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PRINCIPLES OF RATIONAL USE OF ANTIBIOTICS IN A HOSPITAL 

 
Resume: Antibiotics have transformed the practice of medicine, making once lethal infections readily treatable and making other medical 
advances, like cancer chemotherapy and organ transplants, possible.  The prompt initiation of antibiotics to treat infections has been proven 
to reduce morbidity and save lives, with a recent example being the rapid administration of antibiotics in the management of sepsis. [1] 
At present, the issues of rational use of antimicrobial agents and the problem of antibiotic resistance have acquired global significance. 
In most regions of the world, nosocomial strains of microorganisms that are resistant to most antimicrobial agents (multidrug resistance), 
and sometimes to all (panresistance) have become widespread. [2] 
Therefore, there is a need to take adequate practical measures to rationalize the use of antibiotics and to control antibiotic resistance. 
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ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ҚАРСЫ ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ ЖАНАМА ӘСЕРЛЕРІНЕ МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Дәрілік заттардың жанама әсерлерін бағалау заманауи медицинаның өзекті мәселелерінің бірі болып саналады. Мақалада 
көрсетілген зерттеулер нәтижесінде туберкулезге қарсы дәрілік заттардың жанама әсерлерінің жылдан жылға өсіп жатқаны 
анықталды. «Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы Сараптау Ұлттық 
Орталығының» дерекқорының негізінде туберкулезге қарсы қолданылатын дәрілік заттардың жанама әсерлерінің жиілігі мен 
сипатына талдау жүргізілді.  
Түйінді сөздер: туберкулез, туберкулезге қарсы дәрілік заттар, жағымсыз әсер, фармаконадзор. 
 
Туберкулез - көптеген мемлекеттердегђ медико-
биологиялық және социальдђ қауђптђ мәселе болып 
табылады. Қазақстанда туберкулезбен күрес – мемлекеттђк 
дәрежедегђ мәселелер қатарына жатады. Соңғы жылдары 
туберкулезбен сырқаттанушылық көрсеткђшђнђң 
жақсарғанына қарамастан, эпидемиологиялық көрсеткђш 
айтарлықтай жақсарған емес. Қазақстанда бұл эпидемиялық 
көрсеткђш нормамен салыстырғанда 2-3 есе жоғары [1]. 
Осы жағдайға байланысты, Қазақстан Республикасның 
Президентђнђң «Жаңа онжылдық-Жаңа экономикалық даму-
Қазақстанның жаңа мүмкђндђктерђ» атты халыққа 
жолдауында туберкулезбен сырқаттанушылықты 2020 
жылға дейђн 20% төмендетудђ мақсат еттђ [2].  
Қазђргђ таңда, туберкулез ауруымен қоса жүретђн өзектђ 
мәселелердђң бђрђ – туберкулезге қарсы дәрђлђк заттардың 
жанама әсерлерђ. Бђр мезетте бес препараттан артық 
қолданғанда жағымсыз әсерлер саны 50%-ға артады. 
Жағымсыз әсерлердђң дамуының бђрнеше себептерђ бар: 
нұсқаулықта көрсетђлген мәлђмет бойынша қабылдамау, 
дәрђгердђң бәр дәрђлђк затты қайтадан тағайындауы 
(жағымсыз әсер болған кезден кейђн), дәрђлђк затты 
мөлшерден тыс қабылдауп, дозалау тәртђбђнђң бұзылуы, 
дәрђлђк заттардың тиђмсђз комбинациясы, науқастың 
анамнезђн ескермей дәрђлђк зат тағайындау [3]. 
Емдеу эффективтђлђгђ үшђн химиопрепараттарды әр түрлђ 
патогенетикалық препараттармен комбинирлейдђ. 
Химиопрепараттар науқас ағзасына токсикалық, 
сенсибилизирлеушђ әсерђн тигђзђп әр түрлђ жағымсыз 
әсерлерге себеп болады [4].  
Тақырыптың өзектілігі: 
Туберкулез ауруының бүкіл әлем бойынша 
таралушылығы мен сырқаттанушылық деңгейі 
ДДСҰ эксперттерђнђң айтуы бойынша, бұл жағдай 
туберкулез ахуалының толықтай бағаланбағандығынан, 
емдеудђң эффективсђздђгђнен және басқа да медициналық, 
социальдђ және демографиялық себептерге байланысты. 

