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ДДҰ сарапшыларының пікірі бойынша денсаулық сақтау жүйесінің маңызды сипаттамаларының бірі - жауаптылық сияқты 
көрсеткіш. Жауаптылық - бұл Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған денсаулықты өлшеу тұжырымдамасы. 
Жауаптылық деңгейі медициналық көмектің алдын-алу, күтім сапасы және көпшілік тұтынатын қызметтерге деген үмітіне 
қаншалықты сәйкес келетінін өлшей алады. 
Түйінді сөздер: денсаулық сақтау жүйесі, денсаулық сақтау жүйесінің жауаптылығы, жауаптылықтың индикаторлары 
 
Кіріспе 
Жаһандық процестер жағдайында қазіргі өркениеттің дамуын талдау әлеуметтік қатынастарды ізгілендіруде әлемнің 
көптеген елдері үшін басымдыққа айналатынын көрсетеді [1]. Осы фактіні ескере отырып, денсаулық сақтау жүйесінің 
тиімділігін бағалауда халықтың медициналық көмек көрсетуге қанағаттанушылық өлшемі енгізілді. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы (ДДҰ) бұл критерииге үлкен мән береді және де оны «жүйенің жауаптылығы» деп аталған. Жүйенің 
жауаптылығы денсаулық сақтау жүйесінің халықтың қажеттіліктеріне қатынасын сипаттайды. Бұл өлшемді жауаптылық 
тұжырымдамасының әртүрлі компоненттерін бағалауға бағытталған сұрақтар жиынтығын қамтитын социологиялық 
зерттеудің көмегімен өлшеу ұсынылады [2].  
ДДҰ көзқарастарына сәйкес, жауаптылық екі негізгі бағытпен сипатталады: жеке - адами қадір-қасиетті құрметтеу және 
тұтынушыға бағдарлау, ол әр түрлі жауаптылық элементтерін біріктіреді. Жеке сала адамның қадір-қасиеті, дербестігі, 
байланыс және құпиялылық сияқты элементтерді біріктіреді; тұтынушылық қызметтерге қызмет көрсету тиімділігі, өмір сүру 
сапасы, медициналық қызмет көрсетушілерді таңдау және емдеу кезінде әлеуметтік қолдауға қол жетімділік кіреді. 
Денсаулық сақтау жүйесінің халықтың сұраныстарына жауаптылығын бағалау критерийлерінің бірі ретінде ДДҰ 
стандарттарына сәйкес респонденттерден арнайы медициналық дайындықты қажет ететін көрсетілетін медициналық көмек 
сапасы мәселелері ескерілмейді [3, 4, 5, 6]. 
Шетелдік әдебиеттерге шолу жүргізу барысында, көпетеген ғалымдардың еңбектерінде «денсаулық сақтау жүйесінің 
жауаптылығы» термині жиі кездеседі. Бірқатар  ғалымдар *7, 8, 9, 10+ денсаулық сақтау жүйесінің денсаулық жағдайына 
жауаптылығын тек  шектеулі аймақта немесе пациенттердің белгілі бір тобында медициналық көмектің белгілі бір түрін 
қамти отырып  жүргізген. Зерттеушілердің екінші тобы *11, 12+ әр түрлі елдердегі денсаулық сақтау жүйесінің жауаптылық 
критерилерін қолдану мүмкіншіліктерін  және сипаттамаларын зерттеуге бағытталған. Райс Н., Конклин А., Мальхотра С. *13, 
14+ денсаулық сақтау жүйесінің жауаптылығын зерттеу әдістемесіне назар аударады және біртұтас тәсіл жасау қажеттілігін 
талқылауға көңіл  бөледі. Ғылыми жұмыстарды талдай келе  күрделі  мәселенің бірі  индикатор өлшемдерін таңдау және 
оларды әр түрлі елдер мен аумақтар үшін қолдану мүмкіндігі екенін атап өткен жөн.  
