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ҚАБЫЛДАУЫНЫҢ РӨЛІ (ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ) 

 
Түйін: Қазіргі заманғы денсаулық сақтау үшін шектелген бюджеттер жағдайында ресурстарды ұтымды тұтыну 
өте өзекті мәселе болып табылады. Денсаулық сақтау технологияларын бағалау (ДСТБ) – денсаулық сақтау 
технологияларының салыстырмалы дәлелденген клиникалық және клиникалық-экономикалық 
(фармакологиялық-экономикалық) тиімділігі мен қауіпсіздігін, сондай-ақ, оларды қолданудың экономикалық, 
әлеуметтік және этикалық салдарын кешенді бағалау. Денсаулық сақтау технологияларын бағалау мақсаты – 
мәлімделген денсаулық сақтау технологияларын мақұлдау және мәлімделген денсаулық сақтау технологияларын 
өтеу тізбесіне енгізу және денсаулық сақтау саласындағы саясаткерлерді ақпараттандыру. Денсаулық сақтау 
технологиясын қолдану керек пе, жоқ па, оны қалай қолданған жөн және пациенттер одан қандай пайда көретіндігін 
көрсетеді. Сырқаттану мен ауыртпалықпен өмір сүру, диагностика және емдеу, оның ішінде көмек көрсету әдісі 
(шығындар мен пайданы талдау үшін), аурулар ауыртпалығы, күтімдегі олқылықтарды анықтау, қажеттіліктерді 
анықтау және қанағаттандыру туралы сараптамалық білім беру. Аурудың әлеуметтік салдарын емдеу (немесе 
емдеу мен қолдаудың жоқтығы) туралы пікірлер беру пациенттердің көзқарасына, қажеттілігіне қарай шешім 
қабылдау процесіне ықпал етеді. 
Түйінді сөздер: Денсаулық сақтау технологиясын бағалау, науқастардың шешім қабылдауы. 
 
Қазіргі жағдайда халықты сапалы медициналық 
көмекпен қамтамасыз ету үшін нақты практика 
жағдайында белгілі бір жаңа технологияның 
мүмкіндіктерін бағалау қажеттілігі туындайды. Жаңа 
технологияларды бағалауды оларды практикаға 
кеңінен енгізгенге дейін пайдалану әр түрлі 
ауруларды диагностикалау мен емдеудің тиімді 
тәсілдеріне қол жетімділікті арттыруға ғана емес, 
сонымен бірге мемлекеттің денсаулық сақтау 
шығындарын азайту элементі ретінде 
қарастырылатындығы айқын көрсетілген [1]. 
Әлемнің көптеген елдерінде денсаулық сақтаудың 
қазіргі заманғы дамуы басымдықтардың 
медициналық көмек көрсетуге арналған 
шығыстарды үнемдеуден ресурстарды бөлудің 
неғұрлым тиімді тәсілдерін әзірлеуге және енгізуге 
ауысуымен сипатталады. [2] Дәрілік препараттардың, 
медициналық бұйымдар мен техниканың тұрақты 
өсіп отырған құны кезінде кез-келген мемлекеттің 
басты проблемасы халық үшін медициналық 
көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ету болып қала 
береді. Бүгінде барлық елдер мұқтаж жандарға 
сапалы медициналық көмек көрсету мүмкіндіктерін 
кеңейту тұрғысынан өздерінің денсаулық сақтау 
жүйесін жетілдіруге мүдделі. Бұл міндет халықтың 
көпшілігі үшін лайықты медициналық көмек 
көрсететін елдер үшін де, көптеген азаматтар қазіргі 
заманғы стандарттарға сәйкес келетін медициналық 
көмек алмайтын немесе мұндай көмекті өздері үшін 
қолайлы бағамен ала алмайтын елдер үшін де бірдей 
өзекті [3]. Денсаулық сақтаудағы технологиялар деп 
дәрілік препараттар мен медициналық бұйымдарды, 
вакциналарды, медициналық және хирургиялық 
рәсімдерді, сондай-ақ адам денсаулығын сақтауға 
және қолдауға бағытталған кез- келген басқа да іс-
шараларды қоса алғанда, диагностиканың, емдеудің, 
алдын алу мен оңалтудың барлық әдістері түсініледі 
[4]. Денсаулық сақтау технологиясына фармацевтика, 
диагностикалық зерттеулер, медициналық 
құрылғылар мен процедуралар кіреді. Денсаулық 
сақтау технологияларын бағалау (ДСТБ) - бұл "осы 
технологияның тікелей және болжамды әсерін, 
сондай-ақ оның жанама және күтпеген салдарларын 
ескере отырып, денсаулық сақтау технологиясының 
қасиеттері мен әсерлерін жүйелі бағалау" [5].  

