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№3 қалалық емхана пациенттерінің Damumed медициналық мобильді қосымшасына қанағаттану деңгейін анықтау және 
оны жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу. №3 қалалық емхана пациентерінің  Damumed мобильді қосымшасына 
қанағаттануды жақсарту үшін зерттеу жұмыстары нәтижесінде алынған ұсыныстарды, зерттеу нәтижелері бойынша 
ұсыныстарды пайдалану мүмкіндігіне негізделген. 
Түйінді сөздер: Ақпараттық технология, медициналық қызмет сапасы, Damumed, медициналық қосымша. 
 
Зерттеудің өзектілі 
Қазіргі уақытта, пациентке медициналық көмек немесе кеңес өажет болатын болса, міндетті түрде дәрігер қабылдауына 
жазылуы қажет. Телефон немесе басқа да хат алмасу түрлері арқылы кеңес алуға болады. Алайда, мұндай қарым-қатынас 
кезінде дәрігер барлық қажетті ақпаратты әрдайым ала алмайды. Жалпы, жағдайдың көптеген кемшіліктері бар, сондықтан 
балама қажет. 5-10 минуттық кеңес алу үшін емделушілерге медициналық мекемеге жету үшін уақыт пен ақша жұмсау қажет. 
Бұл қарт адамдар мен ауыл тұрғындары үшін ерекше проблема болып табылады. Өзінің денсаулығы туралы аз және жиі 
мазасыздану кезінде дәрігерге жүгінетін адамдардың белгілі бір түрі бар. Осыған байланысты, шектеулі медициналық 
ресурстар жағдайында созылмалы аурулармен ауыратын адамдарға қажеттігіне қарағанда аз көңіл бөлінеді. Дегенмен, 
әртүрлі себептер бойынша ауруды елемейтін және ауру өршіген кезде ғана медициналық көмекке жүгінетін адамдардың 
қарама-қарсы түрі бар. Екі жағдайда да адамдардың мінез-құлқы оларға да, денсаулық сақтау жүйесіне де теріс әсер етеді. 
Дәрігерге бару пациенттің денсаулық жағдайын нашарлатуы да мүмкін. Мысалы, ангина немесе суық тигенде науқас 
емханаға жеткенше ауру өршуі мүмкін. Сонымен қатар, иммунитет әлсіреген жағдайда дәрігердің қабылдауына кезекте 
тұрған кезде басқа науқастардан инфекцияны жұқтырудың айтарлықтай қаупі бар. Қазақстанның барлық тұрғындары 
мобильді байланысты пайдаланады, олардың 53,0% - дан астамы Интернетке шығу үшін ұялы телефондарды пайдаланады. 
Пациенттер мен  дәрігерлер арасындағы өзара қарым-қатынаста мобильді және веб-технологияларды пайдалану 
медициналық консультациялардың тиімділігін және жалпы денсаулық сақтау жүйесін едәуір жақсарта алады *1]. 
Бұл зерттеудің мақсаты – ШЖҚ "№3 Қалалық емхана" МКК  пациенттерінің Damumed медициналық мобильді қосымшасымен 
қанағаттану деңгейін анықтау және оны арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу. Қойылған мақсатқа сүйене отырып келесі 
міндеттер анықталды:  
1.Медициналық мобильді қосымшалардың қазіргі таңда дәрігерлер мен пациенттер үшін тиімділігі мен маңыздылығын 
анықтау; 
2.Пациенттердің Damumed медициналық мобильді қосымшасымен қанағаттану жағдайын сауалнама жүргізу арқылы бағалау 
және оны талдау; 
3.Damumed медициналық мобильді қосымшасымен пациенттердің қанағаттану деңгейін анықтау және оны жақсарту 
бойынша ұсыныстар даярлау. 
Зерттеу пәні ШЖҚ "№3 Қалалық емхана" МКК пациенттерінің мобильді қосымшасымен қанағаттануы болып табылады. 
Бақылау объектісі ШЖҚ "№3 Қалалық емхана" МКК пациенттері болып табылады.  
Зерттеуді орындау барысында зерттелетін проблеманы ғылыми талдаудың әртүрлі аспектілеріне қатысты деректер 
қолданылды. Зерттеу жұмысының практикалық маңыздылығы сауалнама жүргізу барысында алынған мәліметтерді және 
одан әрі Damumed мобильді қосымшасымен қанағаттануды жақсарту бойынша сұрау нәтижелері негізінде әзірленген 
ұсыныстарды пайдалану мүмкіндігіне негізделеді. 
Зеттеу жұмысы 
Медицинадағы ақпараттық технологиялардың негізгі рөлі. Ақпараттық технологиялар-бұл ақпаратты сақтауды, жинауды, 
өңдеуді, көрсетуді және беруді қамтамасыз ететін осындай технологиялық тізбекке біріктірілген көптеген әдістер, өндірістік 
процесс және бағдарламалық-техникалық құралдар *2+. 
Осы тізбектің (ақпараттық технологияның) жұмыс істеу мақсаты-ақпараттық ресурстарды пайдалану үдерістерінің еңбек 
сыйымдылығын азайту және олардың сенімділігі мен жеделдігін арттыру.      
Қазіргі заманғы медициналық кәсіпорындар үлкен көлемде деректерді өндіреді және жинақтайды. Дәрігерлер, басқарушы 
органдар, басшылар бұл ақпаратты қаншалықты тиімді пайдаланғанына және медициналық көмектің сапасына, тұтастай 
алғанда елдің және оның әрбір аумақтық субъектісінің даму деңгейіне, сондай-ақ халықтың жалпы өмір сүру деңгейіне 
байланысты.   
Қазақстан Республикасында жергілікті медициналық ақпараттық жүйелер мен желінің қарқынды дамуы байқалғанын атап 
өткен жөн. Қазіргі уақытта медицина практикасында компьютерленген ауру тарихы мен терминдерді жіктеу жүйесі кеңінен 
таралған. Сонымен қатар, терминология мен деректер базасы арасындағы өзара қарым-қатынас маңызды рөл атқарады *3+.  
Қазіргі кезде аумақтық, содан кейін жаһандық медициналық ақпараттық жүйелерді құру қажет. Ақпараттық жүйелердің 
қазіргі жағдайы қаржылық ақпаратпен және медициналық бейнелердің мұрағаттарымен, медициналық аспаптардан 
бақылау мәліметтерімен, бақылау жүйелерінің жұмыс нәтижелерімен науқастар туралы электрондық жазбаларды біріктіру, 
ақпарат алмасудың қазіргі заманғы құралдарының (ауруханалар аумағында электрондық пошта, бейнеконференция, 
интернет және т.б.) болуы мақсатында беріледі *4+. 