Денсаулық сақтау жүйесінің жауаптылығы оның адамгершілік дәрежесін, пациенттердің физикалық және психологиялық 
жайлылық деңгейін, олардың адами қадір-қасиетін, медициналық қызмет көрсетушіні таңдау еркіндігі, әлеуметтік 
құқықтарын сақтауды көрсетеді. Денсаулық сақтау жүйесінің жауаптылығы туралы ұғым әртүрлі, пациенттердің қанағаттануы, 
пациенттердің қабылдау қабілеттілігі және пациенттік тәжірибе идеяларын біріктіреді. Жауаптылықтың  жалпы 
тұжырымдамасы денсаулық сақтау жүйесінің клиенттері ретінде пациенттер мен олардың отбасыларының кейбір жалпы 
қажеттіліктеріне сәйкес келетіндігін көрсетеді. Жауаптылық  денсаулық сақтау жүйесімен өзара әрекеттескен кезде 
денсаулығының жақсарғанын анықтауға тырыспайды, ол денсаулық сақтау жүйесін бағалау кезінде, денсаулықты өлшеу 
кезінде анықталады [15].  
ДДҰ стандарттарына сәйкес денсаулық сақтау жүйесінің жауаптылығын бағалау кезінде критерилерде арнайы медициналық 
дайындықты қажет ететін медициналық көмектің сапасы туралы сұрақтар жоқ екенін ескеру қажет. Әлемдік тәжірибеде 
денсаулық сақтау жүйесінің жауаптылығын бағалау үшін сегіз критерий анықталған: адамның қадір-қасиетін құрметтеу, 
құпиялылық, емделу процесінің дербестігі пациенттің қатысуымен, дәрігердің коммуникациялық дағдылары, тиісті 
жағдайлар, медициналық көмек көрсету уақыты, әлеуметтік қолдау желісіне кіру және медициналық қызмет көрсетушіні 
таңдау [16].  
Шетелдік зерттеулер денсаулық сақтау жүйесінің жұмысын бағалау үшін халықтың қажеттіліктеріне жауаптылық 
критерилерін таңдау мен қолдану мүмкіндіктерін белсенді қарастыруда. 2011 жылы Forouzan A. S.  Тегеранда пациенттердің 
күтулерін зерттеген кезде. Иранда денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін бағалауда жауаптылық индикаторын қолдану 
мүмкіндігі бар екенін көрсетті. Осы зерттеудің нәтижелері мен ДДҰ жауап беру моделінің сегіз бағыты арасында көптеген 
ұқсастықтар болды, дегенмен кейбір айырмашылықтар табылды. Тиімді күтім адамдардың пікіріне негізделген жаңа өлшем 
ретінде танылды. Эксплуатациялық көңіл аудару аймағы назар және дербестік сияқты екі көрсеткішке енгізілді. Қатысушылар 
еркін таңдау автономияның құрамдас бөлігі деп санай отырып, автономияны медициналық қызмет көрсетушіні таңдаудан 
ажырата алмады, сондықтан бұл бағыттар біріктірілді. Сайып келгенде, негізгі ыңғайлылық, әлеуметтік қолдауға қол 
жетімділік, абырой мен құпиялылық сияқты салалар денсаулық үшін маңызды болып саналды [11]. 
Forouzan A.S.  кішігірім ауытқуларға қарамастан жауаптылықтің сегіз критерилерін бағалады. Мысалы, респонденттер емдеу 
автономиясын провайдер таңдауынан айыра алмады, өйткені таңдау автономияның бір бөлігі деп санайды. Сондықтан 
зерттеуші екі өлшемді де автономия деген атпен біріктірді. Тайваньдағы денсаулық сақтау жүйесінің жауаптылығын зерттеу 
барысында Hsu C. C. және басқалар *12+ ДДҰ ұсынған жеті критерийді бағалады. Нәтижесінде талдау бес фактордың 
маңыздылығын көрсетті: құрмет, қол жетімділік, құпиялылық, сыпайылық және әлеуметтік қолдау. Оңтүстік Африкада қол 



