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КҮНДІЗГІ СТАЦИОНАР ҚЫЗМЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Қазіргі cәттегі денсаулық сақтау жүйесіндегі басым міндеттердің бірі әртүрлі деңгейдегі медициналық ұйымдарды бюджеттік 
қаржыландыруды оңтайландыру болып табылады. Осыған байланысты, басты мәселелелердің бірі жоғары білікті 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсетудің жаңа экономикалық тиімді модельдерін іздестіру, бұл стационар алмастырушы 
технологияларды пайдалану болып саналады. Күндізгі стационарлардың қызметі емханалардың және ауруханалардың қызметінен 
ерекшеленеді, бұл олардың қызметін бағалаудың арнайы әдістерін әзірлеуді талап етеді. 
Түйінді сөздер: күндізгі стационар, стационар, денсаулық. 
 
Кіріспе: 
Қазіргі қоғам дамуының негізгі күштері әлеуметтік-экономикалық аспектілерінің қатысуымен болады. Сонымен қатар 
адамдардың денсаулығының жақсаруы халықтың денсаулық деңгейінің маңызды көрсеткіші. 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік 
бағдарламасынның негізгі міндеттерінің бірі болып  ынтымақтастықты енгізу және қаржылық жүйенің тұрақтылығын арттыру 
негізінде денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік және қазіргі заманғы ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар негізінде денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын одан әрі дамытуды қамтамасыз 
ету болып табылады [1]. 
Денсаулық  адамның жан-жақты физикалық және рухани дамуы болып келеді. Денсаулықты сақтау еңбекшілердің ұдайы жұмыс 
күшін міндетті түрде жақсартуға көмек береді. Адамның жан-жақты дамуы, еңбек күшінің көтерілуіне  әсер етеді. Денсаулықтың  
жақсаруы, біріншіден  еңбек күшінің  артуы: өлім-жетімнің төмендеуі, адамдардың еңбекке деген белсенділігін   арттыру, уақытша  
жұмысқа жарамсыз және науқасқа байланысты  жұмыс уақытының төмендеуін, мүгедектердің  азайуы, жұмысшы күшінің 
физикалық мүмкіншіліктердің артуының  нәтижесінде. 
Екіншіден еңбек өнімділігінің жоғарылауына жағдай жасайды, дені сау адамның  еңбегі ауыру адамға қарағанда өнімді болады. 
Сондай-ақ, ем қабылдауға  жалпы шығын,  мүгедектерге арналған зейнетақы, уақытша жұмысқа жарамсыздар үшін жәрдемақы  
төмендейді. 
Қазақстан Республикасы халқының  денсаулық жағдайы басқа  елдердегі сияқты айқын байқалуда және  негативті тенденициялар 
ұлғаюда, ұзақ өмір сүрудің  төмендеуі, өлім-жетім деңгейінің  жоғарылауы, әсіресе еңбекке жарамдылар арасында, бала туудың 
азайуы, жас ұрпақтың денсаулығының  төмендеуі  байқалуда [2-4]. 
Кеңес дәуіріндегіде амбулаторлы қызметке қарағанда стационарлы қызметке көп мөлшерде бағыттау болды, дегенмен де  
аурудың сәтті профилактикасы, жоспарлы түрде науқасты табу және  емдеу, алғашқы  денсаулық топтарының толық 
функционалды жүйеге байланысты және жергілікті дәрежеге жаңа  әдістерді қажет етеді. 
Ұлттық жағдайда денсаулықты қорғау үшін емхананы қаржыландыру тиіс. Соңғы жылдары қаржыландыруға толық 
жетпегендіктен жоспарлы емді бере алмады. Алғашқы медициналық көмек көрсетудің проблемасының ұлғайуы, нарықтық 
жағдайға өту, қаржылық көздердің азайуы, құлдыраудың өсуі, қоғамда әлеументтік қысымның және медициналық 
қызметкерлердің жалақысының төмендігі болды [5-6]. 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы негізгі бағыттардың  бірі етіп, медициналақ көмек сапасын арттыру және денсаулық сақтау 
жүйесіндегі жоғары технологиялардыдамыту керектігін нақты көрсеткен болатын.  
