23 G41.2 Күрделі парциальді эпилепсия статусы 
24 G41.8 Анықталған басқа эпилепсия статусы 
25 G92 Уыттану энцефалопатиясы 
26 G93.0 Ми жылауығы 
27 G93.1 Басқа айдарларда жіктелмеген мидың 

аноксиялық зақымдануы 
28 G93.5 Мидың қысылуы 

O10.1, O10.2 кодына қосалқы диагноз кодтарының байлам тізбесі 
1 O10.1, 

O10.2 
I11.0 Жүрек функциясының (іркілулік) жеткіліксіздігі 

қабаттасқан, негізінен жүректі зақымдайтын 
гипертензиялық [гипертониялық] ауру 

2 I12.0 Бүйрек функциясы жеткіліксіздігі қабаттасқан 
негізінен бүйректі зақымдайтын гипертензиялық 
[гипертониялық] ауру 

O99.4 кодына қосалқы диагноз кодтарының байлам тізбесі 
1 O99.4 I01.0 Ревматикалық жіті перикардит 
2 I01.1 Ревматикалық жіті эндокардит 
3 I01.2 Ревматикалық жіті миокардит 
4 I01.8 Жүректің ревматикалық басқа жіті аурулары 
5 I01.9 Жүректің анықталмаған жіті ревматикалық 

ауруы 
6 I02.0 Жүрек қатыстырылған ревматикалық хорея 
7 I05.0 Қос жармалы қақпақшаның тарылуы 
8 I05.1 Қос жармалы қақпақшаның ревматикалық 

жеткіліксіздігі 
9 I05.2 Қос жармалы қақпақшаның жеткіліксіздік 

қабаттасқан тарылуы 
10 I05.8 Қос жармалы қақпақшаның басқа аурулары 
11 I06.0 Қолқаның ревматикалық тарылуы 
12 I06.1 Қолқа қақпақшасының ревматикалық 

жеткіліксіздігі 
13 I06.2 Қолқа қақпақшасының ревматикалық 

жеткіліксіздік қабаттасқан тарылуы 
14 I06.8 Қолқа қақпақшасының ревматикалық басқа 

аурулары 
15 I07.0 Үш жармалы қақпақшаның тарылуы 
16 I07.1 Үш жармалы қақпақшаның жеткіліксіздігі 
17 I07.8 Үш жармалы қақпақшаның басқа аурулары 
18 I08.0 Қос жармалы жəне қолқа қақпақшаларының 

тіркескен зақымданулары 
19 I08.1 Қос жармалы жəне үш жармалы 

қақпақшалардың тіркескен зақымданулары 
20 I08.2 Қолқа жəне үш жармалы қақпақшалардың 

тіркескен зақымданулары 
21 I08.3 Қос жармалы, қолқа жəне үш жармалы 

қақпақшалардың тіркескен зақымданулары 
22 I08.8 Қақпақшалардың басқа көптеген аурулары 
23 I09.1 Эндокардтың ревматикалық аурулары, 

қақпақша анықталмаған 
24 I09.2 Ревматикалық созылмалы перикардит 
25 I09.8 Жүректің ревматикалық анықталған басқа 

аурулары 
26 I09.9 Жүректің ревматикалық анықталмаған 

аурулары 
27 I13.0 Жүрек функциясының (іркілулік) жеткіліксіздігі 

қабаттасқан негізінен жүрек пен бүйректі 
зақымдайтын гипертензиялық [гипертониялық] 
ауру 

28 I13.1 Бүйрек функциясының жеткіліксіздігі 
қабаттасқан негізінен бүйректі зақымдайтын 
гипертензиялық [гипертониялық] ауру 

29 I13.2 Жүрек функциясының (іркілулік) жеткіліксіздігі 
мен бүйрек функциясының жеткіліксіздігі 
қабаттасқан негізінен жүрек пен бүйректі 
зақымдайтын гипертензиялық [гипертониялық]
ауру 

30 I20.0 Жүректің тұрақсыз қыспасы 
31 I20.1 Спазм деп құжатпен расталған жүрек қыспасы 
32 I21.0 Жүректің алдыңғы қабырғасының жіті 

трансмуральдық инфаргі 
33 I21.1 Жүректің төменгі қабырғасының жіті 

трансмуральдық инфаргі 
34 I21.2 Жүректің басқа, орналасу орны анықталған жіті 
35 I21.3 Жүректің орналасу орны анықталмаған жіті 

трансмуральдық инфаргі 
36 I21.4 Миокардтың жіті эндокард асты инфаргі 
37 I21.9 Жүректің анықталмаған жіті инфаргі 
38 I22.0 Жүректің алдыңғы қабырғасының қайталанған 

инфаргі 
39 I22.1 Жүректің астыңғы қабырғасының қайталанған 

инфаргі 
40 I22.8 Жүректің басқа, орналасу орны анықталған, 

қайталанған инфаргі 
41 I22.9 Жүректің орналасу орны анықталмаған, 

қайталанған инфаргі 
42 I23.0 Гемоперикард миокард жіті инфаргінің ең жақын 

асқынуы ретінде 
43 I23.2 Қарынша аралық қалқаның ақауы миокард жіті 

инфаргінің өтпелі асқынуы ретінде 
44 I23.3 Жүрек қабырғасының гемоперикардсыз 

жарылуы миокард жіті инфаргінің өтпелі 
асқынуы ретінде 

45 I23.6 Жүрекшенің, жүрекше құлақшасының жəне 
жүрек қарыншасының тромбозы миокард жіті 
инфаргінің өтпелі асқынуы ретінде 

46 I23.8 Миокард жіті инфаргінің басқа өтпелі 
асқынулары 

47 I24.0 Миокард инфаргіне душар етпейтін коронарлық 
тромбоза 

48 I24.8 Жүректің жіті ишемиялық ауруының басқа 
түрлері 

49 I24.9 Жүректің анықталмаған жіті ишемиялық ауруы 
50 I25.3 Жүрек аневризмасы 
51 I25.4 Коронарлық артериялардың аневризмасы 
52 I25.5 Ишемиялық кардиомиопатия 
53 I25.6 Миокардтың симптомсыз ишемиясы 
54 I27.0 Өкпелік бастапқы гипертензия 
55 I27.9 Өкпе-жүрек функцияларының анықталмаған 

жеткіліксіздігі 
56 I28.0 Өкпе тамырларының артерия-веналық 

жыланкөзі 
57 I28.8 Өкпе тамырларының басқа анықталған 

аурулары 
58 I30.0 Идиопатиялық жіті, тəн емес перикардит 
59 I30.1 Жұқпалы перикардит 
60 I30.8 Жіті перикардиттің басқа түрлері 
61 I31.0 Жабысқақ созылмалы перикардит 
62 I31.1 Созылмалы қысқыш перикардит 
63 I31.2 Басқа айдарларда жіктелмеген гемоперикард 
64 I31.9 Жүрекқаптың анықталмаған аурулары 