Медициналық ақпараттық жүйелердің екінші деңгейінде компьютерленген медициналық жазба жүйесі келтіріледі. 
Медициналық ақпараттық жүйелердің қазіргі даму деңгейінде бұрын электрондық жадқа енгізілмеген медициналық 
құжаттарды болжайды (ең алдымен, диагностикалық аспаптардан, түрлі басып шығару, топограмма, сканограмма және т.б. 
түрінде ақпарат туралы болып табылады), бейнелер электрондық сақтау жүйелерінде (магнитооптикалық жинақтағыштарда) 
сканерленеді, есте сақталады және индекстеледі *5+.   
Медициналық ақпараттық жүйелерді дамытудың үшінші деңгейінде электрондық медициналық жазбаларды енгізуді 
жатқызуға болады. Бұл кезеңде медициналық мекемелерде кез келген жұмыс орнынан ақпаратты енгізу, сақтау және өңдеу 
үшін қажетті инфрақұрылым жақсы дамыған болуы тиіс. Пайдаланушы жүйемен сәйкестендірілуі тиіс, олар үшін олардың 
мәртебесіне сәйкес келетін қол жеткізу құқығы көзделген. Медициналық жазбалардың құрылымы компьютерлік өңдеудің 
түрлі мүмкіндіктерімен анықталады. Медициналық ақпараттық жүйелерді дамытудың осы деңгейінде медициналық 
электрондық жазба сараптамалық жүйелермен біріктіру, диагноз қою кезінде, пациенттің соматикалық және аллергиялық 
статусын ескере отырып, дәрілік заттарды таңдауда және т. б. шешім қабылдау процесінде маңызды рөл атқара алады. 
Медициналық ақпараттық жүйелерді дамытудың төртінші деңгейінде электрондық медициналық жазбалар жүйесінің атауы, 
бұл жағдайда пациенттер туралы жазбалар әлдеқайда көп ақпарат көздерін болжайды. Мұнда әрбір нақты пациент туралы 
барлық тиісті медициналық ақпарат ескеріледі, оның көзі ретінде басқа медициналық мекемелер болуы мүмкін. Осы даму 
деңгейі үшін пациенттерді сәйкестендірудің интернационалдық немесе жалпы мемлекеттік жүйесі, сондай-ақ 
терминологияның, кодтаудың, ақпарат құрылымының бірыңғай жүйесі және т.б. талап етіледі *6+.  
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, Денсаулық сақтау саласына ақпараттық технологияларды енгізу науқастарға қызмет 
көрсету сапасын арттыруға, медициналық қызметкерлердің жұмысын жеделдетуге және пациенттер үшін шығындарды 
азайтуға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта аталған артықшылықтар іс жүзінде әрбір медициналық мекемеге қол жетімді.  
Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық технологиялар төмендегі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: 
• пациенттерді есепке алуды жүргізу; 
• науқастардың жағдайын қашықтықтан бақылау; 
• тағайындалған емдеу тәсілін бақылау; 
• тексеру нәтижелерін сақтау және беру; 
• бастауыш қызметкерлерге кеңес беру; 
• қашықтықтан оқыту. 
Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану науқастардың денсаулық жағдайын мұқият бақылауға мүмкіндік береді. 
Науқастың барлық мәліметтері аурухана қызметкерлеріне қолжетімді болатын бірыңғай құжатта ұсынылады. Зерттеулер мен 
процедураларды өткізу нәтижелері туралы барлық ақпарат бірден электрондық медициналық картаға енгізіледі. Бұл басқа 
медициналық қызметкерлерге нақты пациенттің емдеу сапасын бағалауға, оның дұрыс еместігін немесе диагностиканың дәл 
еместігін дер кезінде анықтауға көмектеседі. 
Қазақстан республикасында қолданысқа енгізілген медициналық мобильді қосымшалар 