жетімділік, байланыс, дербестік және құрмет денсаулық сақтау жүйесінің жұмысын жақсартудың басым критерийлері ретінде 
танылды [8]. 
Ресми халықаралық құжаттарды талдау барысында ДДҰ жүйенің жауаптылығын тиімділік көрсеткіштерінің бірі ретінде 
қарастыратынын және денсаулық сақтау жүйесінің аумақтық деңгейдегі көрсеткіштерін талдауда оның параметрлерін 
қолдануды талап ететіндігін көрсетеді. Денсаулық сақтау жүйесінің жұмысын бағалауда 2012 жылы жарияланған тәжірибелік 
зерттеу барысында Еуропаның жеті елінің бесеуі бағалауда денсаулық сақтау жүйесінің жауаптылық индикаторын қолданды 
[16].  
Жауаптылықтың жалпы тұжырымдамасы денсаулық сақтау жүйесінің клиенттері ретінде пациенттер мен олардың 
отбасыларының кейбір жалпы қажеттіліктеріне сәйкес келетіндігін көрсетеді. Жауапкершілік денсаулық сақтау жүйесімен 
өзара әрекеттескен кезде денсаулығының жақсарған анықтауға тырыспайды, денсаулық сақтау жүйесін бағалау кезінде, 
денсаулықты өлшеу кезінде анықталады [2]. 
М.А. Камалиевтің пікірі бойынша жауаптылық пен қанағаттанушылық категорияларының арасындағы негізгі 
айырмашылықтар мыналар: Біріншіден, пациенттердің қанағаттанушылығы, әдетте, денсаулық сақтау жүйесінің белгілі бір 
жағдайындағы клиникалық өзара әрекеттесумен шектеледі, ал жауаптылық денсаулық сақтау жүйесін тұтастай бағалайды. 
Екіншіден, пациенттердің қанағаттанушылығында қарастырылатын элементтер диапазоны көбінесе медициналық және 
медициналық емес аспектілерді біріктіреді, олардың жауаптылығы тек медициналық емес жақтарға ғана бағытталған. 
Сонымен, ең бастысы, пациенттің қанағаттануы тұтынушының медициналық мекеме немесе тұтастай денсаулық сақтау 
жүйесі көрсететін қызметтердің сапасына деген көзқарасын көрсетеді және қабылданып отырған қажеттіліктердің, күтулер 
мен емдеудің тәжірибесінің кешенді қоспасы болып табылады, ал жауаптылық жеке адамдардың денсаулық сақтау 
жүйесімен өзара әрекеттесуін олардың «заңдылығын» жүзеге асыру тұрғысынан өлшейді [15]. 
Әлеуметтік маркетинг идеологиясына сүйене отырып, жауаптылық екі негізгі аспектке ие: адамға құрмет және клиентке 
бағдар. Біріншісіне қадір-қасиет, дербестік және құпиялылық сияқты элементтер кіреді, ал соңғысы жедел қызмет, негізгі 
қызмет көрсету сапасы, қызмет жеткізушіні таңдау және емдеу кезіндегі әлеуметтік қолдауға байланысты. 
Жауаптылықтың кең таралған кейбір көрсеткіштері  1 кестеде келтірілген  [2]. 
 