Туберкулездђң пайда болуы мен дамуы бойынша 4 группаға 
бөлсе болады.  
Туберкулез ауруының бүкіл әлем бойынша 
таралушылығы мен сырқаттанушылық деңгейі 
Жыл сайын туберкулез ауруына кем дегенде 8,8 млн адам 
шалдығады, 2-3 млн өлђмге ұшырайды. ДДСҰ мәлђмдемесђ 
бойынша Еуропа өңђрђндегђ туберкулезбен 
сырқаттанушылық ең көп таралған мемлекеттер ол – 
Таджикистан(200), Қазақстан(180), Молдова(170),  
Қырғызстан(160), Румыния(130), Өзбекстан(130). 
Туберкулез ауруы әлемнђң әр бөлђгђнде кездеседђ. 2015 
жылы туберкулезбен сырқаттанушылық ең көп жаңа 
жағдайлар Азия мемлекеттерђнде тђркелдђ, яғни 61%. Одан 
кейђн Африка мемлекеттерђнде 26% жаңа жағдайлар 
тђркелдђ. 
2015 жылы 87% туберкулез ауруының жаңа жағдайлары 30 
мемлекетте тђркелдђ. Үндђстан, Индонезия, Қытай, Нигерия, 
Пакистан және Оңтүстђк Африка елдерђнде 60% жаңа жағдай 
тђркелдђ. Ғаламдық жағдайдың жақсаруы осы 
мемлекеттерде аурудың алдын алу мен емдеудђң алға 
жылжуына байланысты.   
2014 жылдан 2015 жылға дейђн әлем бойынша 
туберкулезбен сырқаттанушылық деңгейђ  1,5%-ға ғана 
төмендедђ. ДДСҰ стратегиясының негђзгђ мәселелерђнђң бђрђ 
ол 2020 жылға дейђн туберкулезбен сырқаттанушылық 
деңгейђнђң жыл сайын 4‒5%-ға тұрақты түрде төмендеуђ. 
2015 жылдың нәтижелерђ бойынша Үндђстан, Қытай, Ресей 
Федерациясында  45%  жаңа жағдайлар тђркелдђ. 2015 жылы 
туберкулезден  1,4 млн. адам қаза тапқан, сонымен қатар 
АИТВ инфецирленген 0,4 млн. адам осы жылы көз жұмған.  
2000 жылмен 2015 жылдар аралығында туберкулезден өлђм 
санының 22%-ға төмендегенђне қарамастан, 2015 жылы 
туберкулез әлемдегђ өлђм көрсеткђшђ бойынша алдыңғы 
қатардағы 10 себептђң қатарына жатады. (ВОЗ Доклад о 
глобальной борьбе с туберкулезом 2016 год) 

 
Кесте 1 – Туберкулез ауруының мемлекеттер бойынша таралушылығы 2015 ж (100 000 халық санына көрсеткђштер) 

Мемлекет Халық саны Өлім саны Таралу 

шылығы 

Сырқаттанушылы

қ 

Ауғанстан 25 000 37 358 189 
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Бангладеш 154 695 45 434 225 
Бразилия 198 656 2,5 59 46 
Вьетнам 90 796 20 218 147 
ДР Конго 95706 54 576 327 
Зимбабве 13 724 33 433 562 
Үндістан 1 236 687 14 230 176 