Денсаулық сақтау контексінде технологияларды 
бағалау қолда бар шығындар деңгейінде барынша 
пайда алуды айқындайтын оңтайлы балама емдеу 
диагностикалық әдістерінен таңдауды болжайды[6]. 
Осылайша, ДСТБ Халыққа қызмет көрсету түрлері 
(басымдықтарды айқындау) туралы ғана емес, 
сондай-ақ олар қашан және қалай ұсынылатыны 
туралы шешімдерді ұтымды қабылдауға 
жәрдемдесуге тиіс. Даму тұрғысынан ДСТБ 
медициналық көмектің, диагностиканың, емдеудің 
және ұйымдастырушылық инновациялардың жаңа 
прогрессивті әдістерін қолдана отырып жүйені 
құрылымдауды қарастырады. ДСТБ дамуы, сөзсіз, 
дәлелді медицина тұжырымдамасын 
қалыптастырумен және таратумен және денсаулық 
сақтау саласына әртүрлі іс-қимыл нұсқаларының 
(клиникалық-экономикалық талдау) экономикалық 
қолайлылығын талдау әдістерін енгізумен тығыз 
байланысты [7]. Жүйелі шолулар әдіснамасын 
әзірлеу, Кокран ынтымақтастығы мен Кокран 
кітапханасын құру, медициналық араласуды 
экономикалық бағалау әдістерін жетілдіру 
("шығындар-тиімділік"," шығындар-пайдалылық 
"және" шығындар-пайда") ДСТБ тарихындағы 
маңызды кезеңдер ретінде қарастырылады [8]. Бұған 
медициналық технологияларды олардың 
клиникалық тиімділігі, рентабельділігі, қауіпсіздігі, 
Әлеуметтік және экономикалық сипаттамалары 
тұрғысынан бағалау арқылы қол жеткізіледі [9]. ДСТБ 
мақсаты медициналық технологияларды 
мемлекеттік қаржыландыру туралы нақты 
деректерге негізделген шешімдерді қабылдау, 
мысалы, медициналық технологияларды ұлттық 
формулярларға орналастыру (немесе 
орналастырудан бас тарту) арқылы қабылдау болып 
табылады [10]. Технологияларды бағалау 
саясаткерлерді іс-әрекеттің балама нұсқалары 
туралы хабардар ету үшін әртүрлі технологияларды 
(әлеуметтік, экономикалық, құқықтық, этикалық 
және т.б.) қолданудың қысқа мерзімді және ұзақ 
мерзімді салдарын зерттеу ретінде 
қарастырылды[11]. 1972 жылы Америка Құрама 
штаттарында АҚШ Конгресі қаржыландыратын 
технологияларды бағалау кеңсесі (Office of Technology 
Assessment, OTA) құрылды, оның міндеті федералды 



бюджеттен әртүрлі технологияларды қаржыландыру 
туралы шешімдерге ақпараттық қолдау көрсету 
болды [12]. 1976 жылы OTA Денсаулық сақтау 
саласындағы дамып келе жатқан технологияларды 
бағалау мүмкіндіктерін талдау туралы есеп шығарды. 
