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МАҚСАТЫ
«КДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі (бұдан әрі - «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС) қызметтерін тұтынушылардың 
наразылықтарын (шағымдарын), ұсыныстары мен пікірлерін қарау кезінде бірыңғай 
процедураның сақталуын сипаттау.

ҚОЛДАНУ АЯСЫ
Бұл процедура «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС қызметін тұтынушылардан келіп түскен 

наразылықтар (шағымдар), ұсыныстар мен пікірлер бойынша шешімдерді қарауға және 
қабылдауға қолданылады.

Сондай-ақ, бұл процедура «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС қызметкерлерінен келіп түскен 
наразылықтар (шағымдар) мен ұсыныстарды алу кезінде қолданылады.

Процедура «ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС барлық бөлімдеріне қолданылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІК
Ректор «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС құрылымдық бөлімдерінен (бұдан әрі - ҚБ) бойынша 

келіп түскен наразылықтарды (шағымдарды), ұсыныстар мен пікірлерді қабылдауға, 
қарауға және бөлуге жауапты болады.

ҚБ басшылары наразылықтың (шағымның) себептерін анықтауға және тергеуге, 
сондай-ақ тергеу нәтижелерін бақылауға жауапты болады.

Стратегиялық дамыту және сапа менеджменті жүйесі департаменті (бұдан әрі - 
СДжСМЖД) наразылықтар (шағымдар), ұсыныстар бойынша жазбаларды жүргізуге жауапты 
болады және қызметті тұтынушыға жауаптың уақытылы жіберілуін бақылайды.
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1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 «ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС саясаты тұтынушылар мен мүдделі тараптардың үміттері 

мен қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады.
1.2 Наразылықты (шағымдарды), үсыныстарды және пікірлерді басқару бойынша 

қүжагталған процедура «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС мен мүдделі тараптар арасындағы өзара іс- 
орекетті реттейді.

1.3 Процедура МС ИСО 9001:2015 талаптарына сәйкес ішкі, сыртқы құжаттарында 
белгіленген сапа менеджменті жүйесі мен талаптарына «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС қызметінің 
сәйкестігін растау, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің сапасын үздіксіз жетілдіру және оң 
имиджді қолдау мақсатында енгізіледі.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Бұл процедура мынадай стандарттар негізінде дайындалды:
ХС ИСО 9000
ХС ИСО 9001
ХС ИСО 9004
ҚРСТ 1157

Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер және сөздік
Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар
Сапа менеджменті жүйесі. Тұрақты даму.
Жоғары кәсіби білім. Білім беру ұйымдарының сапа менеджменті 
жүйесі

3 ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
Осы процедурада қолданылған терминдер мен анықтамалар ИСО 9000 стандарты мен 

«ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС -де қолданылатын сапа менеджменті жүйесінің терминдер мен 
анықтамалар Сөздігінде келтірілген.

4 БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
ИСО-стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым;
ХС-халықаралық стандарт;
СДжСМЖД - Стратегиялық дамыту және сапа менеджменті жүйесі департаменті;
СМЖ - Сапа менеджменті жүйесі.

5 НАРАЗЫЛЫҚТЫ (ШАҒЫМДАРДЫ) ҚАРАУ ТӘРТІБІ
5.1 «ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС -дағы наразылықтарды (шағымдарды) қарау тәртібі 

шешімдерді тиімді қабылдауға негізделген. Наразылықтарды (шағымдарды) қарау 
процедурасы «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС беделін қорғау үшін енгізілді.

5.2 «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС -не наразылықтар (шағымдар) келесі көздерден түсуі 
мүмкін:

• «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС веб-сайты арқылы;
• «ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС құрылымдық бөлімдерінен;
• тұтынушылардан хат түрінде;
• мемлекеттік органдар мен ұйымдардан хаттар түрінде;
• басқа да көздерден.
5.3 Барлық наразылықтар (шағымдар) мен ұсыныстар «ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС 

Ректорының атына түседі.
5.4 Жалпы талаптар:
• «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС наразылықты (шағымды) алған кезде наразылықты толық 

көлемде әділ қарауға ұмтылады;
• «ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС наразылықтар (шағымдар) мен ұсыныстар қаралғаннан 