Қазіргі уақытта ҚР ДСМ-нің 2017 жылғы 10 қазандағы берген мәліметтері бойынша электрондық форматқа көшу үшін 
жүйелер енгізілді. ҚР Медициналық ұйымдардың 74,0% компьютерлік жабдықтармен қамтамасыз етілген. ДСМ шалғайдағы 
ауылдық дәрігерлік емханаларда, медициналық ұйымдарда ақпараттық технологиялардың барлық қажетті мүмкіндіктерімен 
қамтамасыз ету міндетін алға қояды. Бұл өте маңызды фактор, өйткені тек шалғай елді мекендерде тұратын пациенттерге 
ғана емес, барлық кез келген жердегі пациенттерге кедергісіз болуы үшін барлық медициналық ұйымдар бірыңғай 
ақпараттық базаға қосылуы тиіс.   
ҚР жаңа инновациялық жоба – "ДАМУ" ақпараттық технологиялар орталығы әзірлеген Damumed электрондық медициналық 
сервистерінің мобильді қосымшасы іске қосылды. Damumed жүйесін енгізу 2015 жылдан бастап Қарағанды облысының 
медициналық ұйымдарынан басталды. Бүгінгі таңда бұл жүйе Қазақстанның 14 өңірінде қолданылады *7+. 
Damumed мобильді қосымшасының көмегімен пайдаланушылар қабылдауға жазыла алады немесе дәрігерді үйге шақыра 
алады, жазылған рецептер мен зертханалық зерттеулердің нәтижелерін көре алады, ауруханалық парақтарды көшіріп ала 
алады. "Дабыл түймесі" функциясы 5 жасқа дейінгі балалардың ата-аналарына, жүкті әйелдерге және диспансерлік 
бақылаудың жекелеген топтары бойынша пациенттерге шұғыл, бір рет басу арқылы дәрігерді үйге шақыруға мүмкіндік 
береді *8+. 
Қазіргі уақытта қосымша меншік нысанына қарамастан мемлекеттік тапсырыс шеңберінде халыққа қызмет көрсететін барлық 
медициналық ұйымдарында қолданысқа енгізілген. 
Damumed Apple және Android операциялық жүйелерін пайдаланушылар үшін қол жетімді. Damumed мобильді қосымшасын 
енгізу медициналық мекемелердегі кезекті айтарлықтай азайтуға, ал болашақта жоюға мүмкіндік береді. 3 жылдан бері 
Қазақстан тұрғындарына электрондық қызметтер пациенттің сайты және емханаларда орнатылған терминалдар арқылы 
қолжетімді болды. Сондықтан біздің тұрғындар үшін емханалармен қарым-қатынас жасаудың мұндай форматы үйреншікті. 
Ақпараттық технологиялар біздің өңірдегі денсаулық сақтау жұмысының тиімділігін арттыруға, медициналық көмектің 
сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Қазақстанның цифрландыру бағдарламасы аясында денсаулық сақтау саласы 2018 
жылдың басынан бастап қағазсыз медицинаға көшу міндетін алға қойған *9+. 
Damumed әзірлеушілері қосымшаны үнемі жетілдіріп отырады және жақын арада халық талап ететін мобильді медициналық 
қызметтер желісін кеңейту жоспарларында. Бұл-диспансеризациядан немесе алдын алу іс-шараларынан өту үшін 
емханаларда тағайындалған қабылдау туралы пациенттің электрондық денсаулық паспорты, әрбір пациент үшін жалпы және 
жеке аурулардың және олардың асқынуларының алдын алу бойынша анықтамалық ақпарат, медициналық мұрағат, бақылау 
күнделігі, ақылды рецепт (дәріні қабылдау туралы хабарламалар,  дәріханаларда орналасқан және жұмыс уақыты бойынша 
дәрі-дәрмектерді іздеу), жедел жәрдем жүйелерімен өзара әрекет ету кезінде "дабыл түймесі" функционалын кеңейту болып 
табылады *10+. 
Damumed - бұл кешенді медициналық ақпараттық жүйенің медициналық порталының ресми қосымшасы: 
- дәрігердің қабылдауына жазылу; 
- дәрігерді үйге шақыру; 



