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Киришүү. XXI кылымда саламаттыкты сактоо, медициналык илим жана өндүрүш медициналык кызматкер-
лерди жаңы медициналык технологиялар, дары-дармектер, медициналык багыттагы буюмдар, приборлор
жана шаймандар менен камсыз кылуу, бул калктын ден-соолугунун акыркы көрсөткүчтөрүнө: өлүмгө, ооруга
жана майыптыкка олуттуу таасир этиши керек. Көптөгөн өлкөлөр саламаттыкты сактоо тармагына чыгым-
дарды жылдан-жылга көбөйтүп жатышат, бирок бул инвестициялардан тиешелүү кайтарым жок. Коомдук
ден-соолукка жетишүү көйгөйлөрү мамлекеттин негизги милдеттеринин бири. Калктын көбөйүшүнүн заман-
бап режимине демографиялык өтүүнүн алкагында патология реструктуризацияланууда: ресурстарды көп
талап кылган нозологиялык формалар (биринчи кезекте өнөкөт оорулар) өсүүдө, патологиянын үлүшү азайып
жатат, аларды дарылоо жана алдын алуу бир кыйла төмөн чыгымдарды талап кылат.
Изилдөөнүн максаты - саламаттыкты сактоодогу модернизациянын өзгөчөлүктөрүн талдоо.
Материалдар жана ыкмалар. Изилдөөнү жазууда статистикалык, математикалык, байкоо, талдоо, салыш-
тыруу сыяктуу методдор колдонулган.
Иштин практикалык мааниси анын саламаттыкты сактоону модернизациялоонун негизги багыттарын иштеп
чыккандыгында, бул медициналык мекемелерге калкка сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүгө жана ошону
менен калктын ден соолугунун узактыгын жогорулатууга мүмкүндүк берет , ошондой эле жарандардын жашоо
сапатынын деңгээли.
Натыйжалар. Ошентип, саламаттыкты сактоо - мамлекеттин ишинин бир тармагы, анын максаты - калкка
жеткиликтүү медициналык жардам көрсөтүү, анын ден-соолугун сактоо жана жакшыртуу.
Жыйынтыгы. Негизги мыйзам актылары адамдын ден-соолукту коргоо жана чыңдоо укугун бекемдейт. Са-
ламаттыкты сактоо тутумун оптимизациялоо - мамлекеттин социалдык-экономикалык саясатынын эң
маанилүү бөлүгү. Саламаттыкты сактоо мамлекеттик тутум катары максаттардын бирдиктүүлүгү, кызматтар-
дын өз ара аракеттенүүсү жана үзгүлтүксүздүгү (терапиялык-профилактикалык), квалификациялуу медици-
налык жардамдын жалпыга жеткиликтүүлүгү жана чыныгы гуманисттик багыты менен каралат.
Ачкыч сөздөр: саламаттыкты сактоо, оптимизация, медицина, социалдык жардам, камсыздоо, кызмат-
керлер, социалдык камсыздоо, мамлекет, жакшыртуу, реформа.
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Сущность и значение здравоохранения на современном этапе
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1  Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, 
Высшая школа администрирования, Бишкек, Кыргызская Республика
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Введение. В XXI веке Здравоохранение, медицинская наука и производство должны обеспечить медицинских
работников новыми медицинскими технологиями, лекарствами, изделиями медицинского назначения, при-
борами и инструментами, что окажет существенное влияние на последние показатели здоровья населения:
смертность, заболеваемость и инвалидность. Многие страны из года в год увеличивают расходы на здраво-
охранение, но не получают адекватной отдачи от этих инвестиций. Проблемы достижения общественного
здоровья являются одной из основных задач государства. В рамках демографического перехода на современ-
ный режим воспроизводства населения происходит реструктуризация патологии: растут ресурсоемкие нозо-
логические формы (в первую очередь хронические заболевания), снижается доля патологии, лечение и
профилактика которой требуют более низких затрат.
Цель исследования-анализ особенностей модернизации здравоохранения.
Материалы и методы. При написании исследования использовались такие методы, как статистический, ма-
тематический, наблюдение, анализ, сравнение.
Практическая значимость работы заключается в том, что она разрабатывает основные направления модерни-
зации здравоохранения, которые позволят медицинским учреждениям оказывать качественные медицинские
услуги населению и тем самым повысить продолжительность жизни населения, а также уровень качества
жизни граждан.
Выводы. Таким образом, здравоохранение - отрасль деятельности государства, цель которой - оказание до-
ступной медицинской помощи населению, сохранение и улучшение его здоровья.
Результаты. Основные законодательные акты закрепляют право человека на охрану и укрепление здоровья.
Оптимизация системы здравоохранения-важнейшая часть социально-экономической политики государства.
Здравоохранение как государственная система рассматривается с точки зрения единства целей, взаимодей-
ствия и непрерывности услуг (терапевтико-профилактических), всеобщей доступности квалифицированной
медицинской помощи и подлинной гуманистической направленности.
Ключевые слова: здравоохранение, оптимизация, медицина, социальная помощь, обеспечение, персонал, со-
циальное обеспечение, государство, улучшение, реформа.
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Introduction. In the 21st century, the provision of health care, medical science and industry with new medical tech-
nologies, medicines, medical devices, instruments and equipment should have a significant impact on the latest in-
dicators of public health: mortality, morbidity and disability. Many countries are increasing spending on health care
from year to year, but there is no return on investment. Problems of achieving public health is one of the main tasks
of the state. As part of the demographic transition to a modern mode of population growth, pathology is being re-
structured: resource-intensive nosological forms (primarily chronic diseases) are growing, the share of pathology is
declining, and their treatment and prevention require significantly lower costs.
The purpose of the study is to analyze the features of modernization in health care.
Materials and methods. Statistical, mathematical, observational, analytical, and comparative methods were used in
writing the study.
The practical significance of the work is that it develops the main directions of modernization of health care, which
will allow medical institutions to provide quality medical services to the population and thus increase the duration of
health of the population, as well as the quality of life of citizens.
Results. Thus, health care is a branch of government activity, the purpose of which is to provide affordable medical
care to the population, to protect and improve their health.
The result. Basic legislation strengthens the human right to protection and promotion of health. Optimization of the
health care system is the most important part of the state's socio-economic policy. Health care as a public system is
considered in terms of unity of purpose, interaction and continuity of services (therapeutic and preventive), universal
access to qualified medical care and a truly humanistic direction.
Key words: healthcare, optimization, medicine, social assistance, provision, personnel, social security, state, im-
provement, reform.
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Киришүү

