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Татарстан Республикасында  
мәҗбүри медицина иминияте  
акчалары хисабына экстракорпораль 
аталандыру процедурасын уздыруны  
оештыру турында 

 
 
Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга түләүсез медицина 

ярдәме күрсәтүнең Дәүләт гарантияләре программасы акчалары хисабына 
экстракорпораль аталандыру процедурасын уздыруны оештыру максаты белән, 
2012 елның 30 августыннан №107н «Ярдәмче репродуктив технологияләрне 
куллану тәртибе, аларны куллануга каршы күрсәтмәләр һәм чикләүләр турында», 
2012 елның 30 октябреннән № 556н «Балага уза алмаганда ярдәмче репродуктив 
технологияләрне куллану белән медицина ярдәме стандартын раслау турында» 
Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгының боерыкларын үтәү 
йөзеннән  б о е р а м: 

1. Кушымта итеп бирелгәннәрне расларга:  
Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга түләүсез медицина 

ярдәме күрсәтүнең Дәүләт гарантияләре программасы (алга таба – ММИ 
программасы) акчалары хисабына экстракорпораль аталандыру (алга таба – ЭКО) 
процедурасын уздыру өчен пациентларны сайлап алу һәм «Көтү битенә» кую 
алгоритмы  (Кушымта № 1); 

ЭКО процедурасын уздыру өчен ММИ программасында катнашучы 
медицина оешмалары исемлеге (Кушымта № 2);  

ММИ программасын тормышка ашыруда катнашучы медицина 
оешмаларында мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО 
процедурасын уздыру алгоритмы (Кушымта № 3);  

Балага уза алмауны дәвалаганда ярдәмче репродуктив технологияләр 
куллану белән медицина ярдәмен күрсәтү буенча Республика Комиссиясе (алга 
таба – Республика комиссиясе) турында нигезләмә (Кушымта № 4); 

Якынча формалар: 
Пациентның амбулатор картасыннан өземтә (Кушымта № 5);  
Балага уза алмауны дәвалаганда ярдәмче репродуктив технологияләр 

куллану белән медицина ярдәмен күрсәтү буенча Республика Комиссиясенә 
пациентның медицина документларын җибәрү (җибәрүдән баш тарту) турында 
медицина оешмасының табиблар комиссиясе карарының беркетмәсе (Кушымта № 
6); 



Балага уза алмауны дәвалаганда ярдәмче репродуктив технологияләр 
куллану белән медицина ярдәмен күрсәтү буенча Республика Комиссиясе 
карарының беркетмәсе (Кушымта № 7); 

ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру өчен 
юллама (Кушымта № 8); 

ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру өчен 
пациент гаризасы (Кушымта № 9); 

Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык (Кушымта № 10); 
ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру өчен 

медицина оешмасына җибәрелгән пациентның килүе/килмәве турында белдермә 
(Кушымта № 11); 

ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру өчен 
юллама буенча ЭКО процедурасын үткәрүче медицина оешмасы турында 
белешмәләр (Кушымта № 12); 

«Көтү кәгазе» (Кушымта № 13); 
ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО яки криокүчерүдән соң 

диагностикаланган йөклелеге булган пациенткаларның отчет-реестры  (Кушымта 
№ 14); 

ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедураларын уздыруның 
нәтиҗәлелеге турында белешмәләр  (Кушымта № 15); 

ММИ программасы акчалары хисабына «Криокүчерү» процедураларын 
үткәрүнең нәтиҗәлелеге турында белешмәләр  (Кушымта № 16); 

ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО, шул исәптән «Криокүчерү» 
процедурасын үткәрү нәтиҗәсендә барлыкка килгән йөклелек һәм бала табу 
нәтиҗәләре турында мәгълүмат (Кушымта № 17); 

Отчет периодында стационар дәвалауны алган һәм ЭКО, шул исәптән 
«Криокүчерү» процедурасыннан өзлегүләре булган пациентлар турында 
мәгълүмат (Кушымта № 18); 

Эмбрионнарны стимуляцияләү картасын һәм культивацияләү картасын 
кушымта итеп бирү белән пациентның шәхси картасыннан өземтә (ЭКО 
процедурасыннан соң) (Кушымта № 19); 

«Көтү битеннән» төшерелгән ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО 
процедурасын үткәрүгә мохтаҗ булмаган пациентлар реестры (Кушымта № 20); 

ММИ программасы акчалары хисабына үткәрелгән ЭКО һәм «Криокүчерү» 
процедуралары турында белешмәләр (Кушымта № 21); 

ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын узган 
пациентлар турында белешмәләр (Кушымта № 22). 

2. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы медицина 
оешмалары Реестрына кертелгәннәр арасыннан акушерлык һәм гинекология 
буенча беренчел махсуслаштырылган медик-санитар ярдәм (ярдәмче репродуктив 
технологияләрне (алга таба – ЯРТ) кертмичә) күрсәткәндә эшләр башкаруны 
(хезмәтләр күрсәтүне) күздә тоткан медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыруга 
лицензиясе булган сәламәтлек саклау учреждениеләре җитәкчеләренә: 

2.1. 2012 елның 30 августыннан №107н «Ярдәмче репродуктив 
технологияләрне куллану тәртибе, аларны куллануга каршы күрсәтмәләр һәм 



чикләүләр турында» Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгының 
боерыгына (алга таба – 2012 елның 30 августыннан №107н РФ ССМ боерыгы), 
шулай ук әлеге Боерыкка туры китереп, пациентларның балага уза алмавын 
ачыклау өчен аларны карап тикшерүне һәм ММИ программасы акчалары 
хисабына ЭКО процедурасын уздыруга мохтаҗ булган, Татарстан Республикасы 
территориясендә теркәлгән Россия Федерациясе гражданнарына ЯРТ куллану 
белән медицина ярдәме күрсәтү өчен акушерлык һәм гинекология буенча 
беренчел махсуслаштырылган медик-санитар ярдәм күрсәткәндә (шул исәптән 
ЯРТ куллану белән) эшләр башкаруны (хезмәтләр күрсәтүне) күздә тоткан 
медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензиясе булган медицина 
оешмаларына пациентларны җибәрүне тәэмин итәргә;  

2.2.  ЭКО процедурасы нәтиҗәсендә йөклелек барлыкка килгәч, медицина 
хезмәте күрсәтү урыны буенча хатын-кызны күзәтүне оештырырга (кирәк булган 
очракта – ЭКО процедурасы уздырылган медицина оешмасы белгечләренең 
консультациясе). 

2.3. Ай саен отчет бирү аеннан соң килгән айның 2 нче числосына кадәр 
булган срокта, әлеге Боерыкка кушымта № 23 туры китереп, Республика 
Комиссиясенә ММИ программасы акчалары хисабына үткәрелгән ЭКО 
процедурасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән йөклелек һәм бала табу буенча учетка 
баскан хатын-кызлар саны турында мәгълүматны җиткерүне тәэмин итәргә. 
Отчетларны Республика Комиссиясенә электрон почта аша түбәндәге адрес 
буенча җибәрергә: Comvrt.Rt@tatar.ru. 

3. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы медицина 
оешмалары Реестрына кертелгәннәр арасыннан акушерлык һәм гинекология 
буенча беренчел махсуслаштырылган медик-санитар ярдәм (шул санда ЯРТ 
куллану белән) күрсәткәндә эшләр башкаруны (хезмәтләр күрсәтүне) күздә тоткан 
медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензиясе булган сәламәтлек саклау 
учреждениеләре җитәкчеләренә: 

3.1. 2012 елның 30 августыннан №107н РФ ССМ боерыгына, шулай ук әлеге 
Боерыкка туры китереп, ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО 
процедурасын уздыруга мохтаҗ булган, Татарстан Республикасы 
территориясендә теркәлгән Россия Федерациясе гражданнарына ярдәмче 
репродуктив технологияләрне куллану белән медицина ярдәме күрсәтү өчен 
пациентларны карап тикшерүне тәэмин итәргә; 

3.2. ЭКО алымы белән дәвалау күрсәтелгән балага уза алмый торган 
пациенткалар ачыкланганда, әлеге Боерыкка кушымталар № 5, 6, 9, 10 туры 
китереп, документларны рәсмиләштерүне һәм Республика Комиссиясенә 
тапшыруны тәэмин итәргә; 

3.3. Пациентларны ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО 
процедурасына сайлап алу, юнәлтү һәм балага уза алмауны дәвалаганда ярдәмче 
репродуктив технологияләр куллану белән медицина ярдәмен күрсәтү буенча 
Республика Комиссиясенә пациент документларын җибәрү өчен җаваплы 
затларны билгеләргә (алга таба – Җаваплы зат); 



3.4. ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру 
өчен оешманы сайлаган пациенткалар реестрын «Көтү кәгазенә» туры китереп 
алып барырга; 

3.5. ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын куллану 
белән пациентларга медицина ярдәмен күрсәтүне 2012 елның 30 августыннан 
№107н РФ ССМ боерыгына, 2012 елның 30 октябреннән № 556н «Балага уза 
алмаганда ярдәмче репродуктив технологияләрне куллану белән медицина ярдәме 
стандартын раслау турында» Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау 
министрлыгының боерыгына (алга таба – 2012 елның 30 октябреннән № 556н РФ 
ССМ боерыгы) туры китереп тәэмин итәргә; 

3.6. ЭКО процедурасын уздырганнан соң өзлегүләре булган 
пациенткаларны госпитализацияләүне оештырырга; 

3.7. Квартал саен отчет бирү периодыннан соң килгән айның 2 нче 
числосына кадәр булган срокта Республика комиссиясенә ЭКО өзлегүләре 
турында хисап тапшыруны тәэмин итәргә (Кушымта № 18); 

3.8. Ай саен отчет бирү аеннан соң килгән айның 2 нче числосына кадәр 
булган срокта, әлеге Боерыкка кушымта № 14 туры китереп, Республика 
Комиссиясенә ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасы 
үткәрелгән пациентларның отчет-реестрын тапшыруны тәэмин итәргә; 

3.9. Ай саен отчет бирү периодыннан соң килгән айның 15 нче числосына 
кадәр булган срокта, әлеге Боерыкка кушымталар № 12, 15, 16, 20 туры китереп, 
Республика Комиссиясенә отчетларны тапшыруны тәэмин итәргә. 

