
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі «ОСМ орталық клиникалық госпиталь» ШЖҚ РМК 

Құрметті науқас!  

Назар аударыңыз және келесі ережелерді сақтауды сұраймыз! 

Провизорлық стационардағы пациенттерге сәлемдеме қабылдау ережесі 

1. Сәлемдемені қабылдау уақыты белгіленді 

10:30 сағ. бастап 12:00 сағ. дейін 

16:00 сағ. бастап 17:30 сағ. дейін  

Сәлемдемелер  белгіленген уақытта Әуезов көшесі 11 ғимаратының 

кіре берісінен қабылданады  
2. Сәлемдемені қабылдауға жауапты тұлғаға келесі мәліметтерді жазу және/немесе 

хабарлау қажет: пациенттің Т. А. Ә., палата нөмірі, бөлімше, қабат. 

3. Тамақ өнімдері герметикалық жабық бір реттік ыдыста болуы және полиэтилен 

пакетіне салынуы тиіс. 

4. Жеке заттар, гигиена заттары және дәрілік препараттар (қажет болған жағдайда), 

сондай-ақ бөлек полиэтиленді пакеттерге салынады. 

Жіті ішек жұқпалары мен уланулардың алдын алу мақсатында, Сізден тамақ 

өнімдерін берудің келесі ережелерін сақтауды сұраймыз. 

Осы ереже тез бұзылатын өнімдерді беруге және сақтау жағдайларына қойылатын 

талаптарды белгілейді, оларды сақтамау адамның өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ 

аурулардың пайда болуы мен таралуына қауіп төндіреді. 

Сондай-ақ, жоспарлы және жоспардан тыс тексеру кезінде сақтау мерзімі мен 

шарттарына сәйкес келмейтін өнімдер сол жерде кәдеге жаратылатынын 

хабарлаймыз. 

Тез бұзылатын өнімдерге: 

1) консервіленген ет, құс және жұмыртқа өнімдері, теңіз өнімдері, сүт және балық 

өнімдері; 

2) ұннан жасалған крем-кондитерлік өнімдер және ылғалдың салмақтық үлесі 13-тен 

астам бұйымдар; 

3) өсімдік майларындағы кремдер; 

4) өнеркәсіптік емес өндіріс сусындары (шұбат, қымыз, айран, шалап, көже); 

5) көкөністерді қайта өңдеу өнімдері (салаттар, гарнирлер); 

6) құрамында май бар өнімдер (майонез, маргарин); 

7) қоғамдық тамақтану желісінде дайындалған барлық өнімдер мен тағамдар. 

Жоғарыда көрсетілген өнімдерді сақтау мерзімі минус (-5'С) төмен емес және плюс 

(+6'С) жоғары емес температурада 72 сағаттан артық емес 

 

Тыйым салынады:  

1. Үйде дайындалған қышқыл сүт өнімдерін беру. 

2. Өлшенетін өнімді 0,5 кг артық беру. 

3. Сусындарды беру (шырындар, компоттар) 1,0 литрден артық емес. 

4. Ашыған сүт өнімдерін 1,0 литрден артық беру. 

5. Аспаздық өнімді беру (үйде дайындалған, қоғамдық тамақтан) 

1 порциядан артық. 

6. 0,5 кг артық пісірме (пирожки, бауырсақтар және т. б.) беру. 