"Саламаттыкты сактоо" түшүнүгү калктын
ар кандай топторунун ден-соолугун сактоо, жак-
шыртуу, камсыздоо жана чыңдоо боюнча иш-чара-
ларды билдирет.

Саламаттыкты сактоо - бул ден-соолуктун
деңгээлин жогорулатууга, эмгекке жөндөмдүүлүктү
жана адамдардын активдүү узак өмүрүн камсыз кы-
лууга багытталган мамлекеттик, социалдык-эконо-
микалык, социалдык, медициналык жана санитар
дык чаралардын тутуму.

Саламаттык сактоо тутумунун негизги
принциптери:

адамдын ден-соолугун коргоо жаатында
адамдын жана жарандын укуктарын сактоо;

калктын саламаттыгын сактоо жаатында
алдын алуу иш-чараларынын артыкчылыгы; меди-
циналык жана социалдык жардамдын болушу;

ден-соолугун жоготкон учурда жарандар-
дын социалдык камсыздандырылышы;

менчигинин түрүнө карабастан мамлекет-
тик бийлик органдарынын жана ишканалардын, ме-
кемелердин жана уюмдардын, кызмат адамдарынын
ден-соолукту коргоо жаатында жарандардын укук-
тарын камсыз кылуу үчүн жооптуу адамдары.

Саламаттыкты сактоо мыйзамдарынын
укуктук негиздери болгон ченемдик актылардан
тышкары, медицина кызматкерлеринин иши көптө
гөн укук тармактары менен ар дайым байланышта
болот. Укуктун бул тармактарына төмөнкүлөр кирет:

жарандык мыйзамдар (мүлктүк жана жеке
мүлктүк эмес мамилелерди жөнгө салат);

эмгек мыйзамдары (жарандардын эмгек
ишмердүүлүгүнө байланыштуу коомдук мамиле-
лерди жөнгө салат);

нике жана үй-бүлө жөнүндө мыйзамдар (үй-
бүлө жана нике мамилелеринин укуктук негиздерин
аныктайт);

экологиялык мыйзамдар (экологиялык ме-
неджменттин жана экологиялык коопсуздуктун че-
немдери бекитилген);
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административдик мыйзамдар (мамлекет-
тик бийлик жана башкаруу органдарынын аткаруучу
жана административдик иш-аракеттеринин жүрү
шүндөгү мамилелерди жөнгө салат);

кылмыш мыйзамдары (жарандардын укук-
тарын кылмыштуу кол салуулардан коргоо боюнча
мамилелерди жөнгө салат).