Индонезия 246 864 12 297 185 
Камбоджа 14 865 63 764 411 

Кения 43 178 22 299 272 
Қытай 1 377 065 3,2 99 73 

Мозамбик 25 203 53 553 552 
Мьянма 52 797 48 489 377 
Нигерия 168 834 16 161 108 

Танзания 43 783 13 176 165 
Пакистан 179 160 34 376 231 

Ресей      Федерациясы 143 170 13 121 91 

Таиланд 66 785 14 159 119 
Уганда 36 346 13 175 179 

Филиппин 96 707 24 461 265 
Эфиопия 91 729 18 224 247 

ОАР 52 386 59 857 1000 
Әлем бойынша 7 053 784 13 169 122 

 
Әлем бойынша 2015 жылға туберкулез бойынша 
статистика 
2015 жылы туберкулез ауруына 10,4 млн. адам шалдықты, 
оның ђшђнде 5,9 млн.(56%) ер адамдар, 3,5 млн. (34%) әйел 
адамдар және 1,0 млн. (10%) балалар.  АИТВ-инфецирленген 
науқастар саны 1,2 млн. (11%). 
Туберкулез ауруының ЕАЭО мемлекеттері бойынша 
таралушылығы мен сырқаттанушылық деңгейі 
Еуразиялық экономикалық одақ – Қазақстан Республикасы, 
Ресей Федерациясы, Армения Республикасы, Беларусь 
Республикасы және Қырғызстан Республикаларының 
арасындағы экономикалық тұрғыдан байланыстырғыш 
бђрлестђк. ЕЭО мемлекеттерђ арасында еркђн тауар, капитал, 
жұмысшылар айналымы бола алады. 
Еуразиялық Одақ мүшелерђ үшђн макроэкономикалық 
әсерлерђ: 

 Қажеттђ шикђзатты тасымалдауға кететђн қаржының 
азаюы - тауарлар құнының төмендеуђне алып келедђ 

 Бәсекелестђктђң артуы - тауарлар мен қызметтердђң 
сапасын арттырады 

 Еркђн нарықтын кұрылуы 
ЕЭО Қазақстан үшђн экономикалық өте маңызды болып 
табылады. Аталған мемлекеттер арасында дәрђлђк заттар 
экспорты мен импорты жүргђзђледђ және Қазақстанда 
шығарылған туберкулезге қарсы дәрђлђк заттардың 
экспорты мемлекеттђң фармацевтикалық нарығына өте 
маңызды. Сонымен қатар, ЕЭО мемлекеттерђнђң арасында 

еркђндђк орнатылғанымен бђр елден екђншђ елге қоныс 
аударған адамдардың саны көбейђп кеттђ, сол себептен 
аталған мемлекеттердђң ђшђнде туберкулез ауруының 
таралушылығы мен аурушаңдық деңгейђн салыстыру өте 
өзектђ мәселе болып табылады. 
 
Ресей Федерациясындағы туберкулез бойынша жағдай:  
Жалпы Ресей Федерациясында аурушаңдық пен өлђм 
көрсеткђштерђнђң төмендеуђ байқалады. Бұл жайт халықтың 
белсендђ түрде алдын ала қаралуларға қатысуына, жаңа 
клиникалық протоколдардың, ережелердђң, 
стандарттардың енгђзђлуђне байланысты.  
Федерацияда туберкулезбен аурушаңдық 2015 жылы 2014 
жылға қарағанда 3,1 %-ға кемђдђ (59,5-ден 57,7-ге 100 
тұрғынға шаққанда), 2008 жылы бұл көрсеткђш ең жоғарғы 
деңгейђнде болды, яғни 85,1 100 мың тұрғынға шаққанда. 
2015 жылы 2008 жылмен салыстырғанда туберкулезбен 
аурушаңдық деңгейђ 32,2 %-ға кемђдђ. 2015 жылы 
туберкулезден профилактикалық қаралуға 68,0 % қауым 
қатысқан.  (2014 жылы бұл көрсеткђш – 66,6 % болған). 
Туберкулезге қарсы жағдайларды қаржыландыру әлем 
бойынша Ресей Федерациясында алдыңғы қатарларда. 2014 
жылдың мәлђметтерђ бойынша, туберкулезге қарсы 
жағдайлардың қаржыландырылуы әр адамға шаққанда 
512,1 рубль көлемђнде болды. Яғни мемлекеттђң 
туберкулезбен күресте биђк деңгейде атсалысқаны 
байқалады.  