- қабылдауға өз жазбаларын қарау; 
- дәрігердің үйге шақыруларын көру; 
- дәрігердің қабылдауына жазылу туралы еске салады; 
- медициналық ұйымға тіркелуді тексеру. 
Зерттеу әдістері мен материалдары 
Қойылған міндеттерді жүзеге асыру мақсатында 1-суретке сәйкес жұмыста ғылыми зерттеудің қазіргі заманғы әдістері 
қолданылды: әлеуметтік, аналитикалық, статистикалық. Мақсатқа жету және қойылған міндеттерді шешу үшін жұмыс 
бірнеше кезеңде жүзеге асырылды. Жұмысты орындау барысында зерттеу мақсатына сәйкес зерттеу бағдарламасы әзірленді. 
Зерттеу шеңберінде ақпараттық технологиялар, медициналық мобильді қосымшалар мәселелері бойынша әдеби 
дереккөздерге талдау жүргізілді. Библиографиялық әдіспен 50-ден астам әдебиет көздері талданды. 
Келесі кезеңде “ШЖҚ №3 Қалалық емхана МКК” пациенттерінің Damumed медициналық мобильді қосымшасымен 
қанағаттану деңгейін анықтау мәселесі бойынша пікірін зерттеу үшін сауалнама әзірленді. Әлеуметтік сауалнамаға 250 
респондент қатысты. Сауалнама анкета түрінде, анонимді түрде жүргізілді. Сауалнамаға қатысқанға дейін респонденттерден 
қатысу үшін ауызша келісім алынды. Сауалнама  қосымшада берілген. 
 

