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САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРІНІҢ КЕСТЕСІ / ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
Сақтандырылушы жарақаттанған кездегі сақтандыру төлемдері (Сақтандырушының жауапкершілік
лимитіне проценттік қатынаста) / Страховые выплаты при травмах Застрахованного (в процентном соотношении от лимита ответственности Страховщика):
МКБ-10
бойынша
код
Код по
МКБ-10

Зақымдану

Повреждение

Сақтандыру
төлемінің
мөлшері
Размер
страховой
выплаты

БАС ЖАРАҚАТТАРЫ (S00-S09) / ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (S00-S09)

S02.0
S02.1
S02.5

S02.7
S04.0

Оперативті араласуға әкеп соқтырған бас
жарақаты (ашық репозиция, сынықтар остеосинтезі, бас сүйегі трепанациясы, капсулдыбайланыстыру аппаратының, тамырлардың,
нервтердің зақымдануы кезіндегі
операциялар, сүйектен тарту, бастапқы
хирургиялық ӛңдеу және бас сүйегінің
сыртқы жарақаты және ашық жарақаты
кезінде гематомаларды алып тастауды
қоспағанда), операциялар санына
қарамастан, қосымша тӛленеді

Травма головы, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция,
остеосинтез отломков, трепанация черепа,
операции при повреждениях капсульносвязочного аппарата, сосудов, нервов, исключая наложение скелетного вытяжения,
первичную хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностной травме и
открытой ране головы), независимо от числа
операций, дополнительно выплачивается

Бас сүйегі күмбезінің сынуы
Бас сүйегі тірегінің сынуы
Тістердің сынуы
4-6 тістің сынуы
7 және одан кӛп тістің сынуы

Перелом свода черепа
Перелом основания черепа
Переломы зубов
перелом 4-6 зубов
перелом 7 зубов и более

Ескерту: тістің сынуы немесе оны жоғалту
тұқылдың 1/4 саналады. Жұлынған немесе
имплантталған тіс оның жоғалуына теңеледі.
5 жасқа дейін сүт тісі сынған немесе түскен
кезде сақтандыру тӛлемі жалпы негіздерде
жүргізіледі.

Примечание: Перелом или потеря зуба считается с 1/4 коронки. Удаленный или имплантированный зуб приравнивается к его
потере. При переломе или потере молочных
зубов в возрасте до 5 лет страховая выплата
производится на общих основаниях.

Бас сүйегінің және жақ сүйектерінің кӛптеп
сынуы
Мыналарға әкп соқтырған кӛз тамырының
және/ немесе кӛру жеткізу жолдарының
жарақаты:
а) бір кӛздің аккомодациясы параличі

Множественные переломы костей черепа и
лицевых костей

5

15
20
6
8

25

Травма зрительного нерва и / или зрительных проводящих путей, повлекшая за собой:
а) паралич аккомодации одного глаза

15

б) бір кӛздің гемианопсиясы (кӛру алаңының б) гемианопсию (выпадение половины поля
жартылай жоғалуы
зрения) одного глаза

15

в) бір кӛздің кӛру алаңының тарылуы
шоғырлас емес

10

в) сужение поля зрения одного глаза неконцентрическое

S04.1
S04.2
S04.3
S04.4
S04.5

г) бір кӛздің кӛру алаңының тарылуы
шоғырлас
Кӛзді жыбырлату жүйкесінің жарақаты
Шығыршық нервтің жарақаты
Үш тармақты нервтің жарақаты
Әкететін нервтің жарақаты
Бет нервінің жарақаты

г) сужение поля зрения одного глаза концентрическое
Травма глазодвигательного нерва
Травма блокового нерва
Травма тройничного нерва
Травма отводящего нерва
Травма лицевого нерва

S04.6

Естуді нашарлатқан есту нервінің жарақаты:

Травма слухового нерва, повлекшая за собой
снижение слуха:

1 метрге дейінгі сыбыр
Толық кереңдік (ауызша сӛйлеу)
Ескерту: Тӛлемдер диагноз расталған кезде
жарақат алған күннен бастап үш айдан кейін
тӛленеді.
Қосымша нерв жарақаты
Мыналарға әкеп соқтырған кӛздің және кӛз
шарасының жарақаты (кӛз алмасының, кӛз
шарасы тіндерінің соғылуы, қасаң қабық
жарасы:
а) солқылдататын экзофтальм

шепотная речь до 1 метра
полная глухота (разговорная речь)
Примечание: Выплаты производятся не ранее, чем через три месяца со дня травмы при
условии подтверждения диагноза.
Травма добавочного нерва
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы, ссадина роговицы),
повлекшая за собой:
а) пульсирующий экзофтальм

б) жас жүретін жол функцияларының
бұзылуы

б) нарушение функции слезоотводящих путей

10

д) кез келген кӛру қабілетімен бір кӛздің
кӛруін жоғалту

д) потерю зрения одного глаза, обладавшего
любым зрением

50

Проникающая рана глазницы с наличием
инородного тела или без него

10

Раны глаза и глазницы, повлекшие за собой:
посттравматический иридоциклит, хориоретинит, заворот века, дефект, радужной оболочки, изменение формы зрачка