Қазіргі таңда  халыққа жоғары сапалы  медициналық көмек көрсету үшін,емханаларда және емханадан тыс мекемелерде  
прогрессивті түрде тәжірибелерді енгізуді талап етеді. Халыққа  сондай  медициналық көмек көрсетудің бірі  күндізгі 
стационарлар болып табылады [7].  
Күндізгі стационар – амбулаторлы емханалар арасындағы  байланысы болып келетін, тәулік бойы дәрігерлік бақылауды қажет 
етпейтін  және де тағайындалған емді үй жағдайында қабылдауға болмайтын науқастарға көрсетілетін қазіргі заманғы 
стационаралмастырушы медициналық көмек. Демек дәрігерлік көмектің көбейуі ауыру сырқаудың төмендеуіне, 
профилактикалық аурулар мен  аурулардың асқынуын төмендетеді. Күндізгі стационарда ем алу дәрігердің науқастарға тиімді 
емдеу жүйесін таңдауға, науқастарға тағайындалған дәрілік перепараттарға жанама әсерін, аллергиялық реакциялардың немесе 
басқа да дәрілік төзбеушіліктің пайда болуын бақылауға және олардың пайда болуын болдырмаға мүмкіндік береді. 
Күндізгі бөлімдер тәулік бойы жұмыс істейтін стационарлардың қызметін азайтады. Күндізгі бөлімдер жоспарлы емдеудің 
көбейуіне, жедел госпитальдауды азайтуға, науқастарды емдеудің нәтижесін арттыруға, мүгедектікті азайтуға, материалдық 
шығындарды қысқартуға  өте тиімді [8-10]. 
Қазақстан Республикасында   күндізгі стационарларды құруға және олардың жұмыстарын ұйымдастыруға  көңіл бөлінуде.  
1997ж. 30 шілдеде денсаулық сақтау Министрлігінің № 372 бұйрығымен қалалық және ауылдық жерлерде  халыққа медициналық 
дәрігерлік көмек көрсету   мекемелерін белсенді түрде дамытуды  бұйырды. 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік 
бағдарламасының мақсаты мемлекетіміздің әлеуметтік әл-ауқаты мен экономикалық өркендеуінің негізі ретінде азаматтардың 
денсаулығын сақтаудың тиімді және орнықты жүйесін дамытуды қамтамасыз ету.   
Алматы қаласында күндізгі бөлімнің саны артты, олардың кереуеттері көбейді, ем қабылдағандардың саны артты. Олардың  
өсуіне байланысты  күндізгі бөлім жұмыстарын ұйымдастыруда барлық  мүмкіншіліктер қолданылмады. Оқулықтарда   күндізгі  
емдеу бөлімдерінің  жаңа экономикалық жағдайдағы  жұмыстың  методалогиясы  толық көрсетілмеді, амбулаторлы көмектердің  
экономикалық сұрақтары қаралмады [11]. 
Қазақстан Республикасында өткен соңғы жылдардағы қайта құру радикалды экономикалық реформаны жүзеге асыру бағыты, 
денсаулық сақтау жүйесінің қызметіне өзінің әсерін тигізбей кетпеді. Осы жағдайда денсаулық сақтау жүйесін стратегиялық 
жоспарлау  мен ресурстарды тиімді қолдану арқылы, халыққа медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету, 
денсаулық сақтау жүйесінің негізгі жетілдіру мақсаты болып табылады. Денсаулық сақтау жүйесінің ең негізгі тапсырмасы 
интеграция мен мамандандырудың қолайлы байланыс пайызын іздеу және де халыққа медициналық көмек көрсету деңгейін 
анықтау болып табылады [12-15].  
Халыққа заманауи  сапалы дәрігерлік көмек көрсету  өсіп келеді, соңғы 10 жылдықта  халыққа нәтижелі экономикалық қызмет  
көрсетуде  стационарлық жүйедегідей  амбулаторлы-емханалық мекемелерде жоғары сапаға ие болды. Денсаулық  сақтау 
саласындағы тәжірибенің үлесі ол, ауруханалар мен емханалар жанынан ашылған күндізгі бөлімдер [16-18].  
Әлемдік денсаулық сақтау жүйесінің тұрғындарға көрсетілетін медициналық стационаралмастырушы көмек көлемі жұмыстары 
бойынша мол тәжірбие жинақталған. 1930 жылы Мәскеу қаласында  ең біріншілердің бірі болып Ганнушкин П.Б. атындағы 