 
 

Сурет 1 - Зерттеу әдістері 
 

Осылайша, таңдалған зерттеу әдісі белгіленген бағдарламаны іске асыруға және қойылған міндеттерді шешуге мүмкіндік 
берді. Сауалнама нәтижелері Excel бағдарламасын қолдану арқылы өңделген. Нәтижелерді талдау бір ай ішінде жүргізілді. 
Одан кейін ШЖҚ “№3 Қалалық емхана” МКК пациенттерінің Damumed медициналық мобильді қосымшасымен қанағаттану 
деңгейін жақсарту мәселесі бойынша ұсыныстар әзірленді. 
Зерттеу нәтижелері 
Пациенттер үшін Damumed медициналық мобильді қосымшасымен медициналық қызметтерге қанағаттанушылық олардың 
қажеттіліктеріне, күтулеріне қаншалықты жауап беретіндігімен және уақтылы болып табылатындығымен анықталады.  ШЖҚ 
“№3 Қалалық емхана” МКК Damumed медициналық мобильді қосымшасымен пациенттердің қанағаттану деңгейін анықтау 
мақсатында пациенттерге сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижелерін талдау деректері Damumed мобильді 
қосымшасынмен қанағаттану деңгейін арттыруда негізгі рөл атқарады  
Сауалнама қосымшада ұсынылған арнайы құрылған сауалнамалар бойынша жүргізілді. Алдымен емделушілердің көрсетілген 
медициналық көмекке қатынасы бағаланды. Жалпы көрсетілген медициналық көмектің қанағаттануын бағалау мақсатында  
“№3 Қалалық емхана” МКК сауалнама жүргізе отырып, келесі қорытынды жасауға болады. Әйел адамдар медициналық 
мекемеге медициналық көмек алу үшін ерлерге қарағанда әлдеқайда жиі жүгінеді. Респонденттердің мынадай жыныстық 
құрамы бар: 24,8% оның ішінде ерлер, 75,2% әйелдер.  Пациенттердің дәрігерге қаралу жиілігі жасына қарай артады (әсіресе 
50 жастан кейін). 28,0% 30 жасқа дейінгі, 32,0% 31-50 жастағы, 40,0% 51 және одан жоғары жастағы адамдар. Жоғары білімі 
бар адамдар жылына 1-2 рет дәрігерге баруды қалайды, ал орта және арнаулы орта білімі бар адамдар медициналық 
мекемеге айтарлықтай сирек, олардың үштен бір бөлігі - жылына 1 реттен сирек барады. Аяқталмаған орта және бастауыш 
білімі бар адамдар – ай сайын немесе жарты жылда бір рет барады. Білім деңгейі жоғары болған сайын, денсаулық жағдайы 
туралы өзін-өзі бағалау соғұрлым жоғары. Әлеуметтік жағдайы бойынша бірінші орында өтініш жиілігі бойынша зейнеткерлер 
28,8%; екінші орында – қызметшілер 22,4%; үшінші орында – студенттер 18,0%; төртінші орында – жұмысшылар 16,0%; 
бесінші орында – жұмыссыздар 14,8%  құрайды. Егде жастағы адамдардың жасы артқан сайын иммунитеті төмендеп оңай 
ауырып қалады. Яғни бұл көрсеткіш денсаулық жағдайына байланысты болуы мүмкін. Сол себепті медициналық көмекке жиі 
жүгінеді.Бұл зерттеуде пациенттердің дәрігерге хабарлама жазу және қосымшада денсаулығына қатысты дәрігер жазбаларын 
көру алу мүмкіндігі анықталды.  Пациенттердің 100,0%-ы дәрігерге қосымша арқылы хабарлама жаза алмайтындығын 
көрсеткен, себебі Damumed мобильді қосымшасында дәрігерге хабарлама жазу қызметі жүзеге асырылмаған. Сонымен қатар 
100,0% респонденттер дәрігер қабылдауының медициналық жазбасын қосымшада көре алмайды, яғни бұл функция да 
Damumed мобильді қосымшасында жүзеге асырылмаған. Демек, пациентке медициналық жазба қажет болған жағдайда 
емханаға қайта жүгіну керек болады. ШЖҚ “№3 Қалалық емхана” МКК пациенттерінің 30,4%-ы  ғана Damumed медициналық 
мобильді қосымшасын қолданады. Басым бөлігі, яғни қалған 69,6%-ы Damumed қосымшасын пайдаланбайды. Бұл көрсеткіш 
жоғарыда көрсетілген респонденттердің жастық құрамына байланысты болуы мүмкін.  Емханада зейнеткерлер жетекші 