Кесте 1 – Жиі қолданылатын  жауаптылықтың индикаторлары  

Жауаптылық индиткаторлары ДДҰ ЭЫДҰ Канада Ұлыбритания АҚШ 
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Әдетте тұтынушының ұйымның немесе персоналдың қызметі туралы пікірі кешенді сипатта, сапалық емес параметрлер 
басымдылықпен, сервистік қолдауды және эмоционалды бояуды бағалайтыны маңызды. Денсаулық сақтау мәселелері 
бойынша қоғамдық пікірдің пайда болуы көбінесе халықтың емдеу-алдын алу ұйымдарының қызметіне 
қанағаттанушылығына байланысты [2]. 
ДДҰ-ның 41 елдегі жалпы демографиялық зерттеулерінен алынған 105806 зерттеу жазбаларын қолдана отырып, денсаулық 
сақтау жүйесінің жауаптылығы деп аталатын медициналық көмектің клиникалық емес сапа тұжырымдамасындағы сегіз 
облыстың салыстырмалы маңыздылығы сипатталған. Бұл мақалада мемлекеттік деңгейдегі ауыспалылардың (тұрғылықты ел, 
адамның дамуы, денсаулық сақтау шығындары және «географиялық аймақтар») және жынысы, жасы, білімі, денсаулығы 
және ресурстарды пайдалану арқылы анықталған ішкі позициялар үшін домендік маңыздылықтағы айырмашылықтар 
қарастырылады. Респонденттердің көпшілігі негізгі бағыт ретінде жедел бағытты таңдады. Абырой екінші болып таңдалды, 
одан кейін байланыс орнатылды. Әлеуметтік қолдау желілеріне қол жетімділік ең маңызды бағыт ретінде анықталды. Жалпы 
алғанда, рейтингтердегі жақындасу тұтас елдермен салыстырғанда елдер ішіндегі субпопуляциялар арасында күшті болды. 
Алайда, тіпті барлық елдерде, пікірлердегі айырмашылықтардан гөрі ұқсастықтар көп. Бұл нәтижелер медициналық көмектің 
сапасы мен тиімділігін жоғарылату үшін медициналық көмек сапасына критерийлердің рейтингісін береді [17]. 
ДДҰ сарапшылары Бельгия мен Қырғызстанда жүйенің кейбір аспектілері мен ішкі аспектілері (пациенттің бағдарлануы, 
әлеуметтік әділеттілік және денсаулықтың детерминациясы сияқты) таңдалған көрсеткіштерге толық сәйкес келмейтіндігін, 
сондықтан олардың кейбіреулерін қолдануға мүмкіндік бермейтіндігін атап өтті. Денсаулық сақтау жүйесінің жұмысын 
бағалау ДДҰ сарапшыларының келешекте денсаулық сақтау жүйесінің реактивтілігін бағалау көптеген елдерде жүргізілуі 
керек деген пікірімен келісуге болмайды, өйткені социологиялық зерттеулер барысында алынған халықтың осы мәселе 
бойынша пікірлерінің жиынтығы кез-келген елде кездесетін медициналық мәселелердің әлеуметтік көрінісі болып табылады. 
Олардың нәтижелерін білу  денсаулық сақтау жүйесін басқаруды түзетуге мүмкіндік береді *18+. 



Денсаулық сақтау мекемелерінің Қытай провинцияларының бірінде жүргізілген зерттеуі бойынша бөлу келесідей болды 
(2кесте): мемлекеттік емханалар - 29,5%; мемлекеттік ауруханалар - 31,2% және жеке клиникалар - 39,3% (4-кесте). 
Мемлекеттік клиникалар жауаптылықтың бес өлшеміне назар аударады: жедел назар аудару (4.15), қадір-қасиет (4.17), 
байланыс (4.07), дербестік (4.05) және құпиялылық (4.02). Мемлекеттік ауруханалар жеке клиникалардан гөрі абыройлы (4.03 
қарсы 3.94), байланыс (3.97 қарсы 3.82), автономия (3.92 қарсы 3.74 және 3.74) және жеке өмір (3.94 vs. қарсы). 73), бірақ 
операциялық назарға балама (3.92 қарсы 3.93). Бұл Қытайдағы адамдарға жеке денсаулыққа қарағанда денсаулық сақтау 
жүйесіне көбірек сенім артатынын көрсетеді. 
 