Ошентип, мамлекет ар бир адамдын ден-со-
олугун коргоого кепилдик берет. Мыйзамда жаран-
дардын ден-соолугун коргоо - бул физикалык жана
акыл-эсти сактоого жана чыңдоого багытталган сая-
сий, экономикалык, укуктук, социалдык-маданий,
илимий-медициналык, санитардык-гигиеналык жа
на эпидемияга каршы мүнөздөгү иш-чаралардын
жыйындысы деп айтылат. ар бир адамдын ден-со-
олугу, узак мөөнөттүү жигердүү жашоосун сактоо,
ден-соолугу жоготулган учурда ага медициналык
жардам көрсөтүү, анын жеткиликтүүлүгүн жана жо-
горку квалификациясын камсыз кылуу.

Изилдөөнүн максаты
Ошол эле учурда, ден-соолукту коргоо жаа-

тында алдын алуу иш-чаралары артыкчылыктуу
экендиги баса белгиленди. Жарандар мамлекеттик
жана муниципалдык саламаттыкты сактоо тутумда-
рында акысыз медициналык жардам алууга укуктуу.
Акысыз медициналык жардамдын кепилденген
көлөмү милдеттүү медициналык камсыздандыруу
программаларына ылайык көрсөтүлөт[1,52]. Ко-
шумча медициналык кызматтар ыктыярдуу медици-
налык камсыздандыруу программаларынын негизин
де, ошондой эле ишканалардын, мекемелердин, жа-
рандардын жеке каражаттарынын жана башка булак-
тардын эсебинен жүзөгө ашырылат. Калктын көптө
гөн топторуна протездөө, санаторийлерде дарыла-
нуу жана акысыз дары-дармектер алуу үчүн ар кан-
дай жеңилдиктер каралган. Ден-соолугунан ажыра
ган учурда, мамлекет убактылуу эмгекке жарамсыз-
дыгы, эмгекке жарамсыздыгы, багуучусунан айры-
луусу, төрөлгөндө, каза болгондо жөлөкпул төлөөнү
камсыз кылат.

Мыйзам чыгаруу актысында жарандардын
ден-соолугун коргоо жаатындагы укуктарын камсыз
кылуу үчүн менчигинин түрүнө карабастан, кызмат
адамдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу дагы ка-
ралган. Ден-соолукту коргоо боюнча мыйзамдар жа-
рандардын, мамлекеттик бийлик органдарынын
жана администрациянын, ишкердиктин субъектте-
ринин, жарандардын ден-соолугун коргоо жаатын-
дагы бардык саламаттык сактоо тутумдарынын
(мамлекеттик жана жеке) субъекттеринин ортосун-
дагы мамилелерди жөнгө салат.

Мыйзамда медициналык жана социалдык
жардамды - биринчи медициналык-санитардык жар-
дам, шашылыш медициналык жардам, адистешти-
рилген жардамды, социалдык маанидеги оорулардан

жапа чеккен жарандарга, ошондой эле башкаларга
коркунуч туудурган ооруларга жардам көрсөтүү иш-
аракеттеринин кепилдиктери маанилүү орунду
ээлейт.

Мыйзам бейтаптарды диагностикалоо,
алдын алуу жана дарылоонун жаңы ыкмаларын,
жаңы дары-дармектерди колдонуу тартибин, ошон-
дой эле калкты дары-дармек жана медициналык
буюмдар менен камсыз кылуу тутумун катуу жөнгө
салат.

Адамдын каза болгон учурун аныктоо,
трансплантациялоо үчүн адамдын органдарын жана
ткандарын алуу, сөөктөрдү жана ар кандай медици-
налык экспертизаларды өткөрүү (убактылуу эмгекке
жарамсыздыкты кароо, медициналык-социалдык экс
пертиза, аскердик-медициналык экспертиза, соттук
жана соттук-психиатриялык экспертиза).

Мыйзамдардын негиздеринде медициналык
жана фармацевтикалык кызматкерлердин укуктары
жана социалдык жактан корголушу өтө маанилүү
бөлүмдөр бар:

ал медициналык жана фармацевтикалык иш
менен алектенүү укугун аныктайт;

медициналык жана фармацевтикалык иш
тин айрым түрлөрүнө лицензия берүүнүн тартиби
жана шарттары;

жеке медициналык практика, салттуу меди-
цина менен алектенүү укугу.