Бұл бағыттың пайда болуының алғышарттары 
сақтандырушылар мен салық төлеушілердің дәрі-
дәрмектер мен қымбат медициналық жабдықтардың 
тез өсіп келе жатқан ассортиментін төлеу қажеттілігі 
туралы алаңдаушылығы болып саналды. Күнделікті 
тәжірибеге енгізілген өкпені жасанды желдетуге 
арналған аппараттар," жасанды бүйрек", 
компьютерлік және магниттік-резонанстық 
томографтар, бір уақытта бірнеше ондаған 
зертханалық сынақтарды орындайтын 
анализаторлар және басқалар медициналық көмектің 
құнын тез арттырды [13]. Сонымен қатар, 
медициналық көмек көрсетудің этикалық және 
әлеуметтік бағдарланған қағидаттарын сақтай 
отырып, басымдықтарды айқындауға және шектеулі 
ресурстардан барынша пайда алу мүмкіндігіне 
бағытталған денсаулық сақтауда қоғамның 
неғұрлым сенімді, ұтымды және негізделген 
шешімдер қабылдау қажеттілігі өсті [14]. 
Медициналық көмектің пайда болуы мен дамуы 
медициналық көмектің нақты әдістерін таңдау 
туралы шешім қабылдауға негізделген сапалы 
ақпаратқа деген сұраныстың артуына жауап болды. 
"Medical technology assessment" (медициналық 
технологияларды бағалау) термині де біртіндеп 
қалыптасып, кейіннен "health technology assessment" 
(денсаулық сақтаудағы технологияларды бағалау) 
ұғымымен ауыстырылды. Технологияларды бағалау 
қызметі біртіндеп дамыды [15]. Ең жоғары 
белсенділік кезеңінде OTA жылына 50 есеп 
дайындады, олардың барлығы көпшілікке қол 
жетімді болды және әдетте технологияның бірнеше 
балама нұсқаларын, оларға жұмсалатын шығындар 
мен қолданудың күтілетін салдарын қарастырды. 
1995 жылы Конгресс бұл жұмысты қаржыландыруды 
тоқтатты, ішінара есептердің анық емес мазмұнына 
байланысты, ал ішінара саланың саяси қысымымен. 
Алайда, АҚШ-тағы ДСТБ тарихы мұнымен аяқталған 
жоқ: біртіндеп федералды деңгейде де, жеке штаттар 
немесе ұйымдар деңгейінде де әртүрлі 
бағдарламалар аясында осы функцияларды 
орындайтын көптеген ұйымдар құрылды [16]. Қазіргі 
уақытта ДСТБ бойынша негізгі федералдық 
бағдарламаларды денсаулық сақтаудағы зерттеулер 
мен сапа жөніндегі агенттік (Agency for Healthcare 
Research and Quality, AHRQ) қаржыландырады. 
Агенттіктің бағдарламалары шеңберінде 
дайындалған барлық есептер оның сайтында 
орналастырылады. ДСТБ-ның жекелеген 
бағдарламаларында кедейлер мен қарттарға 
медициналық көмекті қаржыландыру жүйесі 
(Medicare және Medicaid), ардагерлер істері жөніндегі 
бөлімше (Veteran Affairs Department), АҚШ Қарулы 
Күштерінің Денсаулық сақтау жүйесі және ұлттық 
денсаулық институттары бар [17]. Бұдан басқа, ДСТБ 
немесе оның элементтерін (мысалы, 
фармакоэкономиканы) қамтитын меншікті 
жобаларды көптеген жеке сақтандыру ұйымдары 
қаржыландырады [18]. 2009 жылы АҚШ үкіметі 
мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
зерттеулердің жаңа бағытын құру туралы жариялады 
— бірдей клиникалық жағдайда (мысалы, статиндер, 
қабынуға қарсы препараттар және т.б.) халықтың кең 
топтары қолданатын әртүрлі дәрі-дәрмектер мен 

медициналық бұйымдардың тиімділігін салыстыру 
(comparative effectiveness research, CER). Мұны ДСТБ 
дамуындағы жаңа кезең деп санауға болады, өйткені 
кейбір технологиялардың басқаларға қарағанда 
артықшылықтарын зерттейтін зерттеулердің 
болмауы науқастарды басқарудың оңтайлы 
нұсқаларын таңдауды едәуір қиындатады[19]. 