10

S06.4

Бӛгде денемен немесе онсыз кӛз шарасына
ену жарақаты
Мыналарға әкеп соқтырған кӛздің және кӛз
шарасының жарақаты: жарақаттан кейінгі
иридоциклит, хориоретинит, қастық түйілуі,
нұрлы қабақшаның ауруы, қарашық
нысанының ӛзгеруі
Эпидуральды қан құйылу

Эпидуральное кровоизлияние

15

S06.5

Жарақатты субдуральды қан құйылу

S06.6

Жарақатты субарахноидальды қан құйылу

S04.7
S05.0-1

S05.4

S08.1

S08.8

10
10
10
10
10

15
25

10

20

Ескерту: субарахноидальды қан құйылу
ликвор талдауының нәтижесімен расталуы
тиіс
Құлақты жарақаттан соң ампутациялау
мыналарға әкеп соқтырса:

Травматическое субдуральное кровоизлия20
ние
Травматическое субарахноидальное крово10
излияние
Примечание: субарахноидальное кровоизлияние должно быть подтверждено результатами анализа ликвора
Травматическая ампутация уха, повлекшая за
собой:

1/3 бастап 1/2 дейін жоқ болуы

отсутствие его от 1/3 до 1/2

15

Толықтай жоқ болуы

полное отсутствие его

30

Бас бӛлігін жарақаттан соң ампутациялау:
а) жақ бӛлігінің болмауы (альвеолярлық
ӛсіндіні қоспағанда, тістерді жоғалту есепке
алынғанда)
б) жақтың болмауы (тістерді жоғалту есепке
алынғанда)

Травматическая ампутация части головы:
а) отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного отростка, учтена потеря
зубов)
б) отсутствие челюсти (учтена потеря зубов)

80

в) тілдің дистальды үштен бір бӛлігі
болмағанда (ұшы)

в) отсутствие языка на уровне дистальной
трети (кончика)

15

г) тілдің үштен бір бӛлігінің болмауы

г) отсутствие языка на уровне средней трети
д) отсутствие языка на уровне корня или
д) тілдің түбіріне дейін не толықтай болмауы
полное отсутствие
S09.2

15

Естуді тӛмендеткен құлақ жарғағының
жарақаттан жарылуы, жарақаттан кейінгі
отит

Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение слуха,
посттравматический отит

40

30
70

10

Ескерту: бас сүйек негізінің сынуы және есту Примечание: Разрыв барабанной перепонки
нервісінің жарақаты кезіндегі құлақ
при переломах основания черепа и травме
жарғағының жарылуы осы тармақ бойынша слухового нерва не дает основания для вытӛлемге негіз болмайды
платы по данному пункту.
МОЙЫН ЖАРАҚАТТАРЫ (S10-S19) / ТРАВМЫ ШЕИ (S10-S19)
S11.0

Кӛмей мен кеңірдектің ашық жарақаты
(зақымдайтын)

Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) гортань и трахею

10

S11.2

Жұтқыншақ пен ӛңештің мойын бӛлігін
қамтитын ашық жарақат (зақымдайтын)

Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) глотку и шейную часть пищевода

10

а) ӛңештің тарылуына әкелетін

а) повлекшая за собой сужение пищевода
б) повлекшая за собой непроходимость пищевода
Примечание: Выплаты по пункту S11.2.6)
производятся не ранее, чем через шесть месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза, ранее этого срока страховая выплата производится предварительно
по пункту S11.2.a)

30

б) ӛңештен ӛтпей қалуға әкелетін
Ескерту: S11.2.6)-тармағы бойынша
тӛлемдер диагноз расталған күннен бастап
алты айдан кейін тӛленеді, бұдан бұрын
сақтандыру тӛлемі S11.2.a)-тармағы
бойынша алдын-ала жүргізіледі

80

S12.0
S12.1

Бірінші мойын омыртқаның сынуы
Екінші мойын омыртқаның сынуы

Перелом первого шейного позвонка
Перелом второго шейного позвонка

20
20

S12.2

Басқа мойын омыртқаларының сынуы
(біреуінің)

Перелом других шейных позвонков (одного)

20

S12.7

Мойын омыртқаларының кӛптеп сынуы (екі
және одан кӛп)

Множественные переломы шейных позвонков (двух и более)

30

S12.8

Мойынның басқа бӛліктерінің сынуы (тіл
асты сүйектері, кӛмей шеміршектері)

Перелом других частей шеи (подъязычной
кости, хрящей гортани),

10

Тыныс алудың бұзылуына, дауыстың
қарлығуына немесе жоғалуына,
трахеостомияға әкеп соқтырған

повлекший за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, трахео- 30
стомию

Тиісті неврологиялық симптоматиканың
үдеуімен жұлынның қысылуы

Ушиб, сдавление шейного отдела спинного
мозга с развитием соответствующей неврологической симптоматики

10

а) омыртқаның мойын бӛлігінің ішінара
жарылуы

а) с частичным разрывом шейного отдела
позвоночника

50

б) омыртқаның мойын бӛлігінің толық
жарылуы

б) с полным разрывом шейного отдела позвоночника

100

S14.1

S14.2
S14.3

S15

Омыртқаның мойын бӛлігінің нерв түбірінің Травма нервного корешка шейного отдела
жарақаты
позвоночника

