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Медицина деңгейінде,құрал жабдықтар мен технологиялардың қамтамасыз етілуі айтарлықтай өскен кезде, медицина 
қызметкерлерінің кәсіптік қызметінде жасаған қателіктері үшін нақты құқықтық жауапкершілікті белгілеу мәселесі ерекше 
өзектілікке ие болуда. Дәрігерлік стоматологиялық тәжрибесінде кездесетін медициналық көмектің типтік кемшіліктері 
сипатталған. Зерттеу нысандары 2015-2018 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот 
сараптамасы орталығының Түркістан филиалында жүргізілген медициналық- сараптама, аурухана-емханалық және сот-
медициналық сараптама материалдары болды. Зерттеу үшін MS Excel (IOS үшін 2011) және SPSS Статистика 17.0 статистикалық 
бағдарламалық пакеттері қолданылды.Статистикалық көрсеткіштерді анықтау үшін t-критерийі және бір факторлы 
дисперсиялық талдау пайдаланылды.  
Түйінді сөздер: заңгерлік көмек,медициналық практикадағы құқық бұзушылық,сараптама, статистика 
 
Кіріспе. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің ұйымдастыруы бойынша елімізде әлеуметтік-саясаттық қайта құрулар 
кезеңінде «Денсаулық» атты арнайы жоба ұйымдастырылды, онда денсаулық сақтау жүйесін модернизациялау қарастырылған. 
Жобаның ең маңызды бағыттыраныың бірі болып халыққа медициналық қызмет көрсетудің сапасын арттыру, азаматтардың 
тиісті медициналық көмек алуға деген конституциялық құқығын қамтамасыз ету болып табылады  [1].   
Қазіргі таңда медицина деңгейі, қажетті құрал-жабдықтармен және технологиялармен қамтамасыз етілу деңгейі біршама 
жоғарылаған кезде, медицина қызметкерлерінің өз қызметтерін орындау барысындағы  заңды жауапкершілікті нақты орнату 
мәселесі өзекті болып отыр. Сондықтан бірқатар авторлардың ойынша халықтың денсаулығын сақтау , мемлекеттік саясатын 
заңдастыру, медицина қызметкерлерінің заң бұзушылықтарын жекелеп қарастыру қажеттігін талап етеді [2,3,4].   
1. Соңғы жылдары, сот медициналық  практикасында, белсенді түрде,  денсаулық сақтау қызметкерлерінің кәсіби және құқықтық 
қорғау сапасын бағалау жұмыстары жүзеге асырылып жатыр. Осы саладағы  толық және нақты заңнаманың болмауы 
медициналық қызметкерлердің  халыққа мотивациялық емес, қайта теріс  қарым-қатынас жасаулары  жиі кездесуде.[5,6,7]. 
Ресей ғалымдарының зертеулері бойынша, жоғарыдағы келеңсіз жағдайлар, соңғы жылдары денсаулық сақтау саласында 
маңызды өзгерістерге ие болуда. Олардың сот-медициналық тәжірибеде де байқалатыны,  атап айтқанда, алуан түрлі шұғыл 
көмек көрсететін емдеу-профилактикалық мекемелердің зорлап өлтіру жағдайларында клиникалық-анатомиялық талдауға деген 
талаптардың айтарлықтай артқаны, емдеу мекемелерінен тыс кенеттен болған өлім-жітімдік жағдайлары бойынша клиникалық-
анатомиялық жұмыстың белсене түскені айтылады [7,8,9,10]. 
Медицина қызметкерлерінің кәсіптік құқық бұзушылығы бойынша құқықтық жауапкершілігі медицина практикасындағы ең 
маңызды мәселелердің бірі болуы мүмкін. Объективті азаматтық-құқықтық және қылмыстық-құқықтық бағалаулар, әдетте 
медицина қызметінің кәсіптік ерекшеліктерінің  көп жақтылығымен қиындықтар тудырады.  
Осылайша, қарқынды дамып келе жатқан еліміздегі медициналық жәрдем азаматтық-құқықтық саласына кіретін медициналық 
қызмет түріне жатады. Дегенмен, басқа қызметтерден ерекшелігі, медициналық қызметтің азаматтық-құқықтық заңмен 
регламенттелмеген материалдық құндылықтар бар, ол: адам өмірімен денсаулығы. Әсіресе, зерттеу объектісінің осы тұсы арнайы 
есепке алуды талап етеді [9,10,11].  
Зерттеу мақсаты. Сапасыз медициналық қызмет көрсетудің себептері мен таралу деңгейінің сот-медициналық зерттеу негізінде, 
болашақ дәрігерлерді дайындауда құқықтық баптарды білім беру жүйесінде интеграциялы негіздеу. 
Зерттеу әдістері мен материалдары.Тәжірибелік сабақтарда: топта құқық негіздерін шешу және сараптама қорытындылары 
бойынша  дискуссия жүргізу. Бұл студенттер жұмысын белсендіреді және ойлау мен шығармашылықты дамытады.  