 

 
Сурет 1 – РФ 2008 – 2015 жылдар аралығында туберкулезбен сырқаттанушылық деңгейђ 

 
Армения Республикасында туберкулезбен аурушаңдық 
пен тарлушылық соңғы 10 жылда екђ есе азайды, ал өлђм 

көрсеткђшђ үш есе қысқарды. 2015 жылы туберкулез 
жағдайы 100 000 адамға шаққанда 28,8 адамда кездестђ, ал 
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2006 жылы бұл көрсеткђш 2,5 есе көп болған. 2009 жылы бұл 
көрсеткђш 45,5 болған, 2011 жылы - 38,2, 2013 жылы - 36,6 
және 2014 жылы - 34,7. Осы уақыт аралығында өлђм 
көрсеткђшђ 3,9-дан 1,6-ға дейђн қысқарған, яғни 2,5 есе. 
Балалар арасында өлђм жағдайы тђркелмедђ. 2015 жылы 
алғашқы рет туберкулезбен ауырған науқастар саны  845 
болса, 2014 жылы бұл сан 1046 болған. Яғни Армения 
мемлекетђнде жалпы жағдай жылдан жылға жақсарып 
келедђ. 2016-2020 жылға қойылған мемлекеттђк стратегия 
дұрыс бағытта жүзеге асуда.  
Беларусь Республикасында Беларусь мемлекетђнђң 
Денсаулық сақтау Министрлђгђ 2016-2020 жылға алға 
қойылған  «Туберкулез» атты бағдарламаны жүзеге асыру 
үшђн 11,8 млн. АҚШ долларын бөлген. 
2015 жылы туберкулезбен аурушаңдық көрсеткђшђ 100 000 
халыққа шаққанда  32,9 деген санда орнықты. Бұл көрсеткђш  
2014 жылы 34,5 болды. Яғни, 2015 жылы туберкулезбен 
аурушаңдық көрсеткђшђ 2014 жылмен  4,6%-ға кемђдђ. 
Сонымен қатар өлђм көрсеткђшђ 2014 жылы 4,7 деген санды 
көрсетсе, 2015 жылы 4,1 болды. Яғни, өлђм көрсеткђшђ 2015 
жылы 2014 жылмен салыстырғанда  12,8%-ға кемђдђ. 
Қырғызстан Республикасында 2015 жылдың желтоқсан 
айында жаңадан туберкулезбен ауырған науқастар саны 
5640 деген санды көрсеттђ және мемлекетте жалпы 300-дей 
фтизиатр бар. Яғни мемлекетте дәрђгерлер саны жеткђлђксђз. 
Қырғызстан Республикасында туберкулез эпидемиясының 
ең жоғарғы көрсеткђштерђ 2001 жылы болды. Қазђргђ 
таңдағы жағдаймен салыстырсақ, 2001 жылы туберкулезбен 
аурушаңдық 100 000 адамға шаққанда 168 науқаста 
кездессе,  2015 жылы бұл көрсеткђш 96,6-ға дейђн төмендедђ. 
Сонымен қатар, 2001 жылы өлђм көрсеткђшђ 100 000 адамға 
шаққанда 27 науқаста тђркелсе, 2015 жылы 5,6-ға дейђн өлђм 
көрсеткђшђ қысқарды. 
Қазақстан Республикасында соңғы онжылдықта 
туберкулезбен аурушаңдық 2,2 есе, ал өлђм көрсеткђшђ  5 есе 
қысқарды. 2015 жылы 2014 жылмен салыстырғанда 