Кесте 2 - Қытайдың бір провинциясындағы денсаулық сақтау жүйесінің жауаптылық элементтері бойынша алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек көрсетулерінің орташа және стандартты қателіктерін салыстыру 

Domains 
a
 Total Public Clinics Public Hospitals Private Clinics P-value 

b 

Prompt Attention 3.99±0.01 4.15±0.02 3.92±0.02 3.93±0.01 <0.001 

Dignity 4.03±0.01 4.17±0.02 4.03±0.02 3.94±0.01 <0.001 

Communication 3.94±0.01 4.07±0.02 3.97±0.02 3.82±0.01 <0.001 

Autonomy 3.89±0.01 4.05±0.02 3.92±0.02 3.74±0.01 <0.001 

Confidentiality 3.88±0.01 4.02±0.02 3.94±0.02 3.73±0.01 <0.001 
a - 

Rated on a scale of 1 to 5. The higher the score, the better the patient experience. 
b
 – P-value based in ANOVA test 

 
2009/10 жж. ДДҰ денсаулыққа жауаптылықтың сегіз критерийі тұжырымдамасы негізінде перинаталды және акушерлік 
денсаулық сауалнамасы жасалды. Этикалық мақұлданғаннан кейін, босанғаннан кейінгі 2 аптадағы 171 әйел, 
Нидерландыдағы Роттердамдағы үш негізгі акушерлік госпитальға бетпе-бет сұхбат жүргізу арқылы тартылды. Әйелдерде 
жауаптылық антенатальды кезеңде де, босанғаннан кейінгі кезеңде де анықталды. 
Құпиялылық пен қадір-қасиет антенатальды және босанғаннан кейінгі кезеңде маңызды көрсеткіштер ретінде анықталды. 
Алайда, «антенатальды кезең» когортының респонденттері үшін бұл көрсеткіштер қарама-қарсы когорттағы босанған 
әйелдерге қарағанда маңызды, өйткені жауап берудің қалған 6 критерийінің үлесі басым (кесте 3). 
 
Кесте 3 - Роттердамдағы перзентханалардың респонденттердің босану мерзіміне байланысты жауаптылықты бағалау 