психоневрологиялық ауруханада күндізгі стационар бөлімі ашылды. Артынан күндізгі стационар туберкулезге қарсы және 
психоневрологиялық диспансерлерде ашылды. 
Кейінен соңғы жүз жылықтың 80-ы жылдардың ортасында КСРО Денсаулық сақтау Министірлігінің құжаттамасы негізінде 
заңдастырылып регалменттелді және отандық денсаулық сақтауда жаңадан тұрғындаға мамандандырылған  медициналық көмек 
көрсетудің бірінші звеносы болып қабылданды [19-22].    
Күндізгі стационар отандық тәжірбиеде 80-ы жылардың ортансында енгізілген болса, шетелдік тәжірбиеде бірінші күндізгі 
стационар Оксфорта (Ұлыбританияда) 1956 жылы пайда болды. Қазіргі уақытта бұл елде күндізгі стационар жүйке жүйесі 
ауруларды реаблитациялау орталық базасында жұмысын атқарады (P. Larogue, 1978). Қазірде “стационаралмастырушы” 
медициналық көмек түрі Францияда күндізгі стационар жұмысы реcми түрде заңмен регламенттелген, Испанияда күндізгі 
стацинар 1990 жылдан бастап заңдастырылған, Германияда 1992 жылы бірінші күндізгі стационар жұмысын ұйымдастыру 
бойынша заңды актілер пайда болды. Германияда гериатриялық күндізгі стационарлар клиникамен тығыз байланыста, осы 
топтағы науқастарға заманауи талаптарға сай қызмет түрі мен ем алуға көмектеседі. Мысалы, гериатриялық науқастарға арналған 
күндізгі стацинарлар Берлин-Бух қалалық ауруханасының базасында салынған, ауруды өткерген науқастарға және дәрігердің 
үнемі қарауын талап етпейтін науқастарға меициналық қымет көрсетеді (Карташов В.Т., с соавт., 2003) [23-26].  
Шляфер С.И. өзінің жұмысында 2010-2016 жылдары Ресей Федерациясындағы амбулаторлық-емханалық деңгейдегі 
ұйымдастырылған күндізгі стационар жұмысының негізгі көрсеткіштері бойынша (орынардың болуы, емделген науқастардың 
саны, орташа емеу ұзақтығы) таладап көрсеткен болатын. Автордың 7 жыл бойы  жүргізген зерттеуінде күндізгі стационарларды 
ұсыну деңгейі 12,2% -ға өскенін (10 мың тұрғынға 9,48-ден 10,64-ке дейін), оның ішінде амбулаториялық-емханалық бөлімдерде: 
облыстық, республикалық, облыстық, аудандық ауруханаларға 2,57 есе (0,07-ден 0,18-ге дейін), басқа медициналық ұйымдарға - 
69,76% (0,43-тен 0,73-ке дейін), мамандандырылған ауруханаларда - 58,14% (0,43-тен 0,68-ға дейін), орталық аудандық және 
аудандық ауруханаларда - 26,8% (2,91-ден 3,69-ға дейін) және т.б. өскендігін айтады [27]. 
Татаринцева А.Н. және басқа авторлардың мақаласында күндізгі стационар нейроциркуляторлы дистониясы бар науқастардың 
емделу мүмкіндіктері көрсетілген. Қайта қалпына келтіру емі науқастардың өндірістік және стационарлы жағдайларға 
бейімдендіреді: 89,2% науқастардың көңіл күйі жақсарған.  
Терапиялық бағыттағы науқастарды күндізгі стационарда қарау мен емдеу, тиімді және көрнекті екенін  А. А. Калиновскиий және 
басқа авторлар В. Ф. Минакова және басқа авторлармен Д. И. Нарок, Т. А. Журавлев өздерінің жұмыстарында көрсеткен. 
Земсков В.С. және басқа авторлардың тәжірибелік жұмыстарында күндізгі стационар жылдан жылға хирургиялық белсенділікпен 
хирургиялық араласудың кең тарап жатқанын айтады және де осыған байланысты ауруханалық ішілік инфекцияның тез 
төмендеуіне, операциядан кейінгі еңбекке жарамсыздық уақытының қысқаруына әкеледі [28-30]. 
Күндізгі стационар хирургиялық бағыттағы көп салалы емханада белсенді түрде хирургиялық көмекті қажет ететін науқастарға 
көрсетіледі, хирургиялық араласуға көрсеткіші анықталған соң операция жасалады. Операциядан кейінгі кезеңде бақылауға 
алынады. 
Күндізгі стационарда көптеген проктологиялық операциялар, электрокоагуляциямен, лазерлік аппараттарды қолданып 
