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Медициналық  көмек  көрсету  басқаруды  жетілдіру

Тұжырым.  Медициналық ұйым деңгейіндемедициналық 
көмек көрсету сапасын басқарудың заманауи жүйесін 
жетілдіру денсаулық сақтау реформалаларының талап-
тарына жауап беретін және сапаны жақсартуда маңызды 
құрал болып табылады. Түйінді сөздер: медициналық 
көмек көрсетудің сапасы.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың 28.01.2011 жылғы «Болашақты бірге 
құрамыз» атты Жолдауында «Біздің еліміздің жаңа 
даму кезеңіндегі мемлекеттік саясаттың басты 
бағыттарының бірі медициналық қызмет көрсету са-
пасын жақсарту және денсаулық сақтаудың жоғары 
технологиялық жүйесін дамыту болуы тиіс деп атап 
көрсетілген [ 1].

Медициналық қызметтің сапасы кешенді ұғым бо-
лып табылады және көптеген ауқымды себептер-
ге байланысты болып келеді, олардың арасында 
медициналық ұйымдардың материалдық-техникалық 
жарақтануын, клиникалық мамандардың кәсіби деңгейін 
және мотивтенуін арттыруды, медициналық көмекті 
ұйымдастыру және көрсету  үдерістерін басқарудың 
қазіргі технологияларын енгізуді атап көрсетуге тиіспіз. 
Медициналық қызмет көрсету сапасын басқаруды 
жетілдіру Қазақстандағы денсаулық сақтауды дамытудың 
2020 жылға дейінгі стратегиялық даму контексінде 
маңызды орынға ие болады».

Жоғарыда аталғандарға сәйкес, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы халықтарының денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесінің қазіргі жағдайына жүргізілген 
талдау негізінде Қазақстан Республикасының 2011-2015 
жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» денсаулық 
сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының ба-
сымды стратегиялық бағыттары және іске асыру тетіктері 
анықталды (Қазақстан Республикасының Президенті 2010 
жылғы 29 қарашадағы №1113 Жарлығымен бекітілген), 
олардың қатарында ел тұрғындарына көрсетілетін 
медициналық қызмет сапасын жақсарту атап көрсетілді 
[2].

Медициналық ұйым деңгейінде медициналық көмек 
сапасын басқарудың қазіргі жүйесін жетілдіру – сапаны 
арттырудың маңызды тетігі және денсаулық сақтауды ре-
формалау талаптарына жауап береді.

Соңғы он шақты жыл ішінде өндірістік дамыған 
елдердің медицинасындағы елеулі прогресс көп 
жағдайда үздіксіз сапаны арттыру тұжырымдамасына 
негізделген денсаулық сақтау саласын басқарудағы жаңа 
көзқарастарды енгізумен түсіндіріледі.

Денсаулық сақтау саласына үздіксіз сапаны арттыру 
тұжырымдамасын енгізудің теориялық негіздері док-
тор Avedis Donabedian арқылы енгізілген болатын, ол 
медициналық көмек сапасын басқару бойынша жұмыстың 
үш басты бағытын атап көрсетті — құрылымды, процесті 
және нәтижені жетілдіруді. Құрылымның, процестің 
және нәтиженің өзара байланысы «Донабедиан триа-

дасы» деген атауға ие болды. А. Донабедиан бойынша 
медициналық көмектің сапасы медицина ғылымы мен 
технологиясын адам денсаулығына деген анағұрлым 
мол пайдамен тәуекелге бел бумай пайдалану арқылы 
анықталады.

Сапаның бірнеше негізгі сипаттары бар екендігі  
баршаға белгілі, олар медициналық көмекті көрсетудің 
клиникалық және ұйымдастыру аспектілеріне, сондай-
ақ қосалқы қызмет барысында да қарым-қатынасқа 
ие:  кәсіби құзыреттілік; қолжетімділік; нәтижелілік; 
тұлғааралық өзара қарым-қатынастар; тиімділік; 
үздіксіздік; қауіпсіздік; ыңғайлылық.

Сапаның аталған сипаттары денсаулық сақтау 
жүйесінің барлық қызмет аспектілерін қамтыған. 
Осы сипаттардың маңыздылығы емделушілер және 
медициналық қызметкерлер тарапынан қойылатын та-
лаптар контексінде анықтала түседі. Емделушілер үшін 
медициналық көмектің сапасы олардың қажеттіліктеріне 
жауап берумен, уақтысында көрсетілуімен және олардың 
қаншалықты сыпайылық танытуымен, өтініштеріне құлақ 
асуымен анықталады. Емделушілер көбінесе нәтижелілік 
пен қолжетімділікке, олардың  өздерінің  арасындағы 
және медицина қызметкерлерімен қарым-қатынасқа, 
сапаның анағұрлым аса маңызды сипаты ретінде 
медициналық көмектің үздіксіздігіне баса назар аударады. 
Медицина қызметкерлері әдетте кәсіби құзыреттілігіне, 
тиімділігіне және қауіпсіздікке баса назар аударады. 
Олардың көзқарасы тұрғысынан алғанда медициналық 
көмектің сапасы медициналық қызметкердің бойындағы 
емделушілердің денсаулығын жақсарту үшін қажетті 
дағдылар, ресурстар және шарттардың болуымен бірге 
кәсіби міндеттерін орындау үшін керекті білімдері және 
біліктерінің болуынан тұрады [3].