орынды алғандықтан оларға Damumed мобильді қосымшасын қолдану қиынға соғуы мүмкін. Немесе қосымша керек 
болмауы да мүмкін. 
“№3 Қалалық емхана” МКК пациенттерінің Damumed медициналық мобильді қосымшасын қолданудан бас тартуының басты 
себептері көрсетілген. Жалпы алынған мәліметтер бойынша пациенттердің 19,6%-ы қосымша маған қажет емес деп санайды, 
31,6%-ы қосымша жайлы білмейді, ал 10,0%-ы қызметтің сапасына қанағаттанбайды, басым бөлігі 38,8%-ы қосымшаны 
пайдалнумен байланысты күрделілктерге туындайды. 
Деректерді талдай келе, қосымша арқылы медициналық қызмет әрдайым  уақытылы жасалмайды деп айтуға болады, 54,4% 
респондент қосымша арқылы медициналық қызмет әрдайым  уақытылы жасалмайды деп көрсеткен, яғни осылайша ер 
адамдардың 24,4% - ы мен әйел адамдардың 30,0% - ы жауап берді, ал мұнымен ерлердің 14,0% - ы мен әйелдердің 10,8% - 
ы келісті. Бұл көрсеткіш Damumed қосымшасында туындайтын кейбір қателіктермен және де дәрігерлерде шұғыл басқа 
жұмыстардың шығып қалуымен байланыстырылды. 
Көрсетілген медициналық қызмет түрлерімен 3-суретке сәйкес ерлердің 24,0% - ы мен әйелдердің 15,2%-ы 
қанағаттандырылды, дегенмен ерлердің 14,8% - ы мен әйелдердің 26,8% - ы қанағаттанбайды деп айтуға болады. 41,6% 
сауалнамаға қатысушылардың қанағаттанбауының негізгі себептеріне қызмет түрлерінің аздығымен, яғни басқа да 
медициналық қызмет түрлері енгізілмегенін байланыстырды. 
 

 

Сурет 2 - Пациенттердің Damumed медициналық мобильді қосымшасы арқылы көрсетілетін медициналық қызмет түрлерімен 
қанағаттануы 

 
Сонымен,  ШЖҚ “№3 Қалалық емхана” МКК  Damumed қосымшасы арқылы медициналық қызмет түрін  тұтыну бойынша 4-
суретке сәйкес жетекші орынды дәрігер қабылдауына жазылу пунктінің иеленетінін көреміз – 55,2%, одан әрі 23,2% - 
дәрігерді үйге шақырту,  10,4%-аурухана парағын, анықтама және т.б. қызмет түрлерін, 6,8% -дәріге рецепт жазып алу үшін, ал 
қалған 4,4% емханаға тіркелу қызмет түрлерін қолданады. 
 