10

Мойын және иық ӛрімінің жарақаты:
а) плексит

Травма шейного и плечевого сплетения:
а) плексит

10

б) ӛрімнің ішінара жарылуы

б) частичный разрыв сплетения

40

в) ӛрімнің толық жарылуы
в) полный разрыв сплетения
Мойын деңгейіндегі тамырлардың жарақаты Травма кровеносных сосудов на уровне шеи
(қусыртумен бірге):
(с проведением сшивания):
а) не повлекшая за собой сосудистую недоа) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген
статочность

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
КӨКІРЕК ҚУЫСЫНЫҢ ЖАРАҚАТТАРЫ (S20-S29) / ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29)
б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

70

10
30

S22.0
S22.1
S22.4
S24.0

Оперативті араласуға әкеп соқтырған кӛкірек
қуысының жарақаты (торакотомия,
сынықтар остеосинтезі, ляминэктомия,
капсулды-байланыстыру аппаратының,
тамырлардың, нервтердің зақымдануы
кезіндегі операциялар, сүйектен тарту,
бастапқы хирургиялық ӛңдеу және кӛкірек
қуысының сыртқы жарақаты және ашық
жарақаты кезінде гематомаларды алып
тастауды қоспағанда), операциялар санына
қарамастан, қосымша тӛленеді

Травма грудной клетки, повлекшая за собой
оперативное вмешательство (торакотомию,
остеосинтез отломков, ляминэктомию, операции при повреждениях капсульносвязочного аппарата, сосудов, нервов, исключая наложение скелетного вытяжения;
первичную хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностной травме и
открытой ране грудной клетки), независимо
от числа операций, дополнительно выплачивается

Кеуде омыртқасының сынуы (біреуінің)
Омыртқаның кеуде бӛлігінің кӛптеп сынуы
(екі және одан кӛп омыртқа)
Қабырғалардың кӛптеп сынуы (екі және одан
кӛп) – тӛлемдер жинақталады
Тиісті неврологиялық симптоматиканың
үдеуімен жұлынның кеуде бӛлігінің
қысылуынан болған жарақат
а) жұлынның кеуде бӛлігінің ішінара
жарылуы

Перелом грудного позвонка (одного)
Множественные переломы грудного отдела
позвоночника (двух позвонков и более)
Множественные переломы ребер (два и более) - выплаты суммируются, но не более
Ушиб, сдавление грудного отдела спинного
мозга с развитием соответствующей неврологической симптоматики
а) с частичным разрывом грудного отдела
спинного мозга

б) жұлынның кеуде бӛлігінің толық жарылуы

б) с полным разрывом грудного отдела
спинного мозга

5

20
30
10
10
50
100

S24.2

Жұлынның кеуде бӛлігінің нерв түбіршігінің Травма нервного корешка грудного отдела
жарақаты
позвоночника

S25

Кеуде бӛлігі қан тамырларының жарақаты:

Травма кровеносных сосудов грудного отдела:

а) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген

а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

10

б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

30

S27.1

Екі жақты травматикалық гемоторакс

Травматический гемоторакс двухсторонний

10

S27.8

Трахеостома салуға әкелген кеуде
Травмы других органов грудной полости,
қуысындағы басқа органдардың жарақаттары повлекшие за собой наложения трахеостомы

10

20

ҚҰРСАҚТЫҢ, АРҚАНЫҢ ТӨМЕНГІ БӨЛІГІНІҢ, БЕЛ ОМЫРТҚА БӨЛІГІНІҢ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ
ЖАМБАСТЫҢ ЖАРАҚАТТАРЫ (S30-S39)
ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И / ИЛИ
ТАЗА (S30-S39)
Оперативті араласуға әкеп соқтырған
Травма живота, нижней части спины, поясқұрсақтың, арқаның тӛменгі бӛлігінің, бел
ничного отдела позвоночника и / или таза,
омыртқа бӛлігінің және/немесе жамбастың
повлекшая за собой оперативное вмешательжарақаты (репозиция, сынықтардың остеоство (репозиция, остеосинтез отломков, лясинтезі, ляминэктомия, лапаротомия,
минэктомию, лапаротомию, операции при
капсулды-байланыстыру аппаратының,
повреждениях капсульно-связочного аппаратамырлардың, нервтердің зақымдануы
та, сосудов, нервов, исключая наложение
5
кезіндегі операциялар, сүйектен тарту,
скелетного вытяжения, первичную хирургибастапқы хирургиялық ӛңдеу және
ческую обработку и удаление гематом при
құрсақтың, арқаның тӛменгі бӛлігінің, бел
поверхностной травме и открытой ране жиомыртқа бӛлігінің және/немесе жамбастың
вота, нижней части спины, поясничного отсыртқы жарақаты және ашық жарақаты
дела позвоночника и таза), независимо от
кезінде гематомаларды алып тастауды
числа операций, дополнительно выплачивақоспағанда), операциялар санына
ется
қарамастан, қосымша тӛленеді
S32.0
Бел омыртқасының сынуы (біреуі)
Перелом поясничного позвонка (одного)
10

S32.1
S32.2

а) бел омыртқаның кӛптеп сынуы (екі
омыртқа және одан кӛп)

а) множественные переломы поясничных
позвонков (двух позвонков и более)