Еуропада ДСТБ бойынша алғашқы ұйымдар 
Испанияда, Францияда және Швецияда 1980-ші 
жылдары пайда болды [20]. Канадада 1988 жылы 
ДСТБ  агенттігі Квебек провинциясында 
ұйымдастырылды, бірақ 1989 жылы Канаданың 
Денсаулық сақтау технологияларын бағалау 
жөніндегі үйлестіру кеңсесі (Canadian Coordinating 
Office for Health Technology Assessment, CCOHTA) 
ұлттық деңгейде пайда болды [21]. Сондай-ақ, ДСТБ 
енгізудің алғашқы нұсқаларының бірі Австралиядағы 
Денсаулық сақтау жүйесінен дәрі-дәрмектерді 
қаржыландыру жөніндегі мемлекеттік комитеттің 
жұмысын ұйымдастыру деп санауға болады 
(фармацевтикалық Benefits Advisory Committee, 
PBAC). 1992 жылы ол осындай құрылымдардың 
алғашқысы ретінде дәрі-дәрмектердің экономикалық 
қолайлылығын бағалау бойынша ұлттық Нұсқаулық 
дайындады және шығындары Денсаулық сақтау 
жүйесінің қаражатынан өтелетін препараттардың 
тізімін жасау кезінде фармакоэкономиканы қолдана 
бастады[22]. Бүгінгі таңда ДСТБ-ға жауапты ұйымдар 
барлық Еуропа елдерінде, соның ішінде Шығыс 
Еуропа елдерінде жұмыс істейді. Еуропалық елдердің 
ОТЗ-ға салған қаражаты өте ауқымды. Мәселен, 2007 
жылы Швеция ДСТБ-ға 5,7 млн еуро, ал Ұлыбритания 
— 35 млн ағылшын фунт стерлинг жұмсады. OECD 
(2005) есебіне сәйкес, еуропа елдерінің едәуір бөлігі 
ДСТБ-ға пациенттер мен фармацевтикалық 
индустрия өкілдерін тартудың маңыздылығын 
жеткілікті түрде ескермейді [23].  
Бүгінде ДСТБ халықаралық деңгейде мойындалды. 
1985 жылдан бастап ДСТБ бойынша ұйымдарды 
біріктіретін халықаралық қауымдастық бар және 
денсаулық сақтаудағы технологияларды бағалау 
жөніндегі халықаралық журнал (International Journal 
of Health Technology Assessment) шығады; 1993 
жылдан бастап халықаралық агенттіктер желісі 
(International Network of Agencies for Health Technology 
Assessment, INAHTA) жұмыс істейді, оның негізгі 
міндеті ДСТБ үйлестіру және біріздендіру болып 
табылады; 1999 жылдан бастап -сондай-ақ мүшелері 
нарыққа енді ғана шығатын инновациялық 
технологияларды барынша ерте бағалауға мүдделі 
Еуросканның мамандандырылған халықаралық 
қоғамдастығы (EuroScan). ДСТБ бойынша қызметті 
Еуропалық Одақ, Дүниежүзілік банк және 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы белсенді 
қолдайды [24]. Осылайша, қазіргі уақытта ДСТБ саяси 
мойындауға ие болды және іс жүзінде әлемнің 
барлық экономикалық дамыған және көптеген 
дамушы елдерінде құрылымдық түрде қалыптасты 
деп сеніммен айтуға болады [25]. Сонымен қатар, осы 
қызметті жүзеге асыруда жалпы белгілер де, 
айырмашылықтар да байқалады. Іс жүзінде барлық 
жерде ДСТБ медициналық араласулардың тиімділігі, 
қауіпсіздігі және шығындық тиімділігі 
(экономикалық  қолайлылығы) дәлелдерін қарауды 
қамтиды. ДСТБ-ның барлық жерде танылған 
қағидаттары:  
* дәлелдердің негізгі көзі ретінде әдебиеттерге 
жүйелі шолуды қолдану;  



* есептерді дайындау тәртібі мен әдістемесінің 
ашықтығы;  
* бағалау процесіне әртүрлі мүдделі қатысушыларды 
тарту;  
ДСТБ-ды екі кезеңге бөлу: 1) ғылыми 
дәлелдемелердің сенімділігін бағалау (ағылш. 
assessment) және 2) олардың маңыздылығы туралы 
пікір қалыптастыру (ағылш. appraisal) [27]. 