Барлық саналған медициналық көмек сипаттары-
на қол жеткізу жиынтығы емделушілер және медицина 
қызметкерлері арқылы емдеу-диагностикалау процесін 
басқаруға деген жаңа көзқарастарды енгізу барысын-
да қойылатын талап-тілектердің орындалу сапасын 
анықтайды.

Медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту 
мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 
жылғы 22 желтоқсандағы № 1577 «Медицина қызметі 
сапасының ішкі және сыртқы сараптамасын ұйымдастыру 
және жүргізу қағидаттарын бекіту туралы»  қаулысына 
сәйкес медицина қызметі сапасының ішкі және сыртқы 
сараптамасын ұйымдастыруды жетілдіру қажет, атап 
айтқанда:

- медициналық қызмет көрсету сапасына ішкі 
бақылау (аудит) жүргізу қызметі арқылы медициналық 
ұйымның клиникалық қызметіне, денсаулық сақтау 
саласындағы медициналық қызмет көрсету тәртібі мен 
стандарттарының бұзылу деректерін анықтау, сондай-ақ 
емделуде жатқан емделушілердің өтініштерін бес күннен 
аспайтын мерзім ішінде қарау, медициналық ұйымның 



Онкология и радиология Казахстана №2 20158

басшысына медициналық қызмет көрсету сапасына ішкі 
бақылау (аудит) жүргізу арқылы анықталған көрсетілген 
медициналық қызмет сапасының төмендеу себептері 
мен жағдайларын жою бойынша ұсыныстар енгізу;

-  белгілі  бір  жұмыс  кезеңі  аралығында денсаулық   
сақ-тау  субъектілерінің көрсеткіштеріне салыстыр-
малы  талдау жасау мақсатында есеп және есептілік 
құжаттамаларына, өткен жылғы осы кезеңмен 
салыстырғанда халық денсаулық жағдайының 
республикалық және облыстық орташа көрсеткіштеріне 
талдау жасау;

- жүргізілген емдеу-диагностикалық шараларға толық 
ретроспективалық және/немесе клиникалық аудит 
жүргізу жолымен олардың белгіленген стандарттарға 
сәйкестігіне клиникалық аудит жүргізу.

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 

ұйымдарында медициналық көмек көрсету сапасын 
қамтамасыз ету жүйесінің қазіргі уақытта қолданылып 
жүрген жүйесі медицина ұйымының бақылау және сырт-
тай әсер ету тетігі болып табылады және  медициналық 
қызмет көрсетудің ең кіші стандарттарын орындау-
ды ғана қамтамасыз етеді. Бұл көзқарас медициналық 
қызметкерлердің өзінің кәсіби қызметіне деген 
объективті сыни бағасын іске асыруды және алынған 
нәтижелердің тұрақты түрде жетілдіруді қамтамасыз 
етпейді.

Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік бақылауды 
жетілдірумен қатар медициналық ұйым деңгейінде 
медициналық көмек көрсету сапасын басқару жүйесін 
және тәуелсіз сарапшылықты дамыту қажет екендігі өз-
өзінен белгілі.

Қолданылған әдебиеттер тізімі
 1.Қазақстан Республикасының Президенті Н. А. Назарбаевтың Қазақстан халқына «Болашақты бірге құрамыз» 
жолдауы.- 2011.- 42 бет.
2. «Саламатты Қазақстан» 2010-2015 Мемлекеттік бағдарлама,29 қараша,2010жыл.
3. Назаренко Г.И., Полубцева У.И Медициналық көмек сапасын басқару. –М:Медицина,2000.-368бет.

Аннотация
К.К.Жапаев

Казахский научно-исследовательский ин-
ститут онкологии и радиологии

Совершенствование управление 
качеством медицинских услуг

Совершенствование современной системы управле-
ния качеством медицинской помощи на уровне меди-
цинской организации - это важный рычаг повышения 
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Improving the guality control of  
medical services

Improvement of modern control system by quality of 
medical care at the level of the medical organization is an 
important lever of improvement of quality and meets the  
requirement of reform of  health care.
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