20

Сегізкӛздің сынуы
Құйымшақтың сынуы

Перелом крестца
Перелом копчика

10
10

S32.3
S32.4
S32.5

Мықын сүйегінің сынуы
Ұршықтық ойыстың сынуы
Қасаға (шонданай) сүйектің сыныуы

Сегізкӛз-мықын буынының шығуы:
а) бір буынның
б) екі буынның

Перелом подвздошной кости тела
Перелом вертлужной впадины
Перелом лобковой (седалищной) кости
Множественные переломы поясничнокрестцового отдела позвоночника и / или
костей таза
Вывих крестцово-подвздошного сустава:
а) одного сустава
б) двух суставов

S32.7

Омыртқаның бел омыртқа сегізкӛз бӛлігінің
және жамбас сүйектерінің кӛпп сынуы

S33.4

Қасаға симфизының жарақатты жарылуы
(қасаға буындалуы)

Травматический разрыв лобкового симфиза
(лонного сочленения)

10

S34.0

Тиісті неврологиялық симптоматиканың
үдеуімен жұлынның кеуде бӛлігінің
қысылуынан болған жарақат

Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга с развитием соответствующей
неврологической симптоматики

10

а) жұлынның кеуде бӛлігінің ішінара
жарылуы
6) жұлынның кеуде бӛлігінің толықтай
жарылуы

а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного мозга
6) с полным разрывом поясничного отдела
спинного мозга
Травма нервного корешка (нервного сплетения) пояснично- крестцового отдела позвоночника

S33.2

S34.2

Омыртқаның бел омыртқа – сегізкӛз бӛлігі
нерв түбірінің жарақаты (нерв ӛрімінің)

S35

Құрсақ, арқаның тӛменгі бӛлігі және/немесе
жамбас деңгейіндегі қан тамыры
жарақаттары (қусырумен):
а) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген

S36.0
S36.1

S36.8

S37.0

S37.2

Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и / или таза (с
проведением сшивания):
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

10
10
10
20

10
15

50
100
10

10

б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

30

Кӛкбауырды алып тастауға әкелген
кӛкбауыр жарақаты

Травма селезенки, потребовавшая удаления
селезенки

20

Бауыр немесе ӛт қабының жарақаты:
а) ӛт қабын алып тастауды және бауырды
резекциялауды талап етпейтін

Травма печени или желчного пузыря:
а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции печении

б) ӛт қабын алып тастауды талап ететін

б) потребовавшая удаления желчного пузыря 15

в) бауырды резекциялауды талап ететін
Басқа ішкі органдардың жарақаты:

в) потребовавшая резекции печени
Травма других внугрибрюшных органов:

а) жарақаттан кейінгі гепатит, холецистит,
панкреатит, пиелонефритке әкеп соқтырған

а) повлекшая за собой развитие посттравматического гепатита, холецистита, панкреати- 10
та, пиелонефрита

б) асқазан немесе ішек немесе ӛт қабының
бӛлігін алып тастауға әкелген

б) удаление части желудка или кишечника
или поджелудочной железы

15

в) асқазанды алып тастауға
г) ӛт қабын алып тастауға

в) удаление желудка
г) поджелудочной железы

20
30

д) асқазанды ішек немесе ӛт қабы бӛлігімен
алып тастау

д) удаление желудка с частью кишечника
или поджелудочной железы

40

Мыналарға әкелген бүйрек жарақаты:
а) бүйректі резекциялау (бӛлігін алып тастау)
б) бүйректі алып тастау
в) нефростома салу
г) жіті бүйрек жетімсіздігі
Гематурияның үдеуімен мыналарға әкелген
қуықтың жарақаты:

Травма почки, повлекшая за собой:
а) резекцию (удаление части) почки
б) удаление почки
в) наложения нефростомы
г) острую почечную недостаточность
Травма мочевого пузыря, с развитием гематурии, повлекшая за собой:

25
50
35
30

10

20

S37.3

S37.4-5

S37.6

S38.2

а) несеп жолының тарылуы (стриктура)

а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного
20
канала

б) цистостома салуды талап ететін несеп
жолының жүрмеуі

б) непроходимость мочеиспускательного
канала, потребовавшая наложение цистостомы

Дизурияның, гематурияның үдеуімен
мыналарға әкелген қуықтың жарақаты:

Травма мочеиспускательного канала, с развитием дизурии, гематурии, повлекшая за
собой:

а) несеп жолының тарылуы (стриктура)

а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного
20
канала

б) цистостома салуды талап ететін несеп
жолының жүрмеуі

б) непроходимость мочеиспускательного
канала, потребовавшая наложение цистостомы

Мыналарға әкелген анабез бен жатыр [фаллопиялық] түтігінің жарақаты:
а) бір анабезді, бір түтікті алып тастау
(жоғалту)
б) екі анабезді, екі түтікті алып тастау
(жоғалту)

Травма яичника, маточной [фаллопиевой]
трубы, повлекшая за собой:
а) удаление (потерю) одного яичника, трубы 15
и яичника
б) удаление (потерю) двухяичников или двух
30
труб