Жоболорго өзгөчө көңүл бурулат: дарыло-
очу дарыгер - анын укуктары жана милдеттери, үй-
бүлөлүк дарыгери, медициналык купуялуулук[2,4].
Мыйзамга ылайык, медициналык ЖОЖдордун бүтү
рүүчүлөрү врачтын антын беришет жана анын атка-
рылышы үчүн тийиштүү жоопкерчилик тартат.

Мыйзам медициналык жана фармацевтика-
лык кызматкерлердин социалдык-укуктук корголу-
шун жана аларга эмгек акы төлөө тутумун так жөнгө
салат.

Саламаттыкты сактоо тутумун талдоо жана
аны өнүктүрүүнүн жалпы ыкмаларын аныктоо үчүн
негизги методикалык суроолорду тактоо керек, алар-
дын жооптору саламаттык сактоо саясатынын мак-
саттарын жана милдеттерин аныктайт жана аларга
жетүү ыкмаларын тандап алат.

Биринчиден, саламаттыкты сактоо тутуму
деген эмнени билдирет, ал кандай иш-аракеттердин
түрлөрүн жана мекемелерди камтыйт. Саламаттыкты
сактоо тутумунун ар кандай түшүнүктөрүн төмөн
күдөй топтоштурууга болот:

"ден-соолукту чыңдоо, калыбына келтирүү
жана сактоо негизги максаты болгон бардык иш-ча-
ралар"

ден-соолукту камсыз кылууга жана оору-
ларды дарылоого түздөн-түз багытталган иш-чара-
лар, башкача айтканда, медициналык кызматтарды
көрсөтүү тутуму,
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ден-соолукту сактоо боюнча ден-соолукту
чыңдоо, мисалы, сергек жашоо образы, айлана-
чөйрөнү коргоо.

ден-соолуктун негизги максаты жок, бирок
ага олуттуу кыйыр таасирин тийгизген кээ бир иш-
чаралар жана кызмат көрсөтүүлөр, мисалы, билим
берүү же турак жай.

Ошентип, саламаттыкты сактоо тутуму эм-
нени түзөрүн түшүнүү ар кандай болушу мүмкүн.
Бирок, көбүнчө медициналык жардам жөнүндө сөз
болуп жатат, бул кокусунан эмес, анткени саламат-
тыкты сактоо тутуму кандай гана деңгээлде карал-
басын - канчалык тар же кененирээк болсо дагы,
медициналык жардам көрсөтүү, жок дегенде, азы-
рынча - анын негизи бойдон калууда. Саламаттык
сактоо тутумунун өнүгүшү менен катар медицина-
лык жардамга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу со-
циалдык гана эмес, саясий дагы милдет болуп
калды.

Демек, саламаттыкты сактоо тутумунун не-
гизги милдети төмөнкүлөрдү камсыз кылуу болуп
саналат:

-саламаттыкты сактоо укугу;
-жарандарга татыктуу медициналык жар-

дамды сапаттуу жана өз убагында алуу мүмкүн
чүлүктөрү.

Жыйынтыгы

Ден-соолукту тутум катары түшүнүү сала-
маттыкты сактоо саясатына комплекстүү мамилени
талап кылат. Көбүнчө, анын айрым элементтери
жөнүндө сөз болуп жатат, мисалы, медициналык ме-
кемелерди уюштуруу же колдонулган каржылоо ык-
малары. Бул дагы салттуу административдик бөлү
нүшкө байланыштуу: адатта Саламаттыкты сактоо
министрлигинде ушул маселелер менен алектенген
өзүнчө бөлүмдөр бар. Бирок мындай ыкма ар бир
элемент өзүнүн ролун ойногон, бирок ошол эле
учурда башкалар менен ажырагыс байланышкан са-
ламаттыкты сактоо бирдиктүү тутум катары өнүгүп
жаткан чыныгы кырдаалды четке кагат. Заманбап
шартта, натыйжада саламаттыкты сактоо тутумунун
жалпы иштешине көбүрөөк көңүл бурулуп, натый-
жаларга, кардарлардын канааттануусуна жана
тейлөөнүн жогорку сапатына маани берилип жаткан
учурда, бул абдан маанилүү.

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок- тугун
жарыялайт.
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