туберкулезбен аурушаңдық көрсеткђшђ 11,9%-ға қысқарды, 
ал өлђм көрсеткђшђ 22,4%-ға қысқарды. Республикада 
туберкулездђң ауыр формасымен ауыратын науқасқа 
жылына орташа есеппен 1,9 млн.  тенге бөлђнедђ.  
Қазақстандағы туберкулезбен сырқаттанушылықтың 
қазіргі таңдағы ахуалдығына шолу 
Тђркелген жұқпалы аурулардың арасында аса кең тарағаны 
жоғары тыныс жолдарының өткђр жұқпасы - халықтың 
100000 адамына шаққандағы ауру-сырқау оқиғалар саны 
4368,3 (2015 жылғы тиђстђ кезеңде – 4036,5) оқиға, ђшектђң 
өткђр жұқпасы – 68,7 (74,8), тыныс органдарының 
туберкулезђ – 46,4 (50,4), мерез – 25,7 (28,4), вирустық 
гепатит – 3,1 (3,3) болды. 
Зерттеу мақсаты: Қазақстан Республикасында тђркелген 
туберкулезге қарсы дәрђлђк заттардың жанама әсерлерђне 
мониторинг жүргђзу. 
Зерттеу материалы және әдістері: ҚР мен Украина 
мемлекетђнде тђркелген ДЗ, ММБ және МТ реестрђ және «ДЗ, 
ММБ және МТ Ұлттық Сараптау Орталығының» хабарлама 
карталары бойынша электрондық базасы материалдар 
ретђнде қолданылды. 
Зерттеу нәтижелері: 
«Дәрђлђк заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
және медициналық техниканы Сараптау Ұлттық 
Орталығының» 2016 жылғы фармакоголиялық қадағалау 
дерекқорын зерттеу нәтижесђнде барлығы 2647 хабарлама 
картасы түскенђ анықталды. Оның ђшђнде: 1980 – 
электронды хабарлама, 675 – қағаз түрђнде. Яғни, барлық 
хабарлама карталарының ђшђнде 74% электорнды болса, 
26% ғана қағаз түрђнде екенђ анықталды. Хабарлама 
карталарын көлемђ бойынша жђктеу барысында келесђ 
облыстар алдыңғы қатарда екенђ анықталды: Алматы 
облысы (489), Жамбыл облысы (469), Ақтөбе облысы (385), 
Павлодар облысы (315), Оңтүстђк Қазақстан облысы (265)  
және т.б. Жалпы 2015 (1731) жылмен салыстырғанда, 2016 
(2647) жылы хабарлама карталар саны 35%-ға өстђ. 

 
Сурет 2 – 2012 – 2016 жылдар аралығында жүйелђк қолдануға арналған микробқа қарсы дәрђлђк заттардың жанама әсерлерђн 

мониторингђлеу 
Жүйелђ қолдануға арналған микробқа қарсы дәрђлђк 
заттардың жанама әсерлерђнђң жылдан жылға өскенђн 
диаграмма арқылы байқауға болады. 2012 жылы 774 
хабарландыру картасы (11%), 2013 жылы – 1008 (15%), 
2014 жылы – 1293 (19%), 2015 жылы – 1384 (21%), 2016 
жылы – 2282 (34%) хабарландыру картасы тђркелген. 
Туберкулезге қарсы дәрђлђк заттардың жанама әсерлерђнђң 
басым көпшђлђгђ ол – аллергиялық реакциялар, диарея, 

тәбеттђң жоқ болуы, құсу, лоқсу, бас ауруы гипертермия 
және т.б. 
Отандық дәрђлђк заттардың сапасының жақсаруы, 
медициналық мекемелердђң жанама әсер жайлы 
статистикалық ақпараттарды өз уақытында жђберуђ, 
фармакологиялық қадағалау мен жанама әсерлердђ 
мониторингђлеу жүйесђне фармацевттер мен дәрђгерлердђң 
белсендђ қатысуы дәрђлђк заттардың жанама әсерлерђн ерте 
анықтауға мүмкђндђк бередђ. 
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ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Резюме: Оценка безопасности лекарственных средств является чрезвычайно важной проблемой для современной медицины. В 
результате проведенного анализа отмечено, что показатели побочных эффектов лекарственных средств с каждым годом 
увеличиваются, приведена частота и характер побочных реакций  противотуберкулезных препаратов согласно данным РГП 
«НЦЭЛС, ИМН и МТ» МЗСР РК. 
Ключевые слова: туберкулез, противотуберкулезные препараты, побочные действия, фармаконадзор. 
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PECULIARITIES OF MONITORING ADVERSE EFFECTS OF ANTITUBERCULOSIS PREPARATIONS 
 

Resume: The evaluation of drug safety is an extremely important problem for modern medicine. As a result of the analysis, it was noted that 
the indicators of the side effects of medicines are increasing every year. The article shows the frequency and nature of adverse reactions of 
antituberculous drugs according to the data of the National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment. 
Key words: tuberculosis, anti-tuberculosis drugs, side effects, pharmacovigilance. 
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ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯВ КАЗАХСТАНЕ 

 
Внедрение в 2018 году в РК обязательного социального медицинского страхования позволит обеспечить солидарную 
ответственность государства, работодателей и граждан за здоровье, а также повысить качество и доступность медицинских 
услуг, в первую очередь, за счет приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи, развития частной медицины и 
повышения конкуренции между медицинскими организациями.  
Ключевые слова: система здравоохранения, обязательное социальное медицинское страхование, гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи, регулирование цен, лекарственные средства. 