эндоскопиялық полипэктомия операциялары жасалады. Күндізгі стационарда жасалған жұмыстарда асқынулар, жедел 
хирургиялық араласулар қажет ететін  және ем алған науқастар тәуліктік ауруханаға қайтадан жататын жағдайлар болмады.  
Ахметов И.Ш. өзінің жұмысында хирургиялық жұмысты тиімді дамытуды мәлімет етеді. Автордың айтуы бойынша  хирургиялық 
күндізгі стационарды тек хирургиялық операциялар жасау үшін емес, сонымен қатар диспансерлік бақылау және операция қажет 
етпейтін, дәрімен емдейтін хирургиялық науқастар үшін қолдануға болатынын айтады. 
Атаева А.Т. авторлармен бірге Ашхабад қаласында № 9 емханада травматологиялық бағыттағы күндізгі стационардың жұмысын 
зерттеді. Күндізгі стационарда жарақат, буын гемартрозы, сүйек сынықтары, сіңірдің зақымдалуы, репозициядан кейінгі 
ауруларды емдеу тиімді нәтиже берген.  
Қазақстан Республикасының офтальмология бөлімшесінің ашылуына байланысты Жусупов Ч.З. көзге жасалатын операциялардың, 
косметикалық операциялардың кең таралуын және олардың жазылуының жоғарғы көрсеткішін берді.  
Педиатрияда негізгі мәселе науқастардың реаблитациясы, бұл реаблитация диспансеризациясы мен емдеудің кезіңдігімен 
шешіледі.  
Диспансеризацияның тиімділігі жоспарлы рецидивке қарсы ем алу емхана мен санаторияларда емес, бірақ керек болса 
стационарда жоспарлы кезекті болады. Балаларды диспансерге алып, оларды стационарға жатқызу тиімді емес, себебі олар өз 
шағымдарын айта алмайды, ауруханада тәуліктік жатуына теріс қарайды. Балалармен айырылсуды қаламайтын ата – аналарыда 
бұл қарым – қатынасты бөліседі. Сондықтан да баланың күндізгі стационарға жатқызылуы өзгеше сипат алады. Бұл 
госпитилизация науқастанған балаға балабақшаға барып жүретіндей көрінеді. Баланың күнделікті кешкісіне үйде ата – аналармен 
болуы көңіл күйін көтереді, сондықтан күндізгі стационардағы емінің нәтижесі жақсы әсер етеді [31-32]. 
Жүкті әйелдердің күндізгі стационарда емделудің мүмкіндігі мен нәтижелігі Атаева А.Т. мен бірлескен авторлар   қарастырады. 
Медициналық қамтамасыздандырудың жаңа жағдайында жүктіліктің жаңа патологиясы бар әйелдерді емдеудің жоғарғы 
тиімділігі 11,2 %  сауығып,  86 % денсаулықтары жақсарған. Әлеуметтік сұрастырудың нәтижелері бойынша 94 – 98  % сұралған 
әйелдер мен 98,2 % медициналық жұмысшылары күндізгі стационар жұмысына оң баға берді.  Күндізгі стационар мен алдын – алу 
бөлімшесінде жатқан жүкті әйелдерге кеткен шығын, тәуліктік стационарға қарағанда 11,5 % төмен екенін көрсетеді. Әдістемелік 
экспертті зерттеу жұмысы бойынша жүктілік патологиясы бар әйелдердің 30,3 % ауруханаға жатқызбай – ақ күндізгі стационарда 
емдеуге болатыны көрсетілген. Авторлар күндізгі стационардың жүктілік патологиясы бар әйелдерге медициналық көмек 
көрсетудің болашағы бар екендігін айтқан [33].  
Ережеге сәйкес күндізгі стационардың жұмыс істеу уақыты 2 аусымнан тұратынын ескере отырып, күндізгі стационарда ем алу 
тәулік бойында қадағалауды талап ететін стационарға қарағана аз шығынды болады, нәтижесінде емделген науқастар санының 
өсуі мен тәулік бойы қадағалауды талап ететін стационар төсек санына деген қажеттіліктің азаюын көрсетеді. Қазіргі уақытта 
заманауи денсаулық сақтау жүйесіндегі ең маңызды аспект болып медициналық ұйымдардың жұмысының тиімділігін немесе 
оның негізігі бөлімдерін анықтау, ал біздің жағдайда күндізгі стационар болып табылады, нақты медициналық, әлеуметтік және 
экономикалық тиімділігі төменде кестеде көрсетілген [34-35]. 
 