Domain Antenatal phase Delivery phase 

Autonomy (AU) 82.0% 84,3% 

Dignity (DI) 94,1% 90,3% 

Communication (CM) 80% 85,8% 

Confidentiality 92,2% 88,4% 

Choice of provider 71,2% 72,9% 

Prompt attention 70% 79,4% 

Quality of basic amenities 72,9% 76,6% 

Social consideration 68,3% 78,9% 

 
Нидерландыда перинаталды медициналық қызметтердің «пациенттерге бағдарлау» тобымен салыстырғанда «адамдарға 
құрмет» тұрғысынан жақсырақ болды. Тұтастай алғанда, пайдаланушылардың денсаулығы мен денсаулығына байланысты 
сипаттамалары босанғаннан кейінгі кезеңдегі тұлғалық сипаттамаларға (мысалы, білім, қолайсыз аймақ) қарағанда жауап 
сапасының үлкен өзгергіштігін түсіндіреді, ал антенаталды кезеңде жеке бастың сипаттамаларына көбірек байланысты [19, 
20, 21]. 
Келесі зерттеу мақсаты еуропалықтардың өз елдеріндегі денсаулық сақтау жүйелері мен медициналық қызмет 
көрсетушілердің жауаптылығы туралы көзқарастары туралы көбірек білуге бағытталған. Германия, Италия, Польша, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария және Ұлыбритания тұрғындарымен 16 және одан жоғары жастағы 8119 адамның кездейсоқ 
іріктеу әдісін қолданумен телефон арқылы сауалнама жүргізілді. Респонденттердің жартысынан көбі дәрігерлер оларды 
үнемі мұқият тыңдайтынын, сұрақтар қоюға уақыт бергенін және нақты түсініктемелер бергенін айтты. Швейцария мен 
Ұлыбританиядан келген респонденттер дәрігерлердің қарым-қатынас қабілеттеріне үнемі жоғары қанағаттанушылық 
деңгейлерін, ал Польшадағы респонденттерге онша қанағаттанбайтындығын хабарлады. Словендер мен итальяндықтар 
көрсетілетін қызметтердің сапасын және олардың жеткізушісін таңдау мүмкіндігін жоғары бағалады. Швед халқы 
жауаптылықтың маңызды индикаторлары ретінде автономия мен қадір-қасиетті атап өтті, олар өз кезегінде Испания, 
Словения және Италияда ең төменгі деңгейге ие болды. Жастар үлкендерге қарағанда сыншыл болды. Емделушілердің емдік 
шешімдерге қатысу күтуі жоғары болды, әсіресе жастар арасында, 74% бұл процеске белсенді қатысуға дайын екендігін 
көрсетті *22+. 
44 елдің қызметі (n = 103,541) халықтың стационарлық және амбулаториялық көмекке деген қажеттілігіне қатысты талданды. 
Стационарлық көмекті алған науқастар қолайлылықты, негізгі тұрмыстық жағдайлардың сапасын және әлеуметтік қолдауға 
қол жетімділікті жоғары бағалады. Негізгі ыңғайлылықтың құпиялығы мен сапасы амбулаториялық ем қабылдаған 
пациенттермен белгіленді *23, 24+.  
Қорытынды  
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған индикаторлар көрсеткішін бағалау үшін әлемдік тәжірибеде қолдану 
денсаулық сақтау жүйесінің жауаптылық терминін және оны анықтайтын факторларды бірдей түсінуге мүмкіндік береді. 
Жарияланған деректерді талдау ұлттық денсаулық сақтау жүйелеріндегі, әр түрлі елдердің мәдениеті мен дәстүрлеріндегі 
айырмашылықтарға байланысты кейбір сәйкессіздіктер жалпы бағалаудың сенімділігіне айтарлықтай әсер етпейтінін 
көрсетті. Ресейлік ғалымдар жүргізген бірыңғай зерттеулердің нәтижелері Ресейдегі пациенттерге қатысты мәселелер басқа 



елдердегі пациенттердің проблемаларына ұқсас екендігін растайды. Бұл жүйенің халықтың қажеттіліктеріне жауап беру 
өлшемдерінің барлық сипаттамалары арасындағы қатынастарды егжей-тегжейлі зерттеуге бағытталған зерттеулерді жүргізуді 
қажет етеді, олардың мәні әлеуетті ғылыми жаңашылдығында ғана емес, сонымен бірге олардың нәтижелері жоғалған 
сенімді қалпына келтіруге қажетті ресурстарды анықтауға көмектесе алатындығында.  
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Кафедра интегрированных систем экономики и менеджмента здравоохранения 
 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ 
 
Резюме: По  мнению экспертов ВОЗ одним из важных характеристик системы здравоохранения  является такой показатель 
как отзывчивость. Отзывчивость – это концепция измерения здравоохранения, предлагаемая Всемирной организацией 
здравоохранения. Показатель отзывчивости может измерить, как здравоохранение отвечает ожиданиям людей в области 
профилактики, качества ухода и общественно потребляемых услуг.  
Ключевые слова: система здравоохранения, отзывчивость системы здравоохранения, индикаторы отзывчивости. 
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RESPONSIVENESS OF THE HEALTHCARE SYSTEM AND WAYS OF ITS STRENGTHENING 

 
Resume: According to WHO experts, one of the important characteristics of the health system is such an indicator as responsiveness. 
Responsiveness is a health measurement concept proposed by the World Health Organization. A responsiveness score can measure 
how health care meets people's expectations for prevention, quality of care, and publicly consumed services. 
Keywords: health care system, health care system responsiveness, responsiveness indicators 