 
Сурет 3 - Damumed қосымшасы арқылы медициналық қызмет түрлерін тұтыну 

 
Пациенттердің 15,2%-ы Damumed қосымшасын қолдану өте оңай деп санайды, 34,0%-ы оңай, 38,0%-ға жуығы қосымшаны 
қолдану қиын, ал 12,8%-ы  Damumed  мобильдік қосымшасын пайдалану өте қиын деп есептейді. Damumed медициналық 
мобильді қосымшасын пайлануға байланысты күрделіліктер жоғарыда айтылған жастық құрамға да байланысты болуы 
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мүмкін. Damumed қосымшасындағы бақылау күнделігіне денсаулық көрсеткіштерін енгізуі бойынша пациенттердің 54,0% - 
енгіземіз, 46,0% - енгізбейміз деп жауап берді.  54,0% қан қысымы, пульс, бой, салмақ, т.б. көрсеткіштерді енгізеді екен. Олар 
өз денсаулығының көрсеткіштері бойынша осы көрсеткіштердің өзгеру динамикасын қарастыра отырып қаралу күнделігін 
жүргізеді екен. Енгізбейміз деп жауап берген пациенттердің олай жауап беруі уақыты жоқтығымен және қажеттілік 
тудырмайтынымен байланыстырылды. 
Респонденттердің емханада тапсырған анализдеріңіздің қорытындысын Damumed қосымшасының «Лабораторлық 
зерттеулер» бөлімінде көре алуы бойынша 75,2% -көре аламыз,  18,0% - көре алмаймыз, ал қалған 6,8% - барлық 
лабаториялық зерттеулерді көре алмаймыз деп жауап берді. Пациенттердің 18% емханада тапсырған анализдерінің 
қорытындысын қосымшада көре алмайтындығын көрсеткен. Бұл келісімшарт негізінде емханамен жұмыс жасайтын 
зертхананың «ДамуМЕД» медициналық ақпараттық жүйесімен жұмыс жасамауымен немесе зертхана қызметкерлерінің 
анализ нәтижелерін уақытылы ақпараттық жүйеге енгізбеуімен байланысты болуы мүмкін.  
Пациенттердің пікірлері субъективті сипатқа ие болуына қарамастан, алынған нәтижелерді жинақтай отырып, ШЖҚ “№3 
Қалалық емхана” МКК пациенттердің  Damumed мобильді қосымшасымен қанағаттануының жалпы деңгейі төмен екенін атап 
өткен жөн. Бұл медициналық мекемеге жастарға қарағанда егде жастағы адамдардың көп жүгінуімен байланысты. Қосымша 
арқылы медициналық қызмет түрлерімен пациенттерді қамтамасыз ету бұл үздіксіз жетілдіруді талап ететін және 
мониторинг пен прогресті қамтамасыз етуді қажет ететін процесс. Құрылымдық компоненттің сапасын қамтамасыз ету 
процесін үздіксіз жасай отырып, жоғары көрсеткіштерді сақтау және сонымен қатар сапаның басқа компоненттеріне назар 
аудару, сонымен қатар медициналық қосымшаның барлық компоненттерін үздіксіз жетілдіру қажет. 
Сауалнама қорытындысы бойынша келесі қорытынды жасауға болады. Сауалнамаға 250 респондент қатысты, 187 әйел адам, 
63 ер адам. Олардың жауаптарынан келесі қорытынды жасауға болады: 
1. Емханаға келушілер саны жеткілікті, алайда Damumed мобильді қосымшасының аудиториясын кеңейту қажет.  
2. Пациенттердің құрамында еңбекке жарамды жастағы, жоғары білімі бар, көбінесе ақыл-ой еңбегімен айналысатын (банк 
қызметкерлері, кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметкерлер), көп бөлігінде әйел адамдар басым, осы топ емханаға барудың көп 
көлемін қамтамасыз етеді, сәйкесінше Damumed мобильді қосымшасын осы топ жиі қолданады.  
3. Жалпы, респонденттердің 35,2%-ы емханада Damumed мобильді қосымшасы арқылы көрсетілетін медициналық қызмет 
түрлерін жақсы бағалады, алайда қосымша арқылы жүзеге асырылатын медициналық қызметтерді жетілдіруге баса назар 
аудару керек.  
4. Алғашқы 3 мәселеде келтірілген деректер Damumed мобильді қосымшасы арқылы емхана қызметтерін тұтынушыларды 
сегменттеу үшін пайдаланылуы мүмкін. 
Респонденттердің 100%-ы дәрігерге қосымша арқылы хабарлама жаза алмайтындығын көрсетті, себебі Damumed мобильді 
қосымшасында дәрігерге хабарлама жазу қызметі жүзеге асырылмаған. Сонымен қатар 100% респонденттер дәрігер 
қабылдауының медициналық жазбасын қосымшада көре алмайды, яғни бұл функция да Damumed мобильді қосымшасында 
жүзеге асырылмаған. Пациенттердің 54,5% Damumed қосымшасындағы бақылау күнделігіне денсаулық көрсеткіштерін 
енгізеді. 54,5% қан қысымы, пульс, бой, салмақ, т.б. көрсеткіштерді енгізеді. Олар өз денсаулығының көрсеткіштері бойынша 
осы көрсеткіштердің өзгеру динамикасын қарастыра отырып қаралу күнделігін жүргізеді. 
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Резюме: Цель работы: определить уровень удовлетворенности пациентов ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3" 
медицинским мобильным приложением Damumed и выработка предложений по ее повышению. Практическая значимость 
работы: основана на возможности использования данных, полученных посредством исследовательской работы, 
предложений, разработанных на основе результатов опроса по улучшению удовлетворенности мобильным приложением 
Damumed.  
Ключевые слова: Информационные технологии, качество медицинских услуг, Damumed, медицинские добавки. 
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SATISFACTION OF PATIENTS OF THE CITY POLYCLINIC №3 WITH THE  

MOBILE APPLICATION OF KIIS "DAMUMED" 
 

Resume: The thesis is presented on 45 pages of typewritten text and consists of an introduction, a brief description of the current 
state of the problem, chapters, chapters of their own observations, conclusions, practical recommendations, and a list of references. 
The work is illustrated with 14 drawings. The list of references contains 50 sources of literature. 
Purpose: to determine the level of satisfaction of patients “City polyclinic №3” with the medical mobile application Damumed and 
develop proposals for its improvement. 
Practical significance of the work: during the research work, based on the data obtained, the possibility of using recommendations 
developed based on the results of the survey to improve satisfaction with the Damumed mobile app. 
Keywords: Information technology, quality of medical services, Damumed, medical supplements 