Кесте 1 – Күндізігі стационар жұмысын бағалауың негізгі көрсеткіштері 

№ Көрсеткіштер тобы Көрсеткіш атауы және оның динамикасы 
1 Медициналық тиімділік 1.1 Емдеу нәтижелері: сауығу, денсаулық 

жағдайының жақсаруы. 
1.2 Емдеу уақыты. 
1.3 Аурудың өршу жиілігі. 
1.4 Операциядан кейінгі асқыну жиілігі. 
1.5 Жарақат алудың алғашқы жылдамдығы. 
1.6 Күндізгі стационарда емделгендердің өлім 
көрсеткіші. 

2 Әлеуметтік тиімділік 2.1 Күндізгі стационарда ем алушылардың уақытша 



жұмысқа қаблеттілігінің төмендеуі мен олардың тез 
оңалуы. 
2.2 Аурудың асқынумен байланысты уақытша 
жұмысқа қаблеттілігінің төмендеуі. 
2.3 Тұрғындардың стационарлық көмекпен 
қанағаттануы деңгейі. 
2.4  Науқастардың стационралық ем алу уақытын 
азайту. 
2.5 Күндізгі стационарда ем алумен байланысты 
науқастардың және олардың отбасы мүшелерінің 
психологиялық күйзелісін төменднту. 
2.6 Күндізгі стационарда ем алумен байлансты 
шағымдардың болмауы. 

3 Экономикалық тиімділік 3.1 Науқастардың ем алу ақысының төмендеуі – 
аурухана бөлімшелерінің стационарларымен 
салыстырғанда күндізгі стационардың тиімділігі. 
3.2 Күндізгі стационар жұмысының 
қарқындылығымен байлансты төсек-орын 
ауысымның бағасының төмендеуі. 
3.3 Күндізгі стационарда ем алушы науқастардың 
уақытша жұмысқа қаблетілігінің экономикалық 
жағынан төмендеуі. 

 
Міндетті атап өтетін жағдай, күндізгі стационарлар науқастарға қарқынды медициналық көмек көрсететін нысан болғандықтан, 
ол өз мүмкіндіктерін толықтай әлі көрсетпеді және тәжірбиеде қолдану үшін әрі қарай жетілдіруді талап етеді [36]. 
Негізгі ойды түйіндей келе мынадай қорытындыға келуге болады, науқастарды күндізгі стационарда ем алу барысында тек 
экономикалық жағынан тиімділігі қызықтырып қана коймай дәл күндізгі стационарда емделуге қызығушылық танытуын, былай 
қорытындылауға мүмкіндік береді  технологиялық ресустарды үнемдеуде кеңінен қолданылатын әлеуметтік бірігу, шын 
тұрғысында күндізгі стационарлар сөзсіз тиімді және перспективті тұрғындарға көрсетілетін ұйымдастырылған медициналық 
көмек түрі болып табылады [37]. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ 

 
Резюме: В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед системой здравоохранения, является оптимизация 
бюджетного финансирования медицинских организаций различных уровней. В связи с этим актуальной проблемой является 
поиск новых экономически эффективных моделей оказания высококвалифицированной амбулаторной медицинской помощи, в 
качестве которых можно рассматривать использование стационарозамещающих технологий. Деятельность дневных стационаров 
имеет отличия от деятельности поликлиник и стационаров, что требует разработки специальных методик оценки их 
деятельности.  
Ключевые слова: дневной стационар, стационар, здоровья. 
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FEATURES ACTIVITIES OF THE DAY HOSPITAL 
 

Resume: Currently, one of the priority tasks facing the health care system is the optimization of budget financing of medical organizations of 
various levels. In this regard, the actual problem is the search for new cost-effective models for the provision of highly skilled outpatient 
medical care, which can be considered the use of hospital-substituting technologies. The activities of day hospitals differ from the activities of 
polyclinics and hospitals, which requires the development of special methods for evaluating their activities. 
Keywords: day patient facility, hospital, health.  