Мыналарға әкелген жатырдың жарақаты:
а) жатырды тұрбаларымен жоғалту

Травма матки, повлекшая за собой:
а) потерю матки с трубами

б) 40 жасқа дейінгі әйелдің жатырды
жоғалтуы

б) потерю матки у женщин в возрасте до 40
лет

в) 40 жастан 50 жасқа дейінгі әйелдің
жатырды жоғалтуы

в) потерю матки у женщин в возрасте с 40 до
30
50 лет

г) 50 жас және одан үлкен жастағы әйелдің
жатырды жоғалтуы

г) потерю матки у женщин в возрасте с 50
лет и старше

Сыртқы жыныс органдарын травматикалық
ампутациялау:

Травматическая ампутация наружных половых органов:

а) жыныс мүшесінің бӛлігін ампутациялау
б) бір анабезді ампутациялау
в) жыныс мүшесін түгел ампутациялау
г) екі анабезді ампутациялау

а) ампутация части полового члена
б) ампутация одного яичка
в) ампутация всего полового члена
г) ампутация обоих яичек

30

30

50
50

15

20
10
40
30

Құрсақ, арқаның тӛменгі бӛлігі және/немесе
Травма нескольких мышц и / или сухожилий
жамбастың бірнеше бұлшық еттерінің
живота, нижней части спины и / или таза S39.7
және/немесе шеміршектерінің жарақаты –
25
страховые выплаты суммируются, но не босақтандыру сомалары жинақталады, одан
лее
артық емес
ИЫҚ БЕЛДЕУІ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ИЫҚ ЖАРАҚАТТАРЫ (S40-S49)
ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (S40-S49)

S45

Оперативті араласуға әкеп соқтырған иық
белдеуінің және/немесе иықтың жарақаты
(ашық репозиция, сынықтардың остеосинтезі, капсулды-байланыстыру аппаратының,
тамырлардың, нервтердің зақымдануы
кезіндегі операциялар, сүйектен тарту,
бастапқы хирургиялық ӛңдеу және иық
белдеуінің және/немесе иықтың сыртқы
жарақаты және ашық жарақаты кезінде
гематомаларды алып тастауды қоспағанда),
операциялар санына қарамастан, қосымша
тӛленеді
Иық белдеуі және/немесе иықтың
деңгейіндегі қан тамырларының жарақаты
(қусырумен):
а) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген

Травма плечевого пояса и / или плеча, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая наложение скелетного вытя- 5
жения, первичную хирургическую обработку
и удаление гематом при поверхностной
травме и открытой ране плечевого пояса и /
или плеча), независимо от числа операций,
дополнительно выплачивается
Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и / или плеча (с проведением
сшивания):
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

10

б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

30

S46.7

Иық белдеуі және/немесе иықтың бірнеше
бұлшық еттерінің және/немесе
шеміршектерінің жарақаты – сақтандыру
сомалары жинақталады, одан артық емес

Травма нескольких мышц и /или сухожилий
плечевого пояса и / или плеча - страховые
выплаты суммируются, но не более

20

S48.0

Иық буындары деңгейіндегі травматикалық
ампутациялау

Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава

65

Иық және шынтақ арасындағы деңгейдегі
Травматическая ампутация на уровне между
травматикалық ампутациялау
плечевым и локтевым суставами
БІЛЕЗІК ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ҚОЛ ҰШЫ ЖАРАҚАТТАРЫ (S60-S69)
ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И / ИЛИ КИСТИ (S60-S69)
S48.1

60

Оперативті араласуға әкеп соқтырған білезік
және/немесе қол ұшы жарақаттары (ашық
репозиция, сынықтардың остеосинтезі,
капсулды-байланыстыру аппаратының,
тамырлардың, нервтердің зақымдануы
кезіндегі операциялар, сүйектен тарту,
бастапқы хирургиялық ӛңдеу және білезіктің
және/немесе қол ұшының сыртқы жарақаты
және ашық жарақаты кезінде гематомаларды
алып тастауды қоспағанда), операциялар
санына қарамастан, қосымша тӛленеді

Травма запястья и / или кисти, повлекшая за
собой оперативное вмешательство (открытая
репозиция, остеосинтез отломков, операции
при повреждениях капсульно-связочного
аппарата, сосудов, нервов, исключая нало5
жение скелетного вытяжения, первичную
хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностной травме и открытой
ране запястья и кисти), независимо от числа
операций, дополнительно выплачивается

S62.4

Алақан және/немесе қол ұшы сүйектерінің
кӛптеп сынуы, сақтандыру тӛлемдері
жинақталады

Множественные переломы пястных и / или
запястных костей, страховые выплаты суммируются, но не более

S62.6

Екі буындағы қозғалысты тоқтауға әкелген
білезік саусақтарының сынуы:

Перелом пальца кисти, повлекший за собой
7
полное отсутствие движения в двух суставах:

Ескерту: тӛлем жарақаттан кейінгі 6 айда
расталған медициналық диагноз негізінде
тӛленеді.