Стоматологиялық тәжірибеде кездесетін емдік көрсеткіштің қателіктеріне сипатама жасалынып, ҚР ӘМ-не  қарасты Сот сараптама 
орталығының Түркістан бөлімінде, тексеру  объектілері ретінде сырқат тарихы, амбулаториялық картасы мен сот медициналық 
сараптама материалдары қаралған. Зерттеу жұмысына MS Excel (2011 for IOS) және SPSS Statistics 17.0 статистикалық 
бағдарламалық пакеттері қолданылды. Статистикалық көрсеткіштерді анықтау үшін Стъюденттің t-критерийі және бір факторлы 
дисперсионды анализ қолданылды . 
Зерттеу нәтижелері және оларды талдау.  Оқытушы-зерттеушілер тәжрибе сабағын жүргізуде біршама кепілдемелер ұсынады. 
Солардың қатарында қызу пікірталас тудыру үшін қолайлы орта тудыру қажеттігі баса айтылады. Яғни , студент семинар 
барысында ойын еркін білдіруге, пікірін нақтылауға, көзқарасын толық жеткізе отырып, пікірталасқа  белсенді қатыса білуі 
маңызды. Студенттердің белсенділігін қашан да қолдап, дамыту қажет. Қазіргі уақытта әлемдегі елдердің көптеген жоғары 
оқу орындарында  білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін игеру өзекті мәселелер қатарына жаиады. Өйткені бәсекеге қабілеттілік  
жоғары оқу орнында білім берудің жаңа технологияларын меңгеруімен, оны оқу процесіне енгізуімен және де түлектердің еңбек 
нарығында сұранысына ие болуымен  интеграциялы түрде айқындалуы керек. Осыған орай сот медицинасы құқық және сот 
тәжірибесінде туындайтын медициналық және биологиялык сұрақтарды қарастырып шешеді. Сот медициналық және  басқа 
да сараптамаларды тағайындау Қазақстан Республикасының Қылмыстық істерді жүргізу кодексінде аталып көрсетіледі. Осы 
кодекстің 241-бабы [2].  
Сараптаманы міндетті түрде тағайындау себептеріне: 
а) өлімнің себептерін, денсаулыққа келтірілген зиянның сипаты мен ауырлық дәрежесін анықтау ;  
ә) іс үшін маңызды болып, бірақ жасы туралы құжаттар болмағанда немесе күмән туғызғанда сезіктінің, айпталушының  
жәбірленушінің жасын анықтау;  
б) ақыл-есінің дұрыстығы немесе қылмыстық іс  жүргізуде өз  құқықтары мен заңды мүдделерін өз бетінше қорғау 
қабілеті жөнінде күмән туғанда сезіктінің, айыпталушының психикалық немесе тәнінің жай- күйін анықтау жатады. 
Дәрігер тәжірибесінде де, кез-келген саладағы сияқты өкінішке орай түрлі қателіктер, кемістіктер кездеседі. Олар көбінесе 
медициналық білімнің төмендігінен, диагностика мен емдеу әдістерін толық меңгермеуден туындайды. Кей жағдайларда мұндай 
кемшіліктер медицина қызметкерлері өз міндеттеріне салғырттықпен қарағанда орын алуы мүмкін. Дәрігер қателігі науқастың 
немесе оның туыстарының арыз беруіне әкеледі. Арыз беру себептері және негіздері әртүрлі болады: емнің немесе операцияның 
нәтижесіз болуы, қате немесе кеш қойылған диагноз, медицина қызметкерлерінің дөрекілігі немесе немкеттілігі. Арыз көбінесе 
науқас организміне активті ем көрсететін / бет-жақсүйек аймағын емдейтін хирург- стоматолог,терапевт- стоматолог / саладағы 
дәрігерлер атына түседі.    
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінде /ҚР ҚК/ көрсетілген қылмыстық әрекеттер орын алса, онда дәрігер 
қылмыстық жауапкершілікке тартылады.  



Тәжірибе барысында қылмыстық немкетті қарау мен  медициналық білімнің таяздығын ажырату қиындыққа әкеледі. Әр кезде 
есте сақтайтын қағида - медицинадағы немқұрайлылық, медициналық білімнің таяздығы науқасқа зиянын тигізсе, онда дәрігер 
қылмыстық жаупкершіліктен кете алмайды. ҚР ҚК-нің 9-шы бабының 2-ші бөлімінде көрсетілгендей «Осы Кодекстің Ерекше 
бөлімінде көзделген қайсы бір әрекеттің белгілері формальді болса, бірақ елеулі маңызы болмағандықтан қоғамдық қауіпті емес, 
яғни жеке адамға, қоғамға немесе мемлекетке зиян келтірмеген және зиян келтіру қаупін туғызбаған іс-әрекет немесе әрекетсіздік 
қылмыс болып табылмайды». Дәрігерлердің абайламай немесе салдыр-салақтықпен істейтін әрекеттері түрлі сипатта болып 
келеді. Науқасты толық тексермеу: анамнезін толық жинамау, қарапайым диагностикалық әрекеттерді жасамау - пульсін 
анықтамау, қан қысымын өлшемеу, тиісті анализдерін алмау. Зерттеу диагностикасы  ақауларынын тексеру көлемінің 
жеткіліксіздігін (ақаулардың жалпы санының 22,2%-н немесе диагностика ақауларының 46,2%); кешіктірілген диагноз немесе 
диагноз қойылмаған ауруды (сәйкесінше  16,7% және 34,6%) ерекшелесе болады. Зерттеу нәтижесіне сүйене отыра, науқас 
жағдайының ауырлығын жеткілікті бағаламау мен  басқа мамандармен  өз уақытында кеңеспеу (3,7% және 1,1%) жағдайлары 
құрайды.   
