
Құрметті АМСК қызметкерлері, коронавирустық инфекцияны анықтау бойынша 

жұмыс барысында, Damumed Кешенді Медициналық Ақпараттық жүйесінің 

функционалына КВИ қауіпті топтарын қадағалау функциясы қосылды. 

Коронавирустық инфекцияның таралу жағдайын бақылау үшін, сондай-ақ 

Денсаулық сақтау департаменттерінің «КВИ» штабтарына арналған жеке 

функционал әзірленген. 

Науқастың картасында маркер орнату пернесі әзірленді. Орнатуға болатын маркерлер 

 деп аталады. Келу елдері бойынша маркерлерді қолмен немесе ҚР Денсаулық 

сақтау министрлігінің веб-порталымен өзара ықпалдастыру арқылы ҰМТК облыстық 

денсаулық сақтау басқармасына берілетін ақпарат бойынша орнатуға болады.  

Жақын байланыстар, егер пациенттің картасында туысқандық байланыстар енгізілсе 

(барлық туысқандарына маркер берілетін болады) КВИ – келу елу маркері бар пациенттер 

бойынша автоматтық түрде орнатылады, бірақ оны қолмен де орнатуға болады. КВИ 

ықтимал байланыстар тек қолмен орнатылады. 

КВИ- күмәнді маркерін қолмен орнатуға болады, бірақ келесі механизмге назар 

аударуды ұсынамыз: 

1. Damumed мобильді қосымшасында Жағдайды қадағалау жаңа функциясы әзірленді. 

Оның көмегімен пациент тыныс алу белгілері бойынша қарапайым тексеру 

парағына жауап бере алады. Тексеру парағы сақталған кезде оның талдауы іске 

асырылады және егер эпидемиологтар күмәнді белгісі ретінде қарастыратын кем 

дегенде бір симптомға оң жауап берілсе, маркер қойылады. Бұл функцияны барлық 

пациенттер шетелден келген-келмегеніне қарамастан пайдалана алады. Осыны 

олардың отбасы мүшелеріне - кәмелетке толмаған балалар мен қарт ата-аналарға 

да орындауға болады. 



2. Damumed КМАЖ пациент картасында Жағдайды қадағалау функционалы пайда 

болды. Онда да тура сол тексеру парағы бар. Дәрігер немесе медбике бұл тексеру 

парағын үй карантиніндегі пациенттерге телефон шалғанда толтыра алады. 

Сондай-ақ, егер берілген бір күмәнді белгілері болса, маркер орнатылады. 

Әрі қарай, АМСК ұйымдарының қызметкерлеріне белгіленгендерді (маркер 

орнатылған) өңдеу керек: 

1. Дәрігердің жеке кабинетінде КВИ бойынша 

қауіп-қатерлер тобының белгілер тізімі пайда 

болды. Онда маркерлері бар пациенттердің 

тізімі көрсетілген. Тізімнің әр жолынан карта 

немесе ЭДТ ашуға болады.  

2.  Жағдаят орталығында жаңа бөлім пайда 

болды - КВИ қауіп тобын қадағалау. Онда КВИ 

және КВИ күмәнді бойынша карантиндік 

топтар бар. Бұл тізімдердің ыңғайлы іріктеу 

және медициналық ұйымдар осы науқастарға 

қатысты өткізетін іс-шараларды көрсететін функциясы бар. Сондай-ақ пациент 

картасын немесе ЭДТ ашуға болады 

 

Маркерлері бар науқастарды бақылау 

процесі мыналарды қамтиды: 
1. Жағдайды қадағалау деректерін толтыру 

2. Қоңырау шалу. Шақыру нәтижелері бойынша пациенттердің жағдайын 

бақылауды тіркеу керек (егер науқас сауалнамаларын мобильді қосымша арқылы өз 

бетінше жібермесе) немесе емхана активі ашылып, медициналық анықтама 

жазылып, актив жабылуы керек  



 

3. Белсенді келіп қарау - актив тіркеліп, оның нәтижелері бойынша актив қызмет 

көрсету шаралары тіркеледі, медициналық құжаттама толтырылды, актив 

жабылды. 

 

Қысқаша мазмұны: ДЖК белгілер парағын немесе ЖО-тағы тізімдердің көмегімен КВИ 

бойынша қауіпті топтардың мониторингі бөлімінде медициналық қызметкер науқасты 

тауып алады, оның мәліметтерімен танысады және 1-3 қадамдарды орындайды 

(жоғарыдан қараңыз).  

Облыстық денсаулық сақтау басқармаларының КВИ бойынша штабтары ДЖК 

және актив қарауларын тіркеуден басқа жоғарыда аталған функционалды қолдана 

алады. КВИ қауіпті топтарды қадағалау ЖО функционалы мыналардан тұрады: 
 

1. КВИ бойынша қауіп-қатер топтары (қауіп топтары: пневмония (50 жастан 

жоғары), тұмау (50 жастан жоғары), ЖРВИ (50 жастан жоғары), Қытай 

азаматтарының өтінулері; оқиғалар: емханаға өтіну, қабылдау бөліміне өтіну, 

стационарға жатқызу, стационарға жатқызудан бас тарту, жоғарғы 

температура,  науқастарды қажетті көрсеткіштер бойынша іріктеуге болады).  

2. КВИ бойынша қауіп-қатер топтарын қадағалау (кесте немесе график түрінде 

мониторинг, оқиғалар саны мен сындарлылық деңгейі бойынша динамикасымен үш 

күн (бір күн бұрын, кеше, бүгін) ішінде ақпаратты көрсететін, аймақ, аудан және 

тәуекел тобы бойынша іріктеу мүмкіндігі бар мониторинг). 

3. КВИ бойынша карантиндік топ (белгіленген, эпидемиологиялық маркерлерге сәйкес 

пациенттер бойынша Damumed мобильдік қосымшасы немесе пациент 

картасындағы дәрігерлер толтыратын тыныс алу белгілері (аймақ, ұйым, 



көрсеткіш туралы жиынтық ақпаратты көрсетеді), бақылау күні, келу күні, 

госпитализация мәртебесі, ауруханаға жатқызу күні, шығарылған күні). 

4. КВИ бойынша карантинге алынған топтарды қадағалау үдерісі келесі ақпаратты 

қамтиды: 

- облыс / аудан / ұйым тұрғысынан белгіленген эпидемиологиялық белгісі бар 

пациенттердің саны; 

- «Мониторинг» бөліміне үш күн ішінде кірген пациенттердің саны (кеше, бір күн 

бұрын, бүгін); 

- медициналық қызметкердің пациенттің үйіне үш күн ішінде келуі (кеше, бір күн 

бұрын, бүгін); 

- ауруханада үш күн ішінде болған пациенттер саны (кеше, бір күн бұрын, бүгін).  

5. КВИ-күмән (бұл «Мониторинг» бөліміне пациенттің немесе дәрігердің енгізген 

мәліметтеріне негізделген, аудан / ұйым / белгілер бойынша іріктеу мүмкіндігі бар 

ақпараттың қысқаша мазмұны. 

6. КВИ күмәнді қадағалау – жағдайды қадағалау парақтарына берілген оң 

жауаптардың қысқаша мазмұны  

Біз КВИ белгілері бар пациенттерді бақылау үшін тұрақты негізде жұмысты 

ұйымдастыруды, КВИ маркері бар пациенттерге ерекше НАЗАР АУДАРУДЫ 

ҰСЫНАМЫЗ, өйткені бұл топта тіркелмеген байланыстардың салдарынан пайда 

болатын «жасырын» өзін-өзі жұқтыру, оқшаулау және жеке гигиена талаптарын 

сақтамау оқиғаларын анықтауға болады!! 

Сонымен қатар, емделушілер кері байланыс болмаған кезде жалпы денсаулық 

сақтау жүйесіне, атап айтқанда қызмет көрсетіп отырған емханаға теріс реакция 

бере алатындығын түсіну керек. 

Сондай-ақ, Сізді дәрігерлердің арасында келесі ақпаратты түсіндіруді өтінеміз: 

қадағалауды өткізу туралы пациентпен телефон немесе  тікелей байланыста 

медициналық қызметкердің нақты әрекетінсіз жүйеде ақпаратты тіркеу теріс 

реакция тудыруы мүмкін, өйткені пациенттер бұл ақпаратты өздерінің мобильді 

қосымшаларында көреді.  
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