Денсаулық сақтаудың барлық деңгейлерінде 
ресурстарды ұтымды бөлу жөнінде шешімдер 
қабылдау үшін шешім қабылдайтын адамдарды 
(денсаулық сақтауды қаржыландыру мен 
жоспарлауға жауапты) қолжетімді, қолайлы және 
ғылыми негізделген ақпаратпен қамтамасыз ету 
ДСТБ-ның негізгі мақсаты болып саналады. 
Сондықтан ДСТБ "дәлелдемелер мен саясат 
арасындағы көпір" деп аталады» [28]. Сонымен бірге, 
ұлттық денсаулық сақтау жүйелерін қаржыландыру, 
құру және жұмыс істеу ерекшеліктеріне байланысты 
елдер арасында құрылымдық дизайн, жұмысты 
ұйымдастыру және ДСТБ нәтижелерін қолдануда 
айтарлықтай өзгерістер байқалады[29]. Сонымен 
қатар, денсаулық сақтау саясатын қалыптастыруға 
мәдени дәстүрлер мен қалыптасқан көзқарастар кері 
байланысқа әсер етуі мүмкін. Бұл тек бір елдің 
тәжірибесін зерделей отырып, ДСТБ туралы 
толыққанды түсінік алуға болмайтындығына алып 
келеді. 
Айырмашылықтар барлық дерлік негізгі 
элементтерге қатысты: 
* ДСТБ жүзеге асыратын агенттіктердің 
функцияларын; 
* есептер дайындау рәсімдері мен әдістері; 
* шешім қабылдау кезінде ТББ нәтижелерін 
пайдалану; 
* есептерді тарату және енгізу [30]. 
ДСТБ жөніндегі агенттіктер тәуелсіз ұйымдар ретінде 
де, мемлекеттік мекемелер ретінде де жұмыс істейді. 
Еуропаның 40 елінде ДСТБ агенттіктерінің 
ведомстволық тиістілігі туралы деректер келтірілген: 
ДСТБ арнайы құрылған мемлекеттік мекемелермен, 
сақтандыру қорларымен, университеттер мен 
ғылыми орталықтардың бөлімшелерімен жүргізіледі  
[31]. Көптеген елдерде бір уақытта әртүрлі міндеттер 
мен өкілеттіктермен айналысатын бірнеше ұйым 
жұмыс істейді. Мысалы, Швецияда фармацевтика 
және стоматология бойынша жеңілдіктер жөніндегі 
кеңес (TLV Швед аббревиатурасы, бұрын LFN) 
реттеуші функцияны орындайды, ал ДСТБ бойынша 
әлемдегі ең алғашқы агенттіктердің бірі — 
денсаулық сақтаудағы технологияларды бағалау 
жөніндегі Швед кеңесі (SBU) консультативтік 
орталық ретінде әрекет етеді [32]. Германияда екі ірі 
агенттік іс жүзінде бір-бірінен тәуелсіз түрде ұлттық 
деңгейде ОТЗ-мен айналысады: DAHTA (German 
Agency of Health Technology Assessment) және IQWiG 
(Institute for Quality and Efficiency in Health Care). 
DAHTA Германияның медициналық құжаттама және 
ақпарат институтымен құрылған, ДСТБ ұлттық 
бағдарламасын басқарады және әртүрлі 
медициналық технологиялар бойынша есептер 
дайындайды [33]. IQWiG федералды біріккен 
комитеттің — денсаулық сақтауды басқару 
мәселелері бойынша шешім қабылдайтын органның 
тапсырмасы бойынша дәрілік заттардың кешенді 
бағалауын орындайды. Бұдан басқа, әртүрлі 
бағдарламалар шеңберінде ДСТБ -ға тартылған басқа 
да ұйымдар бар, бұл ретте олардың барлығы, соның 
ішінде DAHTA және IQWiG консультативтік 

функцияларды орындайды [36]. Ұлыбританияда 
ДСТБ -ға қатысатын ұйымдардың кең желісі бар. 