Примечание: выплата производится на основании медицинского диагноза, подтвержденного не менее чем через 6 месяцев после
травмы

S62.7

Саусақтардың кӛптеп сынуы, сақтандыру
тӛлемдері жинақталады, одан артық емес

Множественные переломы пальцев, страховые выплаты суммируются, но не более

S65

Тамыр жетімсіздігіне әкелген білезік
және/немесе қол ұшы деңгейіндегі қан
тамырлары жарақаты

Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и / или кисти, повлекшая за собой сосу- 15
дистую недостаточность

S68.0

Қол ұшы үлкен саусағын толықтай
травматикалық ампутациялау

Травматическая ампутация большого пальца
кисти полная

15

S68.1

Қол ұшының басқа бір саусағын толықтай
травматикалық ампутациялау

Травматическая ампутация другого одного
пальца кисти полная

10

S68.2

Қол ұшының бір немесе одан кӛп саусағын
толықтай / ішінара травматикалық ампутациялау

Травматическая ампутация двух и более
пальцев кисти полная / частичная

20/10

Білезікті және/немесе қол ұшын
Травматическая ампутация запястья и / или
травматикалық ампутациялау
кисти
ЖАМБАС БУЫНЫ АЙМАҒЫНЫҢ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ САННЫҢ ЖАРАҚАТТАРЫ (S70 – S79)
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И / ИЛИ БЕДРА (S70 – S79)
S68.9

20

10

45

Оперативті араласуға әкеп соқтырған жамбас
буыны аймағының және/немесе санның
жарақаттары (ашық репозиция, сынықтар
остеосинтезі, капсулды-байланыстыру
аппаратының, тамырлардың, нервтердің
зақымдануы кезіндегі операциялар, сүйектен
тарту, бастапқы хирургиялық ӛңдеу және
жамбас буыны аумағының және/немесе
санның сыртқы жарақаты және ашық
жарақаты кезінде гематомаларды алып
тастауды қоспағанда), операциялар санына
қарамастан, қосымша тӛленеді

Травма области тазобедренного сустава и /
или бедра, повлекшая за собой оперативное
вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов,
нервов, исключая скелетное вытяжение, пер- 5
вичную хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностной травме и
открытой ране области тазобедренного сустава и бедра), независимо от числа операций, дополнительно выплачивается

S72

Ортан жіліктің сынуы

Перелом бедренной кости

S74

Жамбас буыны және сан деңгейіндегі
нервтердің жарақаты мыналардың үдеуімен:

Травма нервов на уровне тазобедренного
сустава и / или бедра с развитием:

а) травматикалық неврит
б) нервтің ішінара жарылуы
в) нервтің толық үзілісі

а) травматического неврита
10
б) частичного разрыва нерва
20
в) полного перерыва нерва
30
Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и / или бедра, повлекшая
за собой:

S75

Мыналарға әкелген жамбас буыны және сан
деңгейіндегі қан тамырларының жарақаты:
а) қан тамыры айналысының бұзылуына
әкелмеген
б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

S76.7

Оперативті араласуды қажет ететін жамбас
буыны және/немесе сан бұлшық еттерінің
және шеміршектерінің жарақаты –
сақтандыру тӛлемдері жинақталады, одан
артық емес

а) не повлекшая за собой нарушение крово10
обращения
б) повлекшее за собой сосудистую недоста30
точность
Травма нескольких мышц и / или сухожилий
области тазобедренного сустава и / или бедра, требующая оперативного вмешательства 25
- страховые выплаты суммируются, но не
более

Жамбас буыны аймағы және санды
Травматическая ампутация области тазобедтравматикалық ампутациялау
ренного сустава и / или бедра
ТІЗЕНІҢ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ СИРАҚТЫҢ ЖАРАҚАТТАРЫ (S80-S89)
ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (S80-S89)
S78

S82.1-3
S83.7
S84

S84.7

20

65

Оперативті араласуға әкеп соқтырған тізенің
және/немесе сирақтың жарақаттары (ашық
репозиция, сынықтардың остеосинтезі,
капсулды-байланыстыру аппаратының,
тамырлардың, нервтердің зақымдануы
кезіндегі операциялар, сүйектен тарту,
бастапқы хирургиялық ӛңдеу және тізенің
және/немесе сирақтың сыртқы жарақаты
және ашық жарақаты кезінде гематомаларды
алып тастауды қоспағанда), операциялар
санына қарамастан, қосымша тӛленеді

Травма колена и / или голени, повлекшая за
собой оперативное вмешательство (открытая
репозиция, остеосинтез отломков, операции
при повреждениях капсульно-связочного
аппарата, сосудов, нервов, исключая нало5
жение скелетного вытяжения, первичную
хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностной травме и открытой
ране колена и голени), независимо от числа
операций, дополнительно выплачивается

Асықты жіліктің сынуы
Тізе буыны бірнеше құрылымдарының
жарақаты – сақтандыру тӛлемдері
жинақталады, одан артық емес

Перелом большеберцовой кости
Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты суммируются, но
не более

Мыналардың үдеуімен тізе деңгейіндегі
нервтер жарақаты:

Травма нервов на уровне голени с развитием:

Нервтің ішінара жарылуы
Нервтің толық жарылуы

частичного разрыва нерва
полного разрыва нерва

Тізе деңгейіндегі бірнеше нерв жарақаты,
тӛлемдер жинақталады, одан артық емес

Травма нескольких нервов на уровне голени,
40
выплаты суммируются, но не более

10
15

15
25

S85

S86.7

Тізе деңгейінде қан тамырларының жарақаты:

Травма кровеносных сосудов на уровне голени:

а) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген

а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

10

б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

30

Оперативті араласуды қажет ететін тізе
деңгейіндегі бірнеше бұлшық еттің
және/немесе шеміршектің жарақаты –
сақтандыру тӛлемдері жинақталады, одан
артық емес
Тізе буыны деңгейіндегі сирақты
травматикалық ампутациялау

Травма нескольких мышц и / или сухожилий
на уровне и / или голени, требующих опера20
тивного вмешательства - страховые выплаты
суммируются, но не более

Травматическая ампутация голени на уровне
50
коленного сустава
Травматическая ампутация голени на уровне
Тізе және табан буындары арасы деңгейінде
S88.1
между коленным и голеностопным сустава- 40
сирақты травматикалық ампутациялау
ми
ТАБАН БУЫНЫ АЙМАҒЫНЫҢ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ТАБАННЫҢ ЖАРАҚАТТАРЫ (S90-S99)
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И / ИЛИ СТОПЫ (S90-S99)
S88.0

Оперативті араласуға әкеп соқтырған табан
буыны аймағының және/немесе табанның
жарақаттары (ашық репозиция, сынықтар
остеосинтезі, капсулды-байланыстыру
аппаратының, тамырлардың, нервтердің
зақымдануы кезіндегі операциялар, сүйектен
тарту, бастапқы хирургиялық ӛңдеу және
табан буыны аймағының және/немесе
табанның сыртқы жарақаты және ашық
жарақаты кезінде гематомаларды алып
тастауды қоспағанда), операциялар санына
қарамастан, қосымша тӛленеді

Травма области голеностопного сустава и /
или стопы, повлекшая за собой оперативное
вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов,
нервов, исключая наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране области голеностопного сустава и стопы), независимо от
числа операций, дополнительно выплачивается

5

S92.0

Ӛкше сүйегінің сынуы

Перелом пяточной кости

10

S92.7

Табанның кӛптеген сынулары – тӛлемдер
жинақталады, одан артық емес

Множественные переломы стопы - выплаты
суммируются, но не более

10

S94

Табан буыны және/немесе табан деңгейіндегі Травма нервов на уровне голеностопного
жарақат, мыналардың үдеуімен:
сустава и / или стопы с развитием:
Нервтің ішінара жарылуы
Нервтің толық жарылуы

частичного разрыва нерва
полного разрыва нерва

12
25

S94.7

Табан буыны және/немесе табан деңгейіндегі Травма нескольких нервов на уровне голенобірнеше нервтің жарақаты – тӛлемдер
стопного сустава и / или стопы - выплаты
25
жинақталады, бірақ одан артық емес
суммируются, но не более

S95

Табан буыны және/немесе табан деңгейіндегі Травма кровеносных сосудов на уровне гоқан тамырларының жарақаты:
леностопного сустава и / или стопы:
а) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген

а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

10

б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

30

S96.7

Оперативті араласуды қажет ететін табан
буыны және/немесе табан деңгейіндегі
бірнеше бұлшық еттің және/немесе
шеміршектің жарақаты, тӛлемдер
жинақталады, одан артық емес

Травма нескольких мышц и / или сухожилий
на уровне голеностопного сустава и / или
стопы, требующая оперативного вмешатель- 15
ства - страховые выплаты суммируются, но
не более

S98.0

Табан буыны деңгейіндегі табанды
травматикалық ампутациялау

Травматическая ампутация стопы на уровне
голеностопного сустава

30

S98.2

Табанның екі және одан кӛп бармақтарын
травматикалық ампутациялау - тӛлемдер
жинақталады, одан артық емес

Травматическая ампутация двух и более
пальцев стопы - выплаты суммируются, но
не более

12

S98.3

Табанның басқа бӛліктерін травматикалық
ампутациялау:
а) табан сүйек-бақайшақтар буындары
деңгейіндегі травматикалық ампутациялау
(барлық бармақтың болмауы)
б) табан сүйектері деңгейіндегі
травматикалық ампутациялау

Травматическая ампутация других частей
стопы:
а) травматическая ампутация на уровне
плюснефаланговых суставов (отсутствие
всех пальцев)
б) травматическая ампутация на уровне
плюсневых костей

в) тілерсек сүйектері деңгейіндегі
в) травматическая ампутация на уровне котравматикалық ампутациялау
стей предплюсны
ДЕНЕНІҢ БІРНЕШЕ АЙМАҒЫН ҚАМТИТЫН ЖАРАҚАТТАР (T00-Т07)
ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (T00-Т07)

15
25
30

Оперативті араласуға әкеп соқтырған
дененің бірнеше аймағының жарақаттары
(ашық репозиция, сынықтар остеосинтезі,
капсулды-байланыстыру аппаратының,
тамырлардың, нервтердің зақымдануы
кезіндегі операциялар, сүйектен тарту,
бастапқы хирургиялық ӛңдеу және дененің
бірнеше аймағының сыртқы жарақаты және
ашық жарақаты кезінде гематомаларды алып
тастауды қоспағанда), операциялар санына
қарамастан, қосымша тӛленеді

Травмы, захватывающие несколько частей
тела, повлекшие за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях
капсульно-связочного аппарата, сосудов,
нервов, исключая наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностных травмах и открытых ранах, захватывающих несколько областей тела), независимо
от количества выполненных операций, дополнительно выплачивается