Емдеудің негізгі қателіктеріне (31,5% жалпы құрылымда және  60,7% емдеу ақауларының құрылымында) ауруханаға кешіктіріп 
жатқызу жатады. Емдеу көлемінің жеткіліксіздігі (7,4% және 14,3%), емдеу әдісінің дұрыс таңдалмағандығы және дұрыс 
жүргізілген диагноздың асқынуы (5,6 %-дан), ал емдеу нысанының кеш жүргізілуі (1,9 %) бойынша үлестік салмағы айтарлықтай 
аз болды . 
Дәрігер науқасты толық қарап тексермесе, диагноздың  асқынулары дер  кезінде анықталмай немесе кеш анықталуы мүмкін. Сол 
себептен науқас уақтылы ауруханаға жатқызылмай қалады.  
Медициналық құжаттардан маңыздысы сырқатнама: бұл құжатқа науқас туралы барлық мәліметтер енгізілгендіктен, оның емдік, 
ғылыми-тәжірибелік және заңнамалық мәні бар. Өкінішке орай, сот медицина тәжірибесі көрсетіп келе жатқандай 
сырқатнамаларды толтыруға дәрігерлер немқұрайлылықпен қарағандықтан  көптеген қателіктер жіберіледі: жарақаттарды 
сипаттамай тек атын атайды немесе олардың сипаты толық болмайды, операциялар мен күрделі диагностикалық тәсілдер 
үстіртін жазылып, диагноз қысқартылып жазылады немесе эпикриз мазмұны толық болмайды. 
Әдеби шолуларға назар аударсақ, ТМД-елдерінде және Европа мемлекеттерінде  стоматолог мамандарының емдік 
көрсеткіштерінің ішінде құқық бұзушылық  35-40%-дан  жоғары екен [11,12,13]. 
Қорыта айтқанда, оқытушы тек проблеманы атап көрсетпестен, соны болашақ маманның ой-елегінен өткізіп, терең және оң 
шешім қабылдауына ықпал етуі керек. Нәтижесінде болашақ стоматологтың құқық пен денсаулық сақтау министрлігінің 
заңнамаларына деген көз қарасының дамуы арта түседі. Болашақ дәрігерлердің басым бөлігі теориялық материалды алады және 
қажетті тәжірибелік дағдыларды меңгереді. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
Резюме: В настоящее время, когда уровень медицины, оснащение оборудованием и технологий значительно вырос, проблема 
четкого установления юридической ответственности за нарушения, совершаемые медицинскими работниками в процессе 
осуществления ими своей профессиональной деятельности, приобрела особую актуальность.  Дана характеристика наиболее 
типичных дефектов медицинской помощи, встречающихся в врачебной стоматологической практике. Объектами исследования 
явились история болезни, амбулаторных карт и материалы судебно-медицинских врачебных экспертиз, произведенных в 
Туркестанском филиале Центра судебной медицины МЮ РК в 2015-2018 гг. Для исследования былы использованы Статистические 
программные пакеты для  MS Excel (2011 для IOS) и SPSS Statistics 17.0. Для определения статистических показателей были 
использованы  t-критерий и однофакторный дисперсионный анализ. 
Ключевые слова: правовая помощь, правонарушения в медицинской практике, экспертиза, статистика 
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PROBLEMS OF STOMATOLOGICAL SPECIALIST PREPARATION 

 
Resume: At the present time, when the level of medicine, provision of equipment and technologies has increased significantly, the iss ue of 
establishing a clear legal responsibility for violations committed by medical personnel in the course of their professional activities, has 
acquired special urgency. The objects of research were the medical history, outpatient records and materials of forensic medical 
examinations made in the Turkestan branch of the Center for Forensic Medicine of the Ministry of Justice of the Republic of  Kazakhstan in 
2015-2018. Statistical software packages for MS Excel (2011 for IOS) and SPSS Statistics 17.0 were used for the study. t-criterion and one-
factor dispersion analysis were used to determine statistical indices. 
Keywords: legal assistance, offenses in the medical practice, expertise,statistics  
 