кейін қабылданған барлық шешімдер үшін жауапты болады;
• процедура объективті қарауды және шешім қабылдауды қамтамасыз етеді.
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5.5 Ректордың бұйрығымен апелляциялық комиссия тағайындалады.:
• СДжСМЖД Директоры - Сапа жөніндегі басшылық өкілі;
• наразылыққа (шағымға) қатысы бар ҚБ басшылары;
• наразылыққа (шағымға) қатысы бар ҚБ қызметкерлері.
5.6 Апелляциялық комиссия келіп түскен наразылықты (шағымды) талдайды, оның 

берілу себептерін анықтайды, негізділігі мен дұрыстығын анықтайды.
5.7 Апелляциялық комиссияның шешімі тұтынушыға Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген мерзімде жазбаша түрде хабарланады.
5.8 Наразылықтарға (шағымдарға) берілген жауаптар мазмұны бойынша негізделген 

және дәлелді болуға, тұтынушының қабылданған шешімге шағым жасау құқығын түсіндіре 
отырып, оның дәлелдерін теріске шығаратын немесе растайтын нақты фактілерді қамтуы 
тиіс.

5.9 Егер қабылданған шешімге 30 күнтізбелік күн ішінде қарсылық келіп түспесе, ол 
қабылданды деп есептеледі.

5.10 Шағымдар мен олар бойынша шешімдер апелляциялық комиссияның 
хаттамаларында тіркеледі.

6 ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ҮСЫНЫСТАРДЫ ҚАРАУ
6.1 «ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар келесі көздерден 

түсуі мүмкін:
• «ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС веб-сайты арқылы;
• «ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС құрылымдық бөлімдерінен;
• «ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС қызметкерлерінен;
• тұтынушылардан хат түрінде.
6.2 Үсыныстар «ҚДСЖМ» ҚМУ ЖШС Ректорының атына түседі, ол оларды бағалау 

үшін тиісті ҚБ бойынша бөледі.
6.3 Құрылымдық бөлімнің басшысы «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС Ректорының атына үш 

күнтізбелік күн ішінде түскен ұсыныстың бағасын қамтитын жазбаша жауап дайындайды.
6.4 Ректор ҚБ басшысынан келіп түскен ұсынысты бағалау туралы жазбаша түрде 

жауап алғаннан кейін оң шешім болған жағдайда, өзгерістер енгізу қажет процедураны 
анықтау мақсатында СДжСМЖД Директорына ақпарат жібереді.

6.5 Жедел іс-әрекетті (өзгерістерді) талап етпейтін ұсыныстар жыл сайынғы сапа 
шолуында талқылайды.

7 ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТҮТЫНУШЫЛАР ЖӘНЕ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН 
КЕРІ БАЙЛАНЫС

7.1 Қызметтерді тұтынушы (лар) және (немесе) мүдделі тараптар заңды және жеке 
тұлғалар, органдар мен ұйымдар болып табылады.

7.2 Тұтынушылар және (немесе) мүдделі тараптар «КДСЖМ» ҚМУ ЖШС ұсынатын 
қызметтер туралы оң немесе теріс пікір қалдыру мүмкіндігіне ие.

7.3 Теріс түсініктемелер (пікірлер) наразылықтар (шағымдар) ретінде қарастырылады 
және 5-бөлімде сипатталғандай өңделеді.

7.4 Оң түсініктемелер (пікірлер) сапа менеджменті жүйесіне (бұдан әрі - СМЖ) жыл 
сайынғы шолу барысында каралады.

8 ЖАЗБАЛАР
8.1 Наразылықтар (шағымдар), ұсыныстар мен пікірлер 1-косымшаға сәйкес үлгі 

бойынша шағымдар мен ұсыныстарды тіркеу журналында тіркеледі.
8.2 СДжСМЖД жазбалардың дер кезінде жүргізілуін бақылайды.
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8.3 Құрылымдық бөлімдердің басшылары наразылыққа (шағымға) немесе ұсынысқа 
уақытылы жауап беруге жауапты.

9 ОҚЫТУ (ТАНЫСТЫРУ)
Наразылықтарды ( шағымдарды), ұсыныстарды және пікірлерді басқару үрдісіне 

тартылған қызметкер оқу арқылы осы процедурамен танысады.
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1-Қосымша

Шағымдар мен ұсыныстарды тіркеу журналы

№ Күні Кіріс 
кұжатының 

№

Кімнен 
(ұйым/аты- 

жөні)

Шағым немесе 
ұсыныстың 

кысқаша мазмұны

Шағымды 
немесе 

ұсынысты 
өңдеу күні 

мен нәтижесі, 
жауапты 

орындаушы 
(ҚБ/аты- 

жөні)

Ескерту

1 2 3 4 5 6 7