Т00

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын үстіртін
жарақаттар (қанталау, гематома), 21 күн
және одан артық емделу кезінде - тӛлемдер
жинақталады, одан артық емес

Поверхностные травмы (ушибы с развитием
кровоподтеков, гематом), захватывающие
несколько областей тела, при сроках лечения 12
21 день и более - страховые выплаты суммируются, но не более

Т01

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын ашық
жарақаттар, оның ішінде тістелген, тігуді
талап ететін – сақтандыру тӛлемдері
жинақталады, одан артық емес

Открытые раны, в том числе укушенные,
требующие наложения швов, захватывающие
20
несколько областей тела - страховые выплаты суммируются, но не более

Т02

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын сынулар - Переломы, захватывающие несколько обласақтандыру тӛлемдері жинақталады, одан
стей тела - страховые выплаты суммируются, 50
артық емес
но не более

5

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын
қапшықтық-байламдық аппаратының
шығулары, созылулары - сақтандыру
тӛлемдері жинақталады, одан артық емес
Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын
травматикалық ампутациялау - сақтандыру
тӛлемдері жинақталады, одан артық емес

Вывихи и / или растяжения капсульносвязочного аппарата, захватывающие несколько областей тела, страховые выплаты
суммируются, но не более
Травматические ампутации, захватывающие
несколько областей тела - страховые выплаты суммируются, но не более

Т06.2

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын нервтер
жарақаты - сақтандыру тӛлемдері
жинақталады, одан артық емес

Травмы нервов с вовлечением нескольких
областей тела - страховые выплаты суммируются, но не более

50

Т06.3

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын қан
тамырларының жарақаты - сақтандыру
тӛлемдері жинақталады, одан артық емес

Травмы кровеносных сосудов с вовлечением
нескольких областей тела - страховые выплаты суммируются, но не более

45

Т06.4

Оперативті араласуды қажет ететін дененің
бірнеше бӛлігін қамтитын бұлшық еттер
және/немесе шеміршектер жарақаттары сақтандыру тӛлемдері жинақталады, одан
артық емес

Травмы мышц и / или сухожилий с вовлечением нескольких областей тела, требующие
оперативного вмешательства - страховые
выплаты суммируются, но не более

35

Т03

Т05

ДЕНЕНІҢ ҤСТКІ БЕТІНІҢ ТЕРМИЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ КҤЙІКТЕРІ (Т20-Т25)
ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА (Т20-Т25)

25

100

Т20.2.6

Т20.3.7

Т21/22/
23 / 24/
25.2.6

Бас және/немесе мойынның екінші дәрежелі
термиялық және/немесе химиялық күйігі:

Термический и / или химический ожог головы и / или шеи второй степени:

а) дененің үсткі бетінің 5 % - 6 %
б) дененің үсткі бетінің 7 % - 8 %
в) дененің үсткі бетінің 9 %-тен артығы

а) от 5 % до 6 % поверхности тела
б) от 7 % до 8 % поверхности тела
в) более 9 % поверхности тела

Бас және/немесе мойынның үшінші дәрежелі Термический и / или химический ожог голотермиялық және/немесе химиялық күйігі:
вы и / или шеи третьей степени:
а) дененің үсткі бетінің 1 % - 2 %
б) дененің үсткі бетінің 3 % - 4 %
в) дененің үсткі бетінің 5 % - 6 %

а) от 1 % до 2 % поверхности тела
б) от 3% до 4% поверхности тела
в) от 5% до 6% поверхности тела

10
15
25

г) дененің үсткі бетінің 7 % - 9 %

г) от 7% до 9% поверхности тела

30

д) дененің үсткі бетінің 9 %-тен артығы

д) более 9% поверхности тела

45

Термический и/или химический ожог туловища, области плечевого сустава и верхней
конечности, запястья и кисти, тазобедренного сустава и нижней конечности, в т.ч. области голеностопного сустава и стопы второй
степени:
а) от 21% до 30% поверхности тела
б) более 30% поверхности тела

10
15

Дененің, иық буыны аймағының және қол,
білезік пен қол ұшы, жамбас буыны және
аяқ, оның ішінде табан буыны және
табанның екінші дәрежелі термиялық
және/немесе химиялық күйігі:
а) дененің үсткі бетінің 21% - 30%
б) дененің үсткі бетінің 30%-тен артығы

Т21/22/
23 / 24/
25.3.7

7
9
10

Дененің, иық буыны аймағының және қол,
білезік пен қол ұшы, жамбас буыны және
аяқ, оның ішінде табан буыны және
табанның үшінші дәрежелі термиялық
және/немесе химиялық күйігі:

Термический и/или химический ожог туловища, области плечевого сустава и верхней
конечности, запястья и кисти, тазобедренного сустава и нижней конечности, в т.ч. области голеностопного сустава и стопы третьей
степени:

а) дененің
б) дененің
в) дененің
г) дененің
д) дененің

а) от 1 до 5% поверхности тела
б) от 6 до 10% поверхности тела
в) от 11 до 20% поверхности тела
г) от 21 до 30% поверхности тела
д) более 30% поверхности тела

үсткі бетінің 1 - 5%
үсткі бетінің 6 - 10%
үсткі бетінің 11 - 20%
үсткі бетінің 21 - 30%
үсткі бетінің 30%

10
20
30
50
70