3.10. Ай саен отчет бирү аеның соңгы көненең 17.00 сәгатенә кадәр булган 
срокта, әлеге Боерыкка кушымта № 21 туры китереп, Республика Комиссиясенә 
үткәрелгән ЭКО процедуралары, шул исәптән «Криокүчерүләр» турында 
мәгълүматларны тапшыруны тәэмин итәргә. 

3.11. Отчетларны Республика Комиссиясенә электрон почта аша түбәндәге 
адрес буенча җибәрергә: Comvrt.Rt@tatar.ru. 

4. Бала тудыру йортларының һәм перинаталь үзәкләрнең баш табиблары 
ай саен отчет бирү аеннан соң килгән айның 2 нче числосына кадәр булган срокта, 
әлеге Боерыкка кушымта № 17 туры китереп, Республика Комиссиясенә ММИ 
программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасы үткәрү нәтиҗәсендә 
барлыкка килгән йөклелекнең һәм бала табуның нәтиҗәсе турында мәгълүматны 
түбәндәге адрес буенча җибәрергә тиеш: Comvrt.Rt@tatar.ru. 

5. Республика Комиссиясенә тәэмин итәргә: 
5.1. ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын үткәрүгә 

мохтаҗ пациентларның документларын кабул итү. 
5.2. Әлеге Боерыкка кушымталар № 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 туры 

китереп, ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыруга 
мохтаҗ пациентларга медицина ярдәме күрсәтү мониторингын алып бару. 

5.3. Ай саен отчет бирү аеннан соң килгән айның 5 нче числосына кадәр 
булган срокта, әлеге Боерыкка кушымталар № 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 туры 
китереп, Татарстан Сәламәтлек саклау министрлыгының Дәвалау һәм 
профилактик ярдәм күрсәтү идарәсенең балаларга медицина ярдәмен һәм бала 
табуга ярдәм итә торган хезмәтне оештыру бүлегенә  һәм Татарстан Сәламәтлек 



саклау министрлыгының югары технологияле медицина ярдәмен оештыру 
бүлегенә ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасы уздырылган 
пациентларның отчет-реестрын, ММИ программасы акчалары хисабына 
уздырылган ЭКО процедурасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән йөклелекнең һәм 
бала табуның нәтиҗәләре турында мәгълүматны тапшыруны тәэмин итәргә. 

5.4. ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасы 
күрсәтелгән Татарстан Республикасы халкының шәхси исәбен, Татарстан 
Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының «Диспетчерлык үзәге. Югары 
технологияле медицина ярдәме» Мәгълүмат-аналитика системасында (алга таба – 
«ДҮ. ЮТМЯ» МАС) «Көтү кәгазе» регистрын алып баруны тәэмин итү. 

6. «Татарстан Республикасы Территориаль Мәҗбүри медицина 
иминияте фонды» Дәүләт учреждениесе директоры А.М. Мифтаховага ай саен 
отчет аеннан соң килүче айның 15 нче числосына кадәр срокта билгеләнгән 
тәртиптә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 
Икътисадый анализ һәм фаразлау идарәсенә ММИ программасы акчалары 
хисабына ЭКО процедурасын үткәрүдә катнашучы медицина оешмалары 
киселешендә ЭКО очракларының түләнгән счет-реестрлары турында 
мәгълүматны тапшырырга тәкъдим итәргә. 

7. Әлеге Боерыкның үтәлешен контрольдә  тотуны Татарстан 
Республикасы сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары А.Р. 
Абашевка йөкләргә. 
 
 
Министр                                                                                           М.Н. Садыйков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



                                                                        2019 елның  12 декабреннән  
№ 2464 ТР Сәламәтлек саклау  

                                                                                министрлыгы боерыгына  
                                                  Кушымта № 1 

 
Татарстан Республикасы территориясендә 

Гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт гарантияләре 
программасы акчалары хисабына экстракорпораль аталандыру процедурасын 

уздыру өчен пациентларны сайлап алу һәм «Көтү битенә» кую алгоритмы 
 

1. Әлеге Алгоритм ММИ программасы акчалары хисабына  
пациентларны ЭКО процедурасына сайлап алуны һәм «Көтү битенә» куюны 
оештыру мәсьәләләрен регламентлый. 

2. ММИ программасы акчалары хисабына  ЭКО алымы белән дәвалану 
узарга Татарстан Республикасы территориясендә ММИ буенча 
иминиятләштерелгән, ММИ программасы кысаларында түләүсез медицина 
ярдәме күрсәтү хокукына ия булган пациентлар мөмкиннәр. 

3. Күрсәтмәләр, ярамаган күрсәтмәләр исемлеге, пациентларны тикшерү 
күләме һәм ЭКО процедурасын үткәрүгә хәзерләү 2012 елның 30 августыннан № 
107 РФ ССМ боерыгы белән билгеләнгән. 

4. 2012 елның 30 августыннан № 107 РФ ССМ боерыгы белән,  2018 
елның 28 декабреннән «Хатын-кыз балага уза алмаулыгы (диагностикага һәм 
дәвалауга хәзерге заман алымнары)» Россия ССМ  Клиник рекомендацияләре 
(дәвалау беркетмәсе) белән билгеләнгән овуляцияне стимуллаштыруга түбән 
җавап булуга югары ихтимал белән, эмбрионнарның түбән сыйфаты һәм ярдәмче 
репродуктив технологияләр программаларында йөклелек җитүнең түбән 
мөмкинлекләре белән ассоциацияләнгән билгеләр ЭКО алымы белән дәвалауның 
база программасын үткәрү өчен чикләүләр булып торалар, ә атап әйткәндә: 

- антимюллерлы гормонның дәрәҗәсе 0,5 нг/мл кимрәк булуы; 
- фолликулостимуллаштыручы гормон дәрәҗәсе (ФСГ) 12 МЕ/л һәм аннан 

да күбрәк булуы; 
- ике күкәйлектә дә антраль фолликуллар саны (АФС) 3тән кимрәк булуы 

(менструаль циклның 3-5 көнендә үткәрелгән ультратавыш тикшеренүләре 
мәгълүматлары буенча). 

5. 4 пунктта күрсәтелгән билгеләр булу ММИ программасы акчалары 
хисабына ЭКО процедурасын үткәрүдән баш тарту өчен нигез булып тора. 

6. Балага уза алмауны ачыклау максатында (1 этап) гаилә парларын 
алдан тикшерү акушерлык һәм гинекология буенча беренчел махсуслаштырылган 
медик-санитар ярдәм (ЯРТ куллануны кертмичә) күрсәткәндә эшләр башкаруны 
(хезмәтләр күрсәтүне) күздә тоткан медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыруга 
лицензиясе булган медицина оешмаларында гамәлгә ашырыла. 

7. 1 этапта «Балага уза алмый торган» диагнозы ачыкланганда 
диагнозны аныклау һәм дәвалау тактикасын сайлау (2 этап) максаты белән 
пациентлар мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы 
медицина оешмалары Реестрына кертелгәннәр арасыннан акушерлык һәм 



гинекология буенча беренчел махсуслаштырылган медик-санитар ярдәм 
күрсәткәндә (шул исәптән ЯРТ куллану белән) эшләр башкаруны (хезмәтләр 
күрсәтүне) күздә тоткан медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензиясе 
булган медицина оешмаларына  2012 елның 30 августыннан № 107н РФ ССМ 
боерыгы таләпләренә туры китереп җибәреләләр. 

8. ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру 
өчен медицина күрсәтмәләре булган һәм каршы күрсәтмәләре булмаган очракта, 
мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы медицина 
оешмалары Реестрына кертелгәннәр арасыннан акушерлык һәм гинекология 
буенча беренчел махсуслаштырылган медик-санитар ярдәм күрсәткәндә (шул 
исәптән ЯРТ куллану белән) эшләр башкаруны (хезмәтләр күрсәтүне) күздә 
тоткан медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензиясе булган медицина 
оешмасының табиблар комиссиясе 2012 елның 30 августыннан № 107н РФ ССМ 
боерыгы таләпләренә туры китереп пациентның документларын Республика 
Комиссиясе тарафыннан карап тикшерүгә җибәрү турында карар чыгара һәм 
пациенткага сайлау ясау өчен ЭКО процедурасын үткәрү өчен ММИ 
программасында катнашучы медицина оешмаларының исемлеген (Кушымта №2) 
бирә. 

9. Медицина оешмасының табиблар комиссиясе Республика 
Комиссиясенә җибәрү өчен 2 нөсхәдә документлар исемлеген төзи. 

10. Республика Комиссиясенә җибәрү өчен документлар исемлеге үз 
эченә ала: 

әлеге боерыкка кушымта № 6 туры китереп, балага уза алмауны дәвалаганда 
ярдәмче репродуктив технологияләр куллану белән медицина ярдәмен күрсәтү 
буенча Республика Комиссиясенә пациентның медицина документларын җибәрү 
(җибәрүдән баш тарту) турында медицина оешмасының табиблар комиссиясе  
карарының беркетмәсе; 

әлеге боерыкка кушымта № 5 туры китереп, учреждениенең мөһере белән 
расланган, медицина оешмасының җитәкчесе имзасы куелган диагнозны 
раслаучы лаборатор, инструменталь һәм башка тикшеренүләр нәтиҗәләре белән 
пациентның амбулатор картасыннан өземтә; 

әлеге боерыкка кушымта № 9 туры китереп, ЭКО процедурасын алырга 
тели торган медицина оешмасы исемен күрсәтеп, ММИ программасы акчалары 
хисабына ЭКО процедурасын уздыру өчен пациентның гаризасы; 

пациент документларының күчермәләре: паспорт, мәҗбүри медицина 
иминияте полисы; гражданинның мәҗбүри пенсия иминияте системасында шәхси 
счетының иминият номеры (СНИЛС); 

әлеге боерыкка кушымта № 10 туры китереп, шәхси мәгълүматларны 
эшкәртүгә ризалык. 

11. Әлеге кушымтаның 10 пунктында күрсәтелгән документларның 
гамәлдә булу срогы табиблар комиссиясе тарафыннан пациент документларын 
Республика Комиссиясенә карап ткшерүгә җибәрү турында карар кабул 
ителгәннән соң 30 эш көненнән дә артмый. 



12. Документлар исемлеге Республика Комиссиясенә бер нөсхәдә 
җибәрелә (документлар почта аша, хәбәрнамә белән яисә курьер тарафыннан 
җибәрелә). 

13. Республика Комиссиясе секретаре документларны терки, номер бирә 
һәм пациентларның документлар пакетын Республика Комиссиясе утырышына 
тапшыра. 

14. Республика Комиссиясе Республика Комиссиясе турындагы 
нигезләмәгә (әлеге боерыкка Кушымта № 4) туры китереп ММИ программасы 
акчалары хисабына ЭКО процедурасын үткәрүгә мохтаҗ пациентларны сайлап 
алуны гамәлгә ашыра, пациентны ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО 
процедурасын уздыру өчен «Көтү битенә» кую яки баш тарту турында карар 
кабул итә. Утырыш нәтиҗәләре буенча әлеге боерыкка кушымта № 7 туры 
китереп Республика Комиссиясе карары беркетмәсе төзелә. 

15. Республика комиссиясе утырышыннан соң секретарь 10 эш көне 
эчендә пациент документларын җибәргән медицина оешмасының җаваплы затына 
«Көтү битенә» кую турында Республика Комиссиясе карары беркетмәсе» (әлеге 
боерыкка  Кушымта № 7) һәм «Көтү бите» (әлеге боерыкка Кушымта № 13) 
җибәрә. 

16. Медицина оешмасының җаваплы заты 10 эш көне эчендә пациентка 
«Көтү кәгазен» (әлеге боерыкка Кушымта № 13) шәхсән тапшыра һәм үзе 
сайлаган оешмага ЭКО процедурасын уздыру өчен «Көтү кәгазендә» «Киләсе 
бару датасы» пунктында күрсәтелгән срокта мөрәҗәгать итәргә кирәклеген 
аңлата. 

17. «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 
Диспетчерлык үзәге» ТР ДАУ «ДҮ. ЮТМЯ» мәгълүмат-аналитик системасында 
Республика Комиссиясе карары Беркетмәсен беркетү белән пациент талонын 
рәсмиләштерә. 

18. ЭКО процедурасын уздыру өчен оешмалар исемлегенә кертелгән 
медицина оешмасы Республика Комиссиясе Беркетмәләре нигезендә әлеге 
оешманы сайлаган пациентлар реестрын төзи. 

19. Пациентканың элек сайлаган клиниканы алыштырырга теләве 
очрагында, ул Республика комиссиясе секретаренә шәхсән мөрәҗәгать итә, кабат 
гариза яза (әлеге боерыкка Кушымта № 10). Яңа «Көтү бите» алганнан соң 30 көн 
эчендә пациент үзе сайлаган клиникага мөрәҗәгать итә. 

20. Республика Комиссиясе тарафыннан пациентканы өстәмә тикшерүнең 
кирәклеге турында карар кабул ителгән очракта, әлеге кушымтаның 10 пунктында 
күрсәтелгән документлар исемлеген 1 нөсхәдә Республика Комиссиясе секретаре, 
эшләп бетерү һәм Республика Комиссиясе карап тикшерүенә кабат җибәрү өчен, 
Республика Комиссиясенә җибәргән җаваплы медицина оешмасының җаваплы 
затына кире кайтара. 
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ЭКО процедурасын үткәрү өчен ММИ программасында катнашучы 

медицина оешмалары исемлеге* 
 
1. «ABA-ПЕТЕР» ҖЧҖнең Казан филиалы, Казан шәһ., Гвардия ур., 

52/2 йорт; 
2. «АВА-Казан» АҖ, Казан шәһ., Астрономия/Профсоюз ур., 19/15 йорт; 
3. «ВРТ» ҖЧҖ, Казан шәһ., Бертуган Касыймовлар ур., 40а йорт; 
4. «Нуриевлар Клиникасы Яр Чаллы» ҖЧҖ, Яр Чаллы шәһ., Г. Тукай Яр 

буе ур., 1/4А йорт; 
5. «Гаилә медицинасы клиникасы» ҖЧҖ, Казан шәһ., Ямашев пр., 48Б 

йорт; 
6. «КОРЛ» ҖЧҖ, Казан шәһ., Даурия ур., 12 йорт; 
7. «Ана һәм бала Казан» ҖЧҖ, Казан шәһ., Даурия ур., 34а йорт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ЭКО процедурасын үткәрү өчен ММИ программасында катнашучы 

медицина оешмалары исемлеге ел саен раслана 
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ММИ программасын тормышка ашыруда катнашучы медицина 

оешмаларында мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО 
процедурасын уздыру алгоритмы 

 
1. Агымдагы елның 8 гыйнварыннан башлап 31 мартына кадәр медицина 

оешмасын сайлаган пациентлар реестры нигезендә әлеге оешманың җаваплы заты 
пациентларга «Көтү кәгазенә» туры китереп ММИ программасы хисабына ЭКО 
алымы белән балага уза алмауны дәвалауны уздыру мөмкинлеге турында телефон 
аша хәбәр итә. 

2. Пациент аңа хәбәр ителгәннән соң 30 көн эчендә үзе сайлаган 
клиникага мөрәҗәгать итә. Пациентның күрсәтелгән срок (30 көн) эчендә җитди 
сәбәпсез килмәве аны «Көтү битеннән» төшереп калдыру өчен нигез булып тора. 

3. Медицина оешмасының җаваплы заты һәр айның 14 һәм 28 
числосында Республика комиссиясе секретаренә «Көтү битләре» нигезендә һәм 
агымдагы елга финанслауның бүлеп бирелгән күләме кысаларында 
формалаштырылган ЭКО алымы белән балага уза алмауны дәвалауга мохтаҗ 
пациентларның актуаль исемлекләрен җибәрә. 

4. Хәбәрнамәдән соң пациентка клиникага билгеләнгән срокларда 
килмәгән очракта, шулай ук пациентка дәвалануга мохтаҗ булмаган очракта, 
медицина оешмасының җаваплы заты әлеге пациентларның исемлеген әлеге 
боерыкка  Кушымта № 11 туры китереп Республика комиссиясенә тапшыра. 

5. «Көтү битеннән» төшерү турындагы карар Республика комиссиясе 
Беркетмәсе (әлеге боерыкка Кушымта № 7) белән рәсмиләштерелә, ул медицина 
оешмасына тапшырыла. 