Біріншіден, бұл ұлттық денсаулық сақтау және 
клиникалық жетілу институты (NICE), мемлекет 
қаржыландыратын және 1999 жылдан бастап Англия 
мен Уэльс үшін жеке медициналық технологияларды 
бағалау туралы есептерді дайындауға жауапты. Бірақ 
NICE - тен басқа, әртүрлі ұйымдардағы бірқатар 
сараптамалық топтар онымен ынтымақтасып қана 
қоймай, сонымен бірге өз бетінше ДСТБ-ды жүргізеді; 
ал Шотландияда дәрі-дәрмектерді бағалаумен және 
клиникалық нұсқаулықтарды жасаумен 
айналысатын жеке құрылымдар бар [37].  
ДСТБ бойынша көптеген ұйымдар немесе 
бағдарламалар өз қызметінде бар деректер мен 
жүргізілген зерттеулердің нәтижелері негізінде 
дәлелдемелерді сараптамамен және 
қалыптастырумен (синтездеумен) шектеледі[38]. 
Сонымен қатар, ДСТБ бойынша бірқатар ұйымдар 
жаңа технологияларды енгізудің сенімділігін 
арттыру үшін қосымша зерттеулер жүргізуге ұсына 
алады. Мұндай жағдайларда ДСТБ агенттіктері  
өндірушілердің немесе басқа мүдделі субъектілердің 
өтініші бойынша жаңа технологияларды жылжыту 
жөніндегі консультанттардың функцияларын ішінара 
орындайды, дегенмен мұндай қызмет түрі олардың 
негізгі міндеттерінің арасында басым емес екенін 
атап өткен жөн [39]. Пациенттерді медициналық 
технология қолданылатын денсаулық жағдайы 
туралы немесе медициналық технологияның өзі 
туралы тәжірибелі білімі бар медициналық 
технологияның (нақты немесе ықтимал) 
пайдаланушылары немесе бенефициарлары ретінде 
түсіндіруге болады. Сондай-ақ, қамқоршылардың бұл 
аурумен өмір сүру тәжірибесі бар және кейбір 
жағдайларда пациенттердің атынан сөйлесе алады. 
Екінші жағынан," қоғам " - бұл денсаулық сақтау 
жүйесінің әл-ауқаты мен тұрақтылығына 
қызығушылық танытатын кең қауымдастықтың 
мүшелері. Олар ДСТБ - ның әлеуметтік аспектілерін 
түсінеді, бірақ денсаулық жағдайына немесе 
денсаулық сақтау технологиясының өзіне қатысты 
жеке тәжірибесі жоқ [40].  
"Қоғамдық" - бұл кең категория, оған жалпы 
жұртшылық өкілдері (кейде "азаматтар" деп 
аталады), сондай-ақ медициналық қызметтерді 
пайдаланушылар, қамқоршылар және пациенттердің 
өздері ретінде тұтынушылардың мүдделерін 
білдіретін ұйымдар кіруі мүмкін [41]. Әдебиетте 
әдетте пациенттерді ДСТБ-ға тарту себептерінің екі 
негізгі жиынтығы келтірілген. Себептердің алғашқы 
жиынтығы шешім қабылдаудың ашықтығына, 
заңдылығына және әділдігіне негізделген. 
Пациенттердің қатысуы МТБ шешімдерін қабылдау 
және қорытынды шешімдер қабылдау процесіне 
деген сенімді арттыру құралы ретінде 
қарастырылады. Себептердің екінші жиынтығы 
пациенттердің дәлелді үлестеріне бағытталған. 