 
В условиях роста конкуренции и отсутствия стабильности в 
мире возрастает актуальность предложенной в Казахстане в 
2012 году Стратегии-2050.Ситуация в мире динамично 
меняется, это новая глобальная реальность, и мы должны ее 
принять. Сегодня ставится задача обеспечить реализацию 
Третьей модернизации Казахстана. Необходимо создать 
новую модель экономического роста, которая обеспечит 
глобальную конкурентоспособность страны. Она будет 
проводиться на базе Плана нации «100 конкретных шагов» 
[1]. 
В данной ситуации должна измениться и система 
здравоохранения. Назрела актуальность внедрения системы 
обязательного социального медицинского страхования 
(ОСМС). Эффективность этой системы доказана мировой 
практикой. Участникам системы медицинского страхования 
в Казахстане будет предоставляться широкий спектр 
медицинских услуг. Участие в ней социально уязвимых 
слоев населения будет поддерживаться государством.Кроме 
того, также законодательно будет введено регулирование 
цен на все лекарственные средства. 
Внедрение в 2018 году в Казахстане обязательного 
социального медицинского страхования позволит 
обеспечить солидарную ответственность государства, 
работодателей и граждан за здоровье, а также повысить 
качество и доступность медицинских услуг, в первую 
очередь, за счет приоритетного развития первичной 
медико-санитарной помощи, развития частной медицины и 
повышения конкуренции между медицинскими 
организациями.  
Основным условием для внедрения обязательного 
медицинского страхования является создание в стране 
солидного финансово экономического фундамента. 
Казахстан в этом отношении занимает хорошие позиции по 
макроэкономическим показателям, росту ВВП и, что 
немаловажно, сегодняшний мировой экономический кризис 
несущественно сказался на развитии нашего государства, 
особенно в вопросах, касающихся социальных гарантий 
(образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и 
др.) [2]. 

С другой стороны, Казахстан ставит перед собой вполне 
амбициозные цели: войти в число 30-ти развитых стран 
мира. А достичь этого без создания современной системы 
здравоохранения, основанной на новых научных 
достижениях и технологиях, на современных 
управленческих подходах, невозможно. 
В настоящее время необходима ускоренная технологическая 
модернизация, в особенности развитие в стране цифровых 
технологий в сфере здравоохранения. Обеспечение 
необходимой информатизаций здравоохранения будет 
реализовываться путем цифровых модернизаций 
здравоохранения с учетом мировых трендов в этой сфере. 
На первом этапе основной целью цифровой модернизации 
здравоохранения в Казахстане станет обеспечение 
непрерывности оказания медицинской помощи на 
протяжении всей жизни человека. Для этого с момента 
рождения человека будет формироваться его электронный 
паспорт здоровья (ЭПЗ), в котором будут аккумулироваться 
все эпизоды оказания медицинской помощи. К 2020 году 
будет осуществлён 100% охват населения Республики 
Казахстан электронными паспортами здоровья. Кроме того, 
будут внедрены медицинские информационные системы 
(МИС), предназначенные для автоматизации клинических и 
неклинических процессов в медицинских организациях 
различных типов. На сегодняшний день МИСы охватывают 
30% организаций здравоохранения. До конца 2017 года 
планируется увеличить охват до 50%.  
С 2010 года с введением Единой национальной системы 
здравоохранения Республики Казахстан (ЕСНЗ) были 
проведены кардинальные преобразования в системе 
здравоохранения, направленные на улучшение здоровья 
граждан страны. Все эти меры способствовали повышению 
престижа казахстанской системы здравоохранения. А 
коренные преобразования в системе финансирования 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
(ГОБМП) позволили поднять качество медицинских услуг, 
приблизив их уровень к международным стандартам. При 
этом стала возможным реализация прав граждан Казахстана 
на доступную и качественную медицинскую помощь. 