6. Медицина оешмасы тарафыннан пациентның килүе расланганда, 
Республика комиссиясе пациентларның документларын карап тикшерә һәм ЭКО 
алымы белән балага уза алмауны дәвалауга җибәрү турында карар кабул итә. 
Республика комиссиясенең юлламасы беркетмә белән рәсмиләштерелә (әлеге 
боерыкка Кушымта № 8). 

7. Республика комиссиясе секретаре айга 2 тапкыр (14 һәм 28 числода) 
медицина оешмасының җаваплы затына түбәндәге документларны тапшыра: 

Пациентны ЭКО процедурасын уздыру өчен пациент үзе сайлаган медицина 
оешмасына җибәрү турында Республика комиссиясе карары беркетмәсе (әлеге 
боерыкка Кушымта № 7); 

Дәвалауга юллама (әлеге боерыкка Кушымта № 8). 
8. Пациентка үзе сайлаган медицина оешмасына мөрәҗәгать иткәндә  

дәвалаучы табиб дәвалау планы төзи. 
9. План төзелгәннән соң 2 ай дәвамында дәвалануга пациентка килмәгән 

очракта, медицина оешмасының җаваплы заты ай саен 5 числога кадәр 
Республика комиссиясе секретаренә «ММИ программасы акчалары хисабына 



ЭКО процедурасын уздыру өчен медицина оешмасына җибәрелгән пациентның 
килүе/килмәве турында хәбәрнамәне» әлеге боерыкка Кушымта № 11 туры 
китереп җибәрә. 

10. Дәвалау тәмамланганнан соң, дәвалаучы табиб пациенткага әлеге 
боерыкка Кушымта № 19 туры китереп шәхси картадан өземтә бирә. 

11. ЭКО процедурасына әзерлек этабында каршы күрсәтмәләр 
ачыклаганда ЭКО процедурасын уздыру планлаштырыла торган медицина 
оешмасы 10 эш көне эчендә Республика комиссиясенә пациентканың медицина 
документларын ЭКО процедурасын үткәрүнең максатчанлыгын билгеләү максаты 
белән кабат карап тикшерүгә җибәрә. 

12. Балага уза алмаган пациентларга Эко алымы белән медицина ярдәме 
күрсәтү 2012 елның 30 октябреннән № 556н һәм 2012 елның 30 октябреннән № 
107н РФ ССМ боерыкларына, «Хатын-кызлар балага уза алмавы 
(диагностикалауга һәм дәвалауга хәзерге заман алымнары)»  һәм «Ярдәмче 
репродуктив технологияләр һәм ясалма инсеминация» 2018 елның 28 декабреннән 
Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгының  клиник 
рекомендацияләренә (дәвалау беркетмәләре) туры китереп гамәлгә ашырыла. 

13. ЭКО процедурасын үткәргәннән соң йөклелек барлыкка килмәгәндә 
пациентлар «Көтү битенә» кабат керә алалар. 

14. ММИ хисабына криоконсервацияләнгән эмбрионнарны куллану белән 
программа уздырганда 2 страза катырыла. 

15. Яхшы сыйфатлы эмбрионнарны криоконсервацияләү өчен стразалар 
саны 2 (ике) артса, калган эмбрионнар мәгълүматлаштырылган ризалык буенча 
клиниканың түләүле хезмәтләре кысаларында пациентканың шәхси акчалары 
хисабына криоконсервацияләнергә мөмкин. 

16. Пациентка теләге буенча ММИ программасы акчалары хисабына 
алынган ооцитларның бер өлеше пациентканың шәхси акчалары һәм Россия 
Федерациясе законнарында каралган башка акчалар хисабына 
криоконсервацияләнергә мөмкин. 

17. Эмбрионнарны криоконсервацияләү ЭКОның 3 этабын үткәргәннән 
соң («кичектерелгән күчерү») гамәлгә ашырылган очракта, бер криокүчерү 12 ай 
дәвамында «Көтү битенә» өстәмә куелмыйча үткәрелергә мөмкин. 

18. ЭКОның тулы циклын үткәргән очракта («яңа» эмбрионнарны күчерү 
белән) яки тулы булмаган циклдан соң (криокүчерү) тискәре нәтиҗә булганда һәм 
криоконсервацияләнгән эмбрионнар булганда, пациентка ЭКО программасын 
үткәргән клиникада «Криокүчерү буенча көтү битенә» кабат басарга мөмкин. 

19. Уздырылган «яңа» эмбрионнарны күчерү яки криокүчерү 
программасыннан соң йөклелек барлыккка килү очрагында, 
криоконсервацияләнгән калган эмбрионнар булганда пациентка ЭКО 
программасын үткәргән клиникада «Криокүчерү буенча көтү битенә» кабат 
басарга мөмкин. 

20. Теләсә кайсы вакытта йөклелек өзелгән очракта, 
криоконсервацияләнгән эмбрионнар булганда пациентка ЭКО программасын 
үткәргән клиникада «Криокүчерү буенча көтү битенә» кабат басарга мөмкин. 



21. Эмбрионнарны криоконсервацияләү планлаштырылган пациентлар 
клиниканың прайсына туры китереп эмбрионнарны саклауны түлиләр. 

22. Әгәр эмбрионнар гаризада күрсәтелгән саклау срогы дәвамында 
кулланылмаса, пациентлар саклау вакытын озайту турында карар кабул итәләр, 
гаризаны язалар һәм алга таба саклау өчен 100% күләмендә түлиләр. 

23. Программаның 2 этабын үткәргәннән соң (овуляцияне 
стимуллаштыру һәм фолликуллар пункцясе) пациентканың ооцитлары алынмаган 
очракта, витрификацияләнгәннәрне (туңдырылган донор ооцитларын) куллану 
мөмкин һәм дәвалауны ММИ акчалары хисабына тәмамлау (3 этап – ооцитларны 
аталандыру, 4 этап – эмбрионнарны күчерү) мөмкин (тариф 1,0). Бу вакытта 
витрификацияләнгән ооцитлардан файдалану пациентканың шәхси акчалары яисә 
Россия Федерациясе законнарында каралган башка акчалар хисабына гамәлгә 
ашырыла. 

24. Пациентканың эмбрионга плантация алдыннан генетик тест үткәрү 
өчен медицина күрсәтмәләре булган очракта, ЭКО программасын 1, 2 һәм 3 этап 
(овуляцияне стимуллаштыру, ооцитлар пунциясе һәм аталандыру) һәм барлык 
эмбрионнарны криоконсервацияләү белән төгәлләргә мөмкин (тариф 1,0). 

25. Бу очракта плантация алыннан генетик тест пациентканың шәхси 
акчалары яисә Россия Федерациясе законнарында каралган башка акчалар 
хисабына үткәрелә. 

26. Ир-ат балага уза алмавының авыр формасы булган очрагында ЭКО 
программасында донор спермасын куллану мөмкин, ул пациентның шәхси 
акчалары яисә Россия Федерациясе законнарында каралган башка акчалар 
хисабына түләнә. 

27. ЭКО процедурасын үткәргән медицина оешмасының учет 
документлары булып «ЯРТ алымнарын кулланганда амбулатор авыруның 
медицина картасына күрсәтмә бит» (2012 елның 30 октябреннән № 107н РФ ССМ 
боерыгы) тора. 

28. ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасы 
тәмамланганнан соң пациентка ЭКО процедурасын уздырган медицина 
оешмасында 21 көнгә кадәр эмбрионны күчергәннән соң аналык куышлыгында 
аталанган күкәйне визуализацияләү белән кече оча органнарының контроль 
ультратавыш тикшерүенә кадәр күзәтелә. 

29. Медицина оешмасының җаваплы заты ай саен отчет аеннан соң килә 
торган айның 27нче числосына кадәр Республика комиссиясенә әлеге боерыкка 
кушымта № 11, 15, 16, 20 туры китереп ЭКО алымы белән дәваланган 
пациентларның саны һәм үткәрелгән дәвалау нәтиҗәләре турында белешмәләр 
тапшыра. 

30. ЭКО ярдәмендә балага уза алмауны дәвалау нәтиҗәлелеге 
критерийлары булып тора: 

- башланган цикллар санына клиник йөклелекләр саны; 
- булып чыккан күчерүләр санына клиник йөклелекләр саны. 
31. Әлеге кушымтаның 7 пунктында күрсәтелгән пациент документлары 

исемлеге 5 ел эчендә ЭКО процедурасын үткәргән медицина оешмасында 
саклана. 



                                                                        2019 елның  12 декабреннән  
№ 2464 ТР Сәламәтлек саклау  

                                                                                министрлыгы боерыгына  
                                                  Кушымта № 4 

 
 

Балага уза алмауны дәвалаганда ярдәмче репродуктив технологияләр 
куллану белән медицина ярдәмен күрсәтү буенча Республика Комиссиясе 

турында нигезләмә 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
1.1. Республика Комиссиясе ММИ программасы кысаларында медицина 

оешмаларында ЭКО процедурасын түләүсез уздыру хокукына ия булган 
пациентларны – Татарстан Республикасы яшәүчеләрен сайлап алу максаты белән 
оештырылган коллегиаль орган булып тора. 

1.2. Республика Комиссиясе составы Татарстан Республикасы Сәламәтлек 
саклау министрлыгы боерыгы белән раслана. Татарстан Республикасы 
Сәламәтлек саклау министрлыгы Комиссиясе рәисе итеп Татарстан Республикасы 
Сәламәтлек саклау министрлыгының репродуктив сәламәтлек буенча баш 
штаттан тыш белгече билгеләнә. 

2. Республика Комиссиясе вәкаләтләре 
2.1. ММИ программасында катнашучы медицина оешмаларына ЭКО 

процедурасын үткәрүгә мохтаҗ пациентларны сайлап алу һәм җибәрү. 
2.2. Мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО процедурасын 

уздыру өчен пациентларны сайлап алуны һәм җибәрүне оештыру мәсьәләләре 
буенча Татарстан Республикасы медицина оешмалары җитәкчеләренең, Татарстан 
Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының баш штаттан тыш 
белгечләренең эшчәнлеген координацияләү. 

2.3. Мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО процедурасын 
үткәрүгә мохтаҗ пациентларны җибәрү мәсьәләләре буенча медицина оешмалары 
белән үзара хезмәттәшлек итү. 

2.4. Медицина оешмаларында ММИ программасы акчалары хисабына 
ЭКО процедурасын уздыру һәм ЭКО процедурасын уздырганнан соң 
пациентларга медицина ярдәме күрсәтү мониторингын алып бару. 

2.5. Татарстан Республикасы медицина оешмаларында ЭКО процедурасын 
уздырганда медицина ярдәмен күрсәтүне оештыру һәм сыйфатын яхшырту 
мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр әзерләү. 

3. Республика Комиссиясе хокуклары 
Республика Комиссиясе: 
3.1. Комиссия утырышларында мәҗбүри медицина иминияте акчалары 

хисабына ЭКО процедурасын уздыру өчен медицина оешмаларына җибәрү 
мәсьәләсе буенча мөрәҗәгать иткән пациентларның документларын карап 
тикшерә. 



3.2. ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру 
өчен пациентны медицина оешмасына җибәрү өчен күрсәтмәләрнең булуы 
(булмавы) турында карар кабул итә. 

3.3. Пациентны «Көтү битенә» кую турында карар кабул итә. 
3.4. Пациентны «Көтү битенә» куюдан баш тарту турында карар кабул 

итә. 
3.5. ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру 

буенча эшне оештырганда Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 
министрлыгының баш штаттан тыш белгечләрен, шулай ук пациентлар теләге 
буенча ЭКО процедурасын уздыру планлаштырыла торган медицина оешмалары 
белгечләрен эшкә җәлеп итә. 

3.6. Пациентларны ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО 
процедурасын уздыру өчен күрсәтмәләр булу турындагы мәсьәләне хәл итү 
максаты белән өстәмә тикшерү уздыру өчен Татарстан Республикасы медицина 
оешмаларына җибәрә. 

3.7. ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру 
өчен пациентны медицина оешмасына җибәрү өчен күрсәтмәләр булмаган 
очракта, пациентны алга таба күзәтү һәм (яки) дәвалау буенча рекомендацияләр 
бирә. 

3.8. Мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО процедурасын 
сайлап алуны һәм үткәрүне оештыру буенча бәхәсле мәсьәләләрне карап тикшерә, 
кирәк булган очракта, консилиумнар оештыра. 

4. Республика Комиссиясе эшен оештыру 
4.1. Республика комиссиясе утырышы кирәк булган саен, кимендә 

кварталга бер тапкыр, үткәрелә. 
4.2. Комиссия утырышында Республика Комиссиясе составының кимендә 

2/3 өлеше катнаша. 
4.3. Мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО процедурасын 

уздыру өчен пациентны җибәрү турындагы мәсьәләне Республика Комиссиясендә 
карап тикшерү өчен нигез булып түбәндәге документлар тора: 

1) табиблар комиссиясе карары беркетмәсе; 
2) пациент документлары күчермәләре: 
- паспорт; 
- пациентның мәҗбүри медицина иминияте полисы; 
- пациентның мәҗбүри пенсия иминияте таныклыгы; 
3) пациентның медицина документларыннан, диагнозны раслый торган 

лаборатор, инструменталь һәм башка төр тикшеренүләрнең нәтиҗәләре белән, 
сәламәтлек саклау оешмасы җитәкчесенең имзасы белән оешманың мөһере белән 
расланган өземтә; 

4) мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО процедурасын 
уздыру өчен пациент гаризасы; 

5) шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык. 
4.4. Комиссия түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 
1) «Көтү битенә» куярга; 



2) пациентны мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО 
процедурасын уздыру өчен медицина оешмасына җибәрергә; 

3) ЭКО процедурасына җибәрүдән баш тарту, баш тарту сәбәпләрен 
күрсәтеп: 

- күрсәтмәләр булмау; 
- каршы күрсәтмәләр булу; 
- балага уза алмауны ЭКО алымы белән дәвалауда чикләүләр булу; 
- өстәмә тикшерүнең кирәклеге (тикшерү күләме күрсәтелә). 
4.5. Пациентның медицина документларыннан өземтәдә Татарстан 

Республикасы медицина оешмаларында мәҗбүри медицина иминияте акчалары 
хисабына ЭКО процедурасын уздыру өчен күрсәтмәләр булу турында карар 
чыгару өчен кирәкле лаборатор, инструменталь, рентгенологик һәм башка 
тикшеренүләрнең нәтиҗәләре булмаганда Комиссия пациентны медицина хезмәте 
күрсәтү урыны буенча медицина оешмасы шартларында Татарстан Республикасы 
территориясендә Россия Федерациясе гражданнарына түләүсез медицина ярдәме 
күрсәтү буенча Дәүләт гарантияләренең территориаль программасы кысаларында 
тикшерү үткәрүгә җибәрүне тәкъдим итә. 

4.6. Республика Комиссиясе карары 3 нөсхәдә беркетмә белән 
рәсмиләштерелә, беркетмә Республика Комиссиясе әгъзалары тарафыннан 
имзалана. 

4.7. Республика Комиссиясе карарының беркетмәсе 7 көн эчендә 
пациентка медицина хезмәте күрсәтү урыны буенча медицина оешмасына 
җибәрелә, пациентның сайлавы буенча ЭКО процедурасы үткәреләчәк медицина 
оешмасына тапшыру өчен пациентка (аның законлы вәкиленә, ышанычлы затына) 
кулга бирелә. Беркетмәнең бер нөсхәсе Республика Комиссиясе секретарендә 
кала. 

4.8. Пациентны мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО 
процедурасын уздыру өчен җибәрү турында карар кабул ителгән очракта, 
пациентка «Мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО процедурасын 
уздыру өчен юллама» бирелә (алга таба - юллама) (әлеге боерыкка кушымта № 8). 

4.9. ЭКО процедурасы үткәрелә торган медицина оешмасы, пациентны 
ЭКО циклына керткәннән соң, Республика Комиссиясенә пациентның ЭКО 
процедурасына килүе/килмәве турында белешмәләрне (алга таба –  Белешмәләр) 
җибәрә (әлеге боерыкка кушымта № 11). 

4.10. Республика Комиссиясе секретаре бирелгән Юлламаларның, алынган 
Белешмәләрнең исәбен алып бара, пациентның талонын «ДҮ. ЮТМЯ» МАСда 
рәсмиләштерә; 

4.11. Мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО процедурасын 
үткәрүгә җибәрүдән баш тарткан очракта, медицина хезмәте күрсәтү урыны 
буенча медицина оешмасының җаваплы заты пациентка баш тарту сәбәпләрен 
аңлату белән документлар пакетын кире кайтара. 

4.12. Пациентның теләге буенча мәҗбүри медицина иминияте акчалары 
хисабына ЭКО процедурасын үткәрүгә җибәрүдән баш тартуның сәбәпләре 
пациентка Республика Комиссиясе тарафыннан аңлатыла. 

 



2019 елның 12 декабреннән  

№ 2464  

ТР Сәламәтлек саклау  

министрлыгы боерыгына 

Кушымта № 5  

 

Якынча форма 

Авыруның амбулатория картасыннан өземтә 

Авыруның амбулатория картасыннан өземтә №____________________________________________ 

Медицина оешмасы___________________________________________________________________ 

Оешма адресы:_______________________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________E-mail:______________________________ 

Туу датасы___________________________________________________________________________ 

Паспорт сериясе__________________№__________________________________________________ 

ММИ полисы №______________________________________________________________________ 

Яшәү урыны адресы__________________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________________________ 

Диагноз: МКБ-10______________________________________________________________(шифр) 

Төп________________________________________________________________________________ 

Өстәмә_____________________________________________________________________________ 

Анамнез мәгълүматлары______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Аллергология анамнезы_______________________________________________________________ 

Гемотрансфузияләр___________________________________________________________________ 

Нәселдән килгән анамнез______________________________________________________________ 

Сифилис, туберкулез, гепатитлар________________________________________________________ 

Кичерелгән гинекология 
авырулары___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Менструация функциясе:___________________________________________________________________ 

Җенси функция:______________________________________________________________________ 

Репродуктив функция: А-, Р-, В- 



Ел Йөклелек Йөклелек барышы үзенчәлекләре 
   
   
 

Гинекологик авырулар һәм кичерелгән операцияләр (гистероскопия, лапароскопия, аналык куышлыгын 
чистарту, гистология нәтиҗәләре). 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ел Диагноз Операцияләр күләме 
   
   
 

ЭКО ысулы белән үткәрелгән дәвалау мәгълүматлары. 

Ел Үткәрү 
урыны 

Ысул (ЭКО, 
ИКСИ, ИИ, 

ETFR) 

Протокол 
(кыска, 

озын, чын) 

Кабул 
ителгән 

ооцитлар 
саны 

Күчерелгән 
эмбрионнар 

саны 

Нәтиҗә 

       
 

Тикшерү мәгълүматлары 

№ 
п/п 

Нәтиҗәләр Дата Нәтиҗә 
(язарга яки 
кушымта 

буларак өстәргә 

Тикшеренү
нең 

яраклык 
вакыты 

Искәрмә 

1 Тән авырлыгы (кг)     
2 Канда АМГ дәрәҗәсе   1 ел  
3 Канда ФСГ, ЛГ, 

Пролактин, ТТГ, Т4 
(циклның 2-3 көне) 
дәрәҗәсе 

  1 ел  

4 Спермограмма 
(патоспермия булган 
очракта кимендә 2 
спермограмма тапшыру 
кирәк) 

  6 ай (“Халыкара сәламәтлек саклау 
оешмасының кеше эякулятын 
тикшерү һәм эшкәртү буенча 
кулланма. Бишенче басма, 2010 
ел.” 
Тикшеренү үзенә кертә: 
спермограмма, Крюгер 
критерийларына каты тест) 

4а Патоспермия очрагында - 
диагноз һәм тиешле 
дәвалану ысулы белән 
андролог бәяләмәсе 

  6 ай  

5 Аналык торбаларының 
үтәрлелеген һәм янбаз 
сөяге органнарының 
хәлен бәяләү 
(лапароскопия, 
гистеросальпингографи
я яки контраст 

  1 ел  



эхогистеросальпингоско
пия юлы белән) 

6 Хатын-кызның 
канындагы сыек 
трепонемесына 
биоантитәнчекләрне 
билгеләү 

  3 ай 
 

 

7 Ир-атның канындагы 
сыек трепонемесына 
биоантитәнчекләрне 
билгеләү 

  3 ай  

8 Хатын-кызның B һәм С 
вируслы гепатитның 
антигенына кешедәге 1, 
2 иммунодефицит 
вирусына (алга таба 
ВИЧ) М, G классындагы 
биоантитәнчекләрне 
билгеләү 

  3 ай  

9 Ир-атның B һәм С 
вируслы гепатитның 
антигенына кешедәге 1, 
2 иммунодефицит 
вирусына (алга таба 
ВИЧ) М, G классындагы 
биоантитәнчекләрне 
билгеләү 

  3 ай  

10 ПЦР ысулы белән 
хламидия, микоплазма 
һәм уреаплазма, 1, 2 
гади герпес вирусына, 
цитомегаловируска 
микробиологик 
тикшеренү (хатын-
кызлар өчен) 

  1 ел  

11 Бактериологик чәчү 
ысулы белән 
микоплазма һәм 
уреаплазмага 
микробиологик 
тикшеренү (хатын-
кызлар өчен) 

  1 ел  

12 ПЦР ысулы белән 
хламидия, микоплазма 
һәм уреаплазма, 1, 2 
гади герпес вирусына, 
цитомегаловируска 
микробиологик 
тикшеренү (ир-атлар 
өчен) 

  1 ел  

13 1, 2 гади герпес 
вирусына, 
цитомегаловируска, 
краснуха вирусына М, G 
классындагы 
биоантитәнчекләрне 
билгеләү (хатын-кызлар 

  Бер тапкыр  



өчен) 
14 1, 2 гади герпес 

вирусына, 
цитомегаловируска М, G 
классындагы 
биоантитәнчекләрне 
билгеләү (ир-атлар өчен) 

  Бер тапкыр  

15 Кан төркеме һәм резус-
факторны билгеләү 

  Бер тапкыр  

16 Аналык муенчыгының 
цитологик тикшеренүе 

  1 ел  

17 Янбаз сөяге 
органнарының 
ультратавышлы 
тикшеренүе 

  6 ай Ике күкәйлектә дә циклның 2-
3нче көнендә 1 см кадәр 
зурлыктагы фолликулларның 
төгәл санын билгеләү 

18 Үпкәләр 
флюрографиясе 

  1 ел  

19 Электрокардиограмман
ы теркәү 

  1 ел  

20 Терапевт табибының 
кабул итүе (карау, 
аңлатма бирү) 

  1 ел Йөклелекне күтәрү һәм 
сәламәтлекнең хәле хакында 
бәяләмәне өстәү 

21 Сөт бизләренең 
ультратавышлы 
тикшеренүе 

  1 ел 40 яшькә кадәр булган хатын-
кызларга. Бәяләмәсен кушарга. 

22 Маммография. 
Маммология 
нәтиҗәләре буенча 
патология билгеләре 
табылган очракта – 
онколог аңлатмасы 

  1 ел 40 яшькә кадәр булган хатын-
кызларга. Бәяләмәсен кушарга. 

23 Хромосома аппаратын 
тикшерү 
(кариотипирование) һәм 
генетик табибының 
каравы (аңлатма бирүе) 

  Бер тапкыр Анамнезда  (шул исәптән 
туганнарында да) тумыштан 
килгән үсеш зәгыйфлеге һәм 
хромосома авырулары булган 
хатын-кызларга, беренчел 
аменория белән интегүче хатын-
кызларга. Бәяләмәне кушарга. 

24 Эндокринологның 
каравы (аңлатма бирүе), 
калкансыман бизнең, 
бөерләрнең, бөер өсте 
һәм паращитсыман 
бизләрнең 
ультратавышлы 
тикшеренү үткәрелә 

  1 ел Күрсәтмәләр буенча 

 
МКБ-10 диагнозы_____________________________________________________________________ 
Дәвалаучы табибның ФИО_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________Имза_________________________ 
Оешма җитәкчесенең Дәвалаучы табибның ФИО__________________________________________ 
_______________________________________________________Имза_______________________ 
Медицина оешмасы мөһере 
Дата «___»__________ 20__ ел 

 



2019 елның 12 декабреннән  
№ 2464 ТР Сәламәтлек саклау  
министрлыгы боерыгына 
Кушымта № 6 

 

Якынча форма 

Беркетмә № 

Балага узмауны ярдәмче репродуктив технологияләр кулланып дәвалаганда медицина ярдәме күрсәтү 
буенча Республика комиссиясенә пациентның медицина документларын җибәрү (җибәрүдән баш тарту) 

турында медицина оешмасының табиблык комиссиясенең карары 

20______ел 

 

Табиблык комиссиясе______________________________________________________________________ 

(медицина оешмасы атамасы) 
Пациентның медицина документлары карап тикшерелде: 

ФИО тулысынча__________________________________________________________________________ 

Йорт адресы______________________________________________________________________________ 

Социаль статусы___________________________________________________________________________ 

 Диагноз__________________________________________________________________________________ 

 

 

Мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру өчен пациентларны 
сайлап алу буенча Республика комиссиясенә пациентның медицина документларын җибәрү / җибәрүдән 
баш тарту турында карар кабул ителде* (ассызыкларга кирәк) 

 

Табиблык комиссиясе рәисе 

Табиблык комиссиясе әгъзалары  

 

 

 

 

 

 

 

* - медицина документларын җибәрүдән баш тарту турында карар кабул ителгән очракта баш тарту 
сәбәбен күрсәтергә кирәк  

 



2019 елның 12 декабреннән  

№ 2464 ТР Сәламәтлек саклау  

министрлыгы боерыгына 

Кушымта № 7 

 

Якынча форма 

Беркетмә № 

Балага узмауны ярдәмче репродуктив технологияләр кулланып дәвалаганда медицина ярдәме күрсәтү 
буенча Республика комиссиясе карарлары 

20_____ел. 

Республика комиссиясе пациентның медицина документларын карап тикшерде: 

ФИО____________________________________________________________________________________ 

Туу датасы_____________________________________________________________________________ 

Яшәү урыны______________________________________________________________________________ 

Авыру (торышы) диагнозы _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Нәтиҗә (ассызыкларга кирәк): 

1. “Көтү битенә” куярга; 

2. Пациентны мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО процедурасын күрсәтүгә 
җибәрергә; 

3. Баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, ММИ акчалары хисабына ЭКО процедурасына җибәрүдән баш 
тарту: 

- күрсәткечләр булмау 

- ярамаганлык булу 

- ЭКО ысулы белән балага узмауны дәвалауга чикләүләр булу ;  

- тикшеренү кирәклеге (тикшерүнең кирәкле күләмен күрсәтергә) 

_________________________________________________________________________________________ 

Диагноз__________________________________________________________________________________ 

МКБ-10 буенча диагноз коды________________________________________________________________ 

Пациент теләге буенча җибәрелә торган медицина оешмасының атамасы___________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Киңәшләр:________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



Рәис:__________________________________________________________________________________ 

Сәркәтип:_____________________________________________________________________________ 

 

Комиссия әгъзалары:______________________________________________________________________ 

                                    ______________________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________________ 

                                  ________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 елның 12 декабреннән  

№ 2464 ТР Сәламәтлек саклау  

министрлыгы боерыгына 

Кушымта № 8 

 

Якынча форма 

20__ ел  «____» «__________________» ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын  

уздыру өчен юллама. 

 

________________________________________________________________________________________ 

(ЭКО уздыру өчен җибәрелә торган пациентның ФИО) 
 

_________________________________________________________________________________________ 

(пациент шифры)                                   (туу датасы)                                        (яшь) 
 

__________________________________________________________________________________________ 

(шәхесне раслаучы документ, серия, номер, бирү датасы) 

___________________________________________        ___________________________________________ 

                   (ММИ полисы)                                                                                                                     (СНИЛС) 

__________________________________________________________________________________________ 

(теркәлү адресы / яшәү урыны) 

__________________________________________________________________________________________ 

(МКБ-10 буенча диагноз коды) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(ЭКО процедурасын уздыру өчен беренчел / кабат мөрәҗәгать) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(ЭКО уздыру өчен медицина оешмасы исеме) 

 

Республика комиссиясе әгъзалары: 

___________________            _____________________________________    _______________________ 

(вазыйфа)                                                                         (вазыйфаи затның ФИО)                                              (имза) 

___________________            ____________________________________       _______________________ 

(вазыйфа)                                                             (вазыйфаи затның ФИО)                                                 (имза) 

 



2019 елның 12 декабреннән  

№ 2464 ТР Сәламәтлек саклау  

министрлыгы боерыгына 

Кушымта № 9 

 

Якынча форма 

ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру өчен пациент гаризасы 

 

Ярдәмче репродуктив технологияләр кулланып 
балага узмауны дәвалаганда махсуслаштырылган 
медицина ярдәме күрсәтү буенча Республика 
комиссиясе рәисе 

Гражданинның ФИО________________________ 

___________________________________________ 

Яшәү урыны ________________________________ 

Шәхесне раслаучы документ:__________________ 

                                                                (сериясе, номеры) 

Җавап бирү өчен почта адресы________________ 

Элемтә өчен телефон_________________________ 

Электрон адрес (булган очракта) _______________ 

Законлы вәкилнең ФИО (ышанычлы ат):*_______ 

Законлы вәкилнең шэхесен раслаучы документ 
(ышанычлы ат):*_____________________________ 

Мине экстракорпораль аталандыру процедурасын уздыруга җибәрү турындагы мәсьәләне карауны 
сорыйм 

__________________________________________________________________________________________ 

(медицина оешмасы исеме) 

ФИО һәм имза_____________________________________________________________________________ 

 

Көн «___» _____________20____ел. 

 

Мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына экстракорпораль аталандыру процедурасын уздыруны 
гамәлгә ашыручы медицина оешмалары исемлеге белән таныштырылды________________________(имза, дата) 

 

*пунктлар пациентның законлы вәкиле (ышанычлы зат) мөрәҗәгать иткән очракта тутырыла 



2019 елның 12 декабреннән  

№ 2464 ТР Сәламәтлек саклау  

министрлыгы боерыгына 

Кушымта № 10 

 

Якынча форма 

 

Шәхси мәгълүматларны эшкәртү хакында ризалык 

Мин,________________________________________________________________________________                        
(Исеме, фамилиясе, атасының исеме (булган очракта)) 

ЭКО процедурасын уздыру буенча медицина ярдәмен тәэмин итү максатыннан, әлеге гаризада булган 
мәгълүматларны эшкәртү һәм кулланырга ризалык бирәм. 

1.Туу датасы__________ 2. Җенес ______________________________________________________ 

                              (көн, ай, ел)                                                            (хатын-кыз, ир-ат – тиешлесен билгеләргә) 

3.Шәхесне раслаучы документ__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(исеме, номер һәм серия, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

4.Яшәү урыны адресы_________________________________________________________________ 

(яшәү урынында почта адресы) 

5.Чынлыкта яшәү адресы__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(чынлыкта яшәү урынында почта адресы, элемтә телефоны) 

6.Мәҗбүри медицина иминләштерү полисының №, сериясе, ММИ полисы тапшырган иминләштерү 
медицина оешмасының исеме._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7.Индивидуаль шәхси счетыннан иминият номеры (СНИЛС)___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

8.Рәсми вәкиле хакында мәгълүмат (ышанычлы кешесе)* 

ФИО, туу датасы _________________________________________________________________________ 

Чынлыкта яшәү урынының почта адресы, телефон_____________________________________________ 

Рәсми вәкиленең вазифаларын дәлилләүче документ_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(исеме, номер һәм серия, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

*искәрмә, әлеге гаризаның 8 пункты рәсми вәкиле РФ ватандашы булган очракта гына тутырыла. 



Әлеге гаризада бирелгән госпитальга салу датасы һәм башка мәгълүматларны бирелгән телефоннар 
буенча, бирергә ризалык белдерәм (кирәклесен ассызлыкларга) 

Гаризада бирелгән мәгълүматлар, тапшырылган документларга туры килә. 

Гражданинның ФИО һәм имзасы___________________________________________________________ 

 

Дата “____”________________20____ ел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 елның 12 декабреннән  

№2464 ТР Сәламәтлек саклау  

министрлыгы боерыгына  

Кушымта № 11 

 

        Якынча форма 

ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру өчен медицина оешмасына 
җибәрелгән пациентның килү/килмәү турында хәбәре 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(медицина оешмасы исеме) 

 

 

Пациент шифры 

Республика комиссиясе утырышы датасы «____» _____________20___ел. 

 

Медицина оешмасы җитәкчесе____________________________________________________________ 

                                                                          МП                   (ФИО, имза) 

Дата «___» ___________20___ел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 елның 12 декабреннән  

№2464 ТР Сәламәтлек саклау  

министрлыгы боерыгына  

Кушымта № 12 

 

Якынча форма 

ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыру өчен юллама буенча ЭКО 
процедурасын күрсәтүче медицина оешмасы турында белешмәләр 

(кире талон) 

№______ ______________20___ел. 

 

________________________________________________________________________________________ 

(ЭКО үткәргән медицина оешмасы атамасы) 

_______________________________________________________________________________________ 

               (ФИО) 

_________________________      _______________________________     __________________________ 

              (пациент шифры) ' •                                            (туу датасы)                                         (пациентның яше) 

_______________________________________________________________________________________ 

(ЭКО циклын үткәрү вакыты) 

________________________________________________________________________________________ 

(үткәрелгән дәвалау нәтиҗәсе) 

 

Медицина оешмасы җитәкчесе________________                      ___________________________ 

                                                МП     ФИО                                              имза 

 

 

 

*хисап мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО процедурасы уздырылган медицина 
оешмалары тарафыннан отчет ай саен хисап чорыннан соң килүче 27-нче числога кадәр бирелә. 

 

 

 

 



2019 елның 12 декабреннән  

№2464 ТР Сәламәтлек саклау  

министрлыгы боерыгына  

Кушымта № 13 

 

Якынча форма 

 

Көтү бите 

№_________________________ 

(пациент шифры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 елның 12 декабреннән  

№ 2464 ТР Сәламәтлек саклау  

министрлыгы боерыгына 

Кушымта №14  

 

                  Якынча форма 

 

ММИ* Программасы хисабына башкарылган криокүчерү яки ЭКОдан соң йөкле булган пациенткалар хакында отчет 

_____________________________________________________________________________________________________________(

медицина оешмасының исеме) 

 

20__ елның  _________ ае өчен 

                                                                             

Пациентка 

шифры 

Эмбрион 

күчерү датасы 

Беренче УЗИ 

датасы 

Теркәүгә кую 

датасы  

Теркәгән медицина оешмасы Фаразланган 

бала туу 

вакыты 
Ж/к Шәхси 

клиника 

       

       

    

Дата «___»_____________20___ел 

 

Медицина оешмасы җитәкчесе ______________________________________ 

                                                 МП               (ФИО, имзасы) 

 

 

 



2019 елның 12 декабреннән  

№ 2464 ТР Сәламәтлек саклау  

министрлыгы боерыгына  

Кушымта №15 

 

Якынча форма 

 

ММИ* Программасы хисабына үткәрелгән ЭКО процедураларының нәтиҗәлеге хакында мәгълүматлар 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(Медицина оешмасы исеме) 

 

20__ елның _____________________ае өчен 

                                                           

Тәмамланган  

очраклар 

Тәмамланган этаплары Клиник 

йөклелек 

барлыкка 

килгән 

пациентлар 

саны 

Башланган 

цикл % 

(1этап) 

Күчерелгән 

эмбрионнар % 

(1+2+3+4) 
1нче 

этап 

1+2 

этап 

1+2+3 

этаплар 

1+2+3+4 

этаплар 

        

        

   

Дата «___»_____________20___ел 

 

Медицина оешмасы җитәкчесе ______________________________________________________________________________ 

         МП                                  (ФИО, имзасы) 

 



2019 елның 12 декабреннән  

№2464 ТР Сәламәтлек саклау  

министрлыгы боерыгына  

Кушымта №16 

Якынча форма 

ММИ программасы акчалары хисабына “Криокүчерү” процедураларын үткәрүнең нәтиҗәлелеге турында белешмәләр* 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(медицина оешмасы исеме) 

 

20__елның _________ ае өчен 

 

Криокүчерү саны Клиник йөклелек башланган пациентлар саны Эмбрион күчерүгә йөклелек % 

   

 

Дата  «__»__________20__  ел 

Медицина оешмасы җитәкчесе________________________________ 

                                     МП                           (ФИО, имза) 

 

*отчет ЭКО процедурасы үткәрелә торган медицина оешмалары тарафыннан, хисап чорыннан соң килүче 27нче числога кадәр 

ай саен бирелә 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019 елның 12 декабреннән  
№ 2464  
ТР Сәламәтлек саклау  
министрлыгы боерыгына 
Кушымта № 17 

 
 

Якынча форма 
 
ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасының , шул 

исэптэн “Криокүчерүнең” нәтиҗәсендә барлыкка килгән йөклелекнең һәм бала 
табу очракларының нәтиҗәләре турында мәгълүмат 

 
_____________________________________________________________ 

(медицина оешмасы исеме) 
 

20__ елның ___________ ае 
 
 
 
 
Пацие

нтның 
иминият 
полисы 
номеры 

ЭКО 
уздырылган 
медицина 
оешмасы 

Йөклелек 
срогын 
күрсәтү 
белән 
йөклелек 
нәтиҗәсе  

Яңа туган бала 
турында мәгълүмат 

Искәрмә 

Туу 
датасы 
көне һәм 
урыны 

Авырлыгы, 
озынлыгы 

      
      
      
 
 
 
Дата _____ ____________20___ел. 
 
 
 
Медицина оешмасы җитәкчесе_____________________________ 
                                                     МП                      (ФИО, имза) 
 
 
*Отчет рөхсәт ителгән медицина оешмалары тарафыннан хисап чорыннан 

соң килүче 2-нче числога кадэр ай саен тапшырыла 
 
 



2019 елның 12 декабреннән  
№2464 ТР Сәламәтлек саклау  
министрлыгы боерыгына  
Кушымта №18 

 
Якынча форма 

 
Хисап чорында стационар дәвалануны алган, ЭКО шул исәптән 

“Криокүчерү” процедураларыннан өзлегүләре булган пациентлар турында 
мәгълүмат*.   
 
___________________________________________________________________ 

(медицина оешмасы исеме) 
 

20__елның _________ае  өчен 
 

 п/п 

Пациент 

шифры 

Өзлегү төре** (аналык 

бизе гиперстимуляциясе 

синдромы, пункциядән соң кан 

агуы, аналыктан тыш йөклелек, 

көчле гинекологик һәм 

экстрагениталь авырулар) 

Дәвалау 

уздырылган сәламәтлек 

саклау оешмасы 

Авыру 

нәтиҗәсе 

    

    

    

    

    

 
 
Дата  «__»__________20__  
 
Медицина оешмасы җитәкчесе________________________________ 

 
                                         МП                                   (ФИО, имза) 

 
 
*хисап, хисаптан соң килүче айның 2нче числосына кадәр вакытында ай 

саен бирелә.  
**клиник йөклелеге диагнозы билгеләгәннән соң, 30 көн узгач, стимуляция 

башланганнан алып, ЭКО процедурасын үткәрүгә бәйле булган һәм 
госпитализацияләнү таләп иткәннәрнең өзлегүләре күрсәтелә. 

 
 
 
 



2019 елның 12 декабреннән  
№ 2464  
ТР Сәламәтлек саклау  
министрлыгы боерыгына 
Кушымта № 19 

 
Якынча форма 

 
Пациентның шәхси картасыннан өземтә (ЭКО процедурасыннан соң) 

№______________________________________________________ 
стимуллаштыру картасы һәм эмбрионнарны үстерү картасы кушымтасы 

белән 
_________________________________________________________________ 

(ЭКО процедурасы уздырылган учреждение исеме) 
Пациентканың ФИО_________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Юнәлеш номеры____________________________________________________ 
Яшь________ 
Иминият полисы номеры_____________________________________________ 
Клиник диагноз_____________________________________________________ 
МКБ-10 буенча диагноз______________________________________________ 
дәвалану үтте______________________________________________________ 
Стимуллаштыру ____________________________беркетмә буенча үткәрелде 
Гонадотропиннарның старт дозасы____________________________________ 
Гонадотропиннарның суммар дозасы тәшкил итә________________________ 
Трансвагиналь пункциясе_____________________ (дата) 
Ооцитлар__________________________________ алынды 
Аталандыру методы (ЭКО,ИКСИ)_____________________________________ 
Эмбрионнар алынды________________________________________________ 
Эмбрионнарны күчерү_____________(дата)_______________________(сан) 
Криоконсервация___________________________________________________ 
ХГЧ____________ (нәтиҗә)_______________________ (дата) 
УЗИ мәгълүматлары_________________________________________________ 
___________________________________________________________(дата) 
ЭКО процедурасы вакытында өзлегүләр________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

Дәвалаучы табибның фамилиясе__________________имза__________________ 
 

Учреждение җитәкчесенең фамилиясе_________________имза_____________ 
 

Медицина оешмасы тамгасы 
“___” ___________20__ ел 
 



2019 елның 12 декабреннән  
№ 2464 
ТР Сәламәтлек саклау  
министрлыгы боерыгына  
Кушымта № 20 

 
Якынча форма 

 
 
«Көтү битеннән» төшерелгән Мәҗбүри медицина иминияте программасы 

акчалары хисабына ЭКО процедурасын уздыруга мохтаҗ булмаган пациентлар 
реестры 

 
_______________________________________________________________ 

(медицина оешмасы исеме) 
 

20__ елның _________ ае өчен 
 

№ п/п   
 

Хәбәр итү көне Пациент шифры  «Көтү битеннән» 
төшерелү сәбәбе 

    
    
    
    
    
    
 
    
    
“___” ___________20__ ел 
 
 
Медицина оешмасы җитәкчесе ____________________________________ 
                                                                 (ФИО, имзасы) 
                                    Мөһер урыны 
 
 
 
 
 
* мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына ЭКО процедурасы 

үткәрелә торган медицина оешмалары тарафыннан отчет ай саен хисаптан соң 
килүче 27-нче числога кадәр бирелә 

 
 



2019 елның 12 декабреннән  
№ 2464 
ТР Сәламәтлек саклау  
министрлыгы боерыгына  
Кушымта № 21 

 
Якынча форма 

 
Мәҗбүри медицина иминияте программасы акчалары хисабына ЭКО һәм 

крио үткәрелгән процедуралар турында белешмәләр* 
 
_______________________________________________________________ 

(медицина оешмасы исеме) 
 

20__ елның _________ ае өчен 
 
Хисап 

чорында 
очраклар 
тәмамланды 

Тәмамланган этаплар: хисап 
чорында крио 
үткәрү саны 

1 этап 1+2 
этап 

 

1+2+3 
этаплар 

1+2+3+4 
этаплар 

 
      
 
 
“___” ___________20__ ел 
 
 
Медицина оешмасы җитәкчесе _____________________________________ 
                                                                              (ФИО, имза) 
                                    Мөһер урыны 
 
* отчет хисап аеның соңгы көненең 17.00 сәгатькә кадәр бирелә 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019 елның 12 декабреннән 
№2464 ТР Сәламәтлек саклау 
министрлыгы боерыгына  
Кушымта № 22 

 
 

        Якынча форма 
 

ММИ программасы акчалары хисабына ЭКО процедурасын узган 
пациентлар турында белешмәләр 

 
(медицина оешмасы исеме) 

 
 

20________елның ________ ае өчен 
 
ММИ буенча ЭКОдан соң йөклелек буенча исәпкә баскан 

хатын-кызлар саны 
 

 

ММИ  буенча ЭКОдан соң тапкан  хатын-кызлар саны 
 

 

 
 
 
 
Дата « » _________20___  
 
 
 
 
 
Медицина оешмасы җитәкчесе_____________________________ 

                                    МУ                 (ФИО, имза) 
 
 
 
 
 
 
*отчет хисаптан соң килүче айның 2 нче числосына кадәр ай саен бирелә 

 