Науқастар белгілі бір аурумен өмірге құнды жеке 
тәжірибе енгізеді деп саналады; олар бағаланатын 
Денсаулық сақтау технологияларымен немесе қазіргі 
уақытта қол жетімді технологиялармен, байланысты 
медициналық қызметтерді және олармен 
байланысты артықшылықтарды, қауіптер мен 
жанама әсерлерді пайдалану тәжірибесімен бөліседі 
[42]. Дәл осы жерде пациенттер мен қоғам 
арасындағы айырмашылық ерекше байқалады, 
өйткені тек пациенттер және оларға қамқорлық 
жасайтын адамдар (бірақ көпшілік емес) жеке білімге 



ие бол және осындай ақпарат бере алады. 
Пациенттердің ДСТБ-ға қатысуы бүкіл процесі бойы 
болуы мүмкін және болуы тиіс деп танылды [43]. 
Шынында да, ДСТБ агенттіктері ДСТБ-ның барлық 
кезеңдерінде пациенттерді көбірек тартатындығы 
туралы дәлелдер бар. Халықаралық деңгейдегі ДСТБ 
процестеріндегі пациенттер мен жұртшылық 
рөлдерін жақында шолу ДСТБ келесі кезеңдеріне 
пациенттердің қатысу мысалдарын анықтады: 
бағалау үшін медициналық технологияларды 
анықтау (мысалы, Австралия, Жаңа Зеландия, 
Нидерланды), басымдықтарды белгілеу немесе 
бағалау үшін технологияны таңдау (мысалы, 
Франция, АҚШ), ДСТБ-ның өзін өткізу (мысалы, 
Канада, Англия, Уэльс), бағалау нәтижелерін талдау 
және ұсынымдар әзірлеу (мысалы, Нидерланды, 
Германия, Канада), қаржыландыру бойынша 
ұсынымдарды орындау (мысалы, Англия, Франция, 
АҚШ) және шешімдер – Канадада [44].  
Пациенттердің ДСТБ -ға қатысуы жиілей түседі, 
өйткені ол көптеген агенттіктерде немесе елдерде 
болады, сонымен қатар ДСТБ -ның көптеген 
кезеңдерінде пайда болады [45]. Алайда, 
салыстырмалы жаңалығына байланысты 
пациенттерді бассейнге тарту процесі мен әсері 
туралы ресми зерттеулер енді басталып, 
журналдарда жариялануы керек [46]. ДСТБ 
агенттіктерінің бастамаларын зерттеу кезінде PPI 
бастамалары көбінесе талдаудың бірыңғай бірлігі 
ретінде зерттеледі, ал пациенттер мен халық 
арасында айырмашылық жоқ [47]. Талдауларда PPI 
көбінесе ДСТБ агенттіктері тұрғысынан 
қарастырылады немесе әртүрлі көзқарастардан, ДСТБ 
агенттіктерінің, сондай-ақ ғалымдардың, 
саясаткерлердің, пациенттердің және 
пайдаланушылардың көзқарастарын біріктіреді [48]. 
Біздің білуімізше, осы уақытқа дейін осы процеске 
қатысатын пациенттер мен науқастар ұйымдары 
мүшелерінің мүдделерін қорғаушылар тұрғысынан 
пациенттердің ДСТБ-ға қатысуы қандай 
болатындығы туралы мәселеге ешкім ерекше назар 
аударған жоқ [49].  Сондықтан біздің мақсатымыз - 
бұл олқылықты толтыру, пациенттердің мүдделерін 
қорғаушыларға және ДСТБ процесіне қатысатын 
белгілі пациенттер ұйымдарының мүшелеріне 
олардың тәжірибесі мен олардың ДСТБ процестеріне 
қатысуын қабылдау туралы сауалнама жүргізу [50]. 
Атап айтқанда, осы зерттеудің мақсаты ДСТБ 
агенттігіне құжаттарды тапсыру кезінде 
пациенттердің мүдделерін қорғаушылардың 
кездесетін мәселелерін пациенттерді қолдау 
тобының құрамында немесе жеке-жеке анықтау 
болды [52]. 
