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Қазақстан Республикасы. Үкімет. Мəжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық 
ұйымдарға жіберу қолданылмайтын алкоголизммен, нашақорлықпен жəне 
уытқұмарлықпен ауыратын науқастардың медициналық қарсы айғақтарының тізбесін 
бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 маусымдағы № 725 
Қаулысы [Электрондық ресурс] // «Параграф» ақпараттық жүйесі / «ИнфоТех&Сервис» 
компаниясы. – Алматы, 2012   
 

Қазақстан Республикасы. Үкімет. Мəжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдағы 
алкоголизммен, нашақорлықпен жəне уытқұмарлықпен ауыратындарды тамақтандыру 
жəне материалдық-тұрмыстық қамтамасыз ету нормаларын бекіту туралы: Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы № 531 Қаулысы [Электрондық 
ресурс] // «Параграф» ақпараттық жүйесі / «ИнфоТех&Сервис» компаниясы. – Алматы, 
2012      
 

Қазақстан Республикасы. Үкімет. Маскүнедікпен, нашақорлықпен жəне уытқұмарлықпен 
ауырады деп танылған адамдарды есепке алу, қару жəне емдеу ережесін бекіту туралы: 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009 жылғы 2 желтоқсандағы 
N 814 Бұйрығы [Электрондық ресурс] // «Параграф» ақпараттық жүйесі / 
«ИнфоТех&Сервис» компаниясы. – Алматы, 2012  
      
Қазақстан Республикасы. Үкімет. Адамды маскүнемдікпен, нашақорлықпен жəнə 
уытқұмарлықпен ауырады деп тану ережесін бекіту туралы: Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 1 желтоқсандағы N 808 Бұйрығы 
[Электрондық ресурс] // «Параграф» ақпараттық жүйесі / «ИнфоТех&Сервис» 
компаниясы. – Алматы, 2012       

Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қазақстан Республикасында нашақорлыққа жəне есірткі 
бизнесіне қарсы күрестің 2009 - 2011 жылдарға арналған бағдарламасы туралы: Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 мамырдағы N 784 Қаулысы [Электрондық 
ресурс] // «Параграф» ақпараттық жүйесі / «ИнфоТех&Сервис» компаниясы. – Алматы, 
2012       

Қазақстан Республикасы. Үкімет. Алкоголизмге, нашақорлық пен уытқұмарлық дертiне 
шалдыққан ауруларды ерiксiз емдеу туралы: Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 7 
сəуiрдегі N 2184 Заңы [Электрондық ресурс] // «Параграф» ақпараттық жүйесі / 
«ИнфоТех&Сервис» компаниясы. – Алматы, 2012       
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Республика Казахстан. Правительство. Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний, имеющихся у больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, 
в отношении которых не применяется направление в наркологические организации для 
принудительного лечения: Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 
июня 2011 года № 725. [Электронный ресурс] // Информационная система «Параграф» / 
Компания «ИнфоТех&Сервис». – Алматы, 2012      
   
Республика Казахстан. Правительство. Об утверждении норм питания и материально-
бытового обеспечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в 
наркологической организации для принудительного лечения: Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2011 года № 531 [Электронный ресурс] // 
Информационная система «Параграф» / Компания «ИнфоТех&Сервис». – Алматы, 2012  

Республика Казахстан. Правительство. Об утверждении Правил учета, наблюдения и 
лечения лиц, признанных больными алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией: 
Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 декабря 2009 года № 
814 [Электронный ресурс] // Информационная система «Параграф» / Компания 
«ИнфоТех&Сервис». – Алматы, 2012     

Республика Казахстан. Правительство. Об утверждении Правил признания лица больным 
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией: Приказ Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 1 декабря 2009 года № 808 [Электронный ресурс] // 
Информационная система «Параграф» / Компания «ИнфоТех&Сервис». – Алматы, 2012     

Республика Казахстан. Правительство. О Программе борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом в Республике Казахстан на 2009 - 2011 годы: Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2009 года № 784 [Электронный ресурс] // 
Информационная система «Параграф» / Компания «ИнфоТех&Сервис». – Алматы, 2012   

Республика Казахстан. Правительство. О пpинудительном лечении больных 
алкоголизмом, наpкоманией и токсикоманией: Закон Республики Казахстан от 7 апpеля 
1995 года N 2184 [Электронный ресурс] // Информационная система «Параграф» / 
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