
Модуль 5: 
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Осы модульдің соңында тәлім алушылар 
мыналарды білуі керек:

• дұрыс жазба жүргізу мен есеп берудің 
маңыздылығын түсіндіру;

• тіркеу мен есеп беру формаларын тану;

• вакцинация туралы мәліметтерді дұрыс 

жазу және екпелерді осы формаларда 
тіркеу; 

• және жалтарушыларды қалай бақылау 
керектігін түсіндіру (егер мүмкін болса).
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Оқу мақсаттары



Неліктен дұрыс 
тіркеу және есеп 
беру маңызды?

Дұрыс тіркеу және есеп беру:

o вакцинация туралы дәлелдеме 
ұсынады;

o вакцинаны меңгеру  және халықты қамту 

бойынша прогресті бақылауға 
көмектеседі;

o вакциналар мен жеткізулерді басқаруға 

арналған ақпаратты ұсынады; 

o және вакциналардың тиімділігі мен 

қауіпсіздігі жайында COVID-19 

эпидбақылауы және ИКЖЖ қауіпсіздігін 
бақылау арқылы ақпарат береді.
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Медициналық мекеме 
деңгейінде 
жазбалардың қандай 
түрлерін толтыруға 
болады?

Үй жазбалары (вакцинацияның жеке жазбалары):

егу карталары / анықтамалар.

· Екпе  журналдары;

· Электронды екпе  тізілімдері және / немесе 

медициналық карталар жүйесі (егер сіздің елде 

қолданылса);

· Есептік тізілімдер (есеп беру жүйесі 

шоғырландырылған елдерде ғана) және

· ай сайынғы / мерзімді есептер (тек есеп беру 

жүйесі шоғырландырылған елдерде).
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Үй жазбалары 
қандай мақсатта 
қолданылады?

oСаяхатқа, оқуға, жұмысқа вакцинацияның 
дәлелі ретінде

oЖеке адамның вакцинация мәртебесін 
анықтау үшін

oCOVID-тың оң болған жағдайда немесе 

иммунизациялаудан кейінгі жағымсыз 

жағдайлар кезінде вакцинация туралы 
ақпаратқа қол жеткізу үшін

oЕгде жастағы адамдарға арналған екпелер 

туралы есеп беру және басқа 
вакциналарды құжаттау үшін

oКейінгі вакциналардың уақытын бақылау 
үшін (егер қажет болса)



Үй жазбасы* нені 
қамтиды?

oВакцина алған адамның жеке және 

байланыс деректері

oӘр доза немесе күшейткіш үшін бір 
жол (егер қажет болса):

oВакцинация күні

oВакцина өнімі
oҚандай дозасы 

oПартия мен партияның нөмірі

oМекеменің, ұйымның немесе 

медициналық қызметкердің атауы
oмөр / қол.

oКелесі дозаны енгізу күні (қажет 
болса)
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• Вакцинациялаудың үй 

жағдайындағы ұлттық 

стандартты жазбаларын 

пайдалану жөніндегі 

нұсқаулықты қараңыз  



Мекемедегі есепке 
алу жазбалары 
қандай мақсатта 
қызмет етеді?

Негізінен үйдегі жазбалармен бірдей, 
бірақ олардан бөлек:

o вакциналанған пациенттерге еске салу 

хаттарын жіберуге көмектесу; және

oденсаулық сақтау органдарына есептер 
жіберу.

Құжаттар медициналық мекемеде, 

ауруханаларда немесе ұзақ мерзімді 

емдеу мекемелерінде немесе дәрігердің 
офисінде сақталады.
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Мекеме жазбалары 
қандай ақпаратты 
қамтиды?

oҮй жазбасында бар мәліметтерден 
басқа:

oвакцинацияланған адамның байланыс 
мәліметтері;

oадамдар үшін маңызды қауіп 

факторлары; және

oиммунизациялаудан кейінгі кез-келген 

жағымсыз жағдайлар (ИКЖЖ).
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* Мекеме жазбаларының ұлттық 

стандартты жазбаларын 

пайдалану жөніндегі 

нұсқаулықты қараңыз  



oЕсептік тізімдемелер:

oБелгіленген мерзімде медициналық қызмет көрсетуші 

немесе мекеме жеткізген вакциналарды бақылауға 

арналған формалар

oМақсатты топтар бойынша есептеулер жасауға мүмкіндік 

береді (жас, жыныс, бұрыннан бар ауру және т.б.)

oЖеке тізімдемелер  денсаулық сақтау мамандары, 

мектептер, ұзақ мерзімді емдеу мекемелері сияқты 

белгілі бір топтарға бағытталған сессиялар үшін 

пайдалануға болады.

oМерзімді есептер:

oОл айыру параметрлері бойынша (жасына, жынысына, кәсібіне және т.б. қарай) қолданылған

вакцина мен басқа да қажетті мәліметтермен бірге салыған вакциналарды қосындылау үшін

қолданылады..

o Қызмет көрсету деңгейінде көбінесе қағаз түрінде есеп жасалады, аудандық деңгейде

шоғырландырылады және сандық форматқа аударылады..

| 9Жиынтық есеп беру құралдары

Шаблон счетной ведомости ВОЗ



Вакцинация 
туралы есепті 
қалай жасауға 
болады?

Мерзімді есептерді толтыру (жиіліктің 

және уақыттың ұлттық стандарттарына 
сәйкес)

Мерзімді есептерде мыналар болуы керек:

o мақсатты топтарға екпе салу (сіздің 
елде анықталғандай);

o қалдық вакциналар, қолданылған 

вакциналар, бүлінген вакциналар мен 
қалдықтар саны;

o Иммунизациялаудан кейінгі жағымсыз 

жағдайлар (ИКЖЖ); және

o ұлттық есеп беру стандарттарымен 

талап етілетін кез-келген басқа ақпарат
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| 11Келуден жалтарған адамдарды қадағалау

Келуден жалтарғанды бақылау 
үшін еске салу карталарын, мекеме 
жазбаларын (вакцинация 
журналдары немесе электрондық 
жүйе) пайдаланыңыз.

01

SMS, телефон қоңырауларын 
немесе еріктілер көмегін 
қолданыңыз: -мақсатты топтарға 
вакцинация туралы еске салу; және
- COVID-19 вакцинасының дозасын 
алуы керек болған, бірақ алмаған 
адамдарды бақылау
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| 12Ресурстар

COVID-19-ға қарсы вакцинация кезінде қолданылатын ұлттық 

нұсқаулықтарды, нұсқаулықтың есеп беру формаларын және 

стандартты жұмыс процедураларын (СЖП) қараңыз.



1. Әр вакцинациядан кейін үй немесе 

мекеме базасындағы жазбаны 

толтырыңыз

2. Әр сессиядан кейін есептік тізімдемені 

толтырыңыз

3. Әр есепті кезеңнің соңғы мерзіміне 

дейін толтырып жіберіңіз

4. COVID-19 вакцинациясының прогрессін 

өлшеу (меңгеру және қамту), 

вакцинаның қауіпсіздігі мен тиімділігін 

бағалау және жеке мақсаттар үшін есеп 

жүргізу және есеп беру қажет.

| 13

Негізгі ойлар