Сауалнаманы тұтынушылардың өкілі және 
Комитеттің (JW) мүшесі ретінде, сондай-ақ ДСТБ 
дайындау тәжірибесі бар академик және ДСТБ 
комитеттерінің және халықаралық ДСТБ этикалық 
мүдделер тобының (AMS) мүшесі ретінде ДСТБ 
процестерінде мол тәжірибесі бар авторлар бірлесіп 
әзірледі. Сондай-ақ, авторлардың ДСТБ Interest Group-
та пациенттер мен азаматтардың мүдделері тобына 
мүшеліктің кең тәжірибесі бар,  олардың бірі (JW) 
топтың бұрынғы төрағасы болып табылады [53]. 
Сауалнамада респонденттердің сипаттамаларына, 
қатысу кезеңі мен сипатына, ДСТБ агенттіктерінің 
қатысуға қатысты қолдауына, қатысу мақсатына, 
ұсынылған материалдар бойынша кері байланысқа 
және респонденттер олардың үлесі маңызды деп 
санайтынына назар аударатын 16 сұрақ қойылды. 

Барлық сұрақтар нақты жауаптардан аулақ болу үшін 
және респонденттерге жауаптарын егжей-тегжейлі 
және өз сөздерімен түсіндіруге мүмкіндік беру үшін 
ашық болды [54]. Егжей-тегжейлі және өзекті 
ақпарат бере алатын респонденттерді таңдау үшін 
мақсатты іріктеу қолданылды. Сауалнама кіріспе 
хатпен бірге 2016 жылдың 14 наурызында таңдалған 
халықаралық пациенттердің мүдделерін 
қорғаушыларға электронды пошта арқылы жіберілді. 
Алушылар ДСТБ қызығушылық тобына пациенттер 
мен азаматтарды тарту бойынша халықаралық ДСТБ 
тобының мүшелерімен немесе мүшелері ретінде 
немесе Cochrane Collaboration Consumer Network 
мүшесі ретінде жұмыс істеген және ғылыми 
негізделген медициналық көмекке, демек ДСТБ -ға 
қатысуы мүмкін пациенттер мен халықаралық ДСТБ 
азаматтары қатысатын пациенттер тобына қосылуға 
қызығушылық негізінде таңдалды [55]. 
Алушылардан 2016 жылдың 4 сәуіріне дейін 
сауалнаманы толтыру ұсынылды. Жауаптардың 
санын көбейту үшін, егер алушы уақыт кестесіне 
байланысты немесе олардың ұйымында немесе 
онымен байланысты ұйымда оны жасай алатын біреу 
болғандықтан, сауалнамаға жауап бере алмаса, 
олардан осы адамға электрондық хат жіберуді 
сұрады. Сондай-ақ, алушыларға жауаптар санын 
көбейту үшін қажет болған жағдайда үшке дейін еске 
салу жіберілді [56]. Күтпеген жерден бір елде 
(Канада) күтпеген жағдай орын алды - сауалнамаға 
шақыруды бастапқы алушы ДСТБ бағалау 
комиссиясындағы басқа "пациенттердің өкілдеріне" 
жіберді. Бұл елге жауаптардың жалпы санынан 
жоғары үлес алуға әкелді. Алайда, ол ДСТБ 
комитетінің мүшелері тағайындаған "пациенттердің 
өкілдерінің" көзқарастары арасында өте пайдалы 
салыстыруды ұсынды, олардың аурулары бойынша 
пациенттер ұйымдары арқылы ДСТБ-ға үлес қосқан 
пациенттердің пікірлері [57].  Жауаптарды 
авторлардың бірі қысқаша және тақырыптық түрде 
қорытындылады. Екінші автор талдауды тексеріп, 
оны респонденттерге жіберді. Респонденттерге жеке 
немесе жеке мәліметтер жиналмайтындықтан, ресми 
этикалық мақұлдау қажет емес деп айтылды. Алайда, 
зерттеудің этикалық әдістері респонденттердің 
анонимділігі қамтамасыз етілген және респонденттер 
қатысу туралы негізделген шешім қабылдауы үшін 
сауалнама және оның авторлары туралы жеткілікті 
ақпарат берілген деген мағынада сақталды. 
Респонденттерге толтырылған сауалнаманы қайтару 
ақпарат алмасуға еркін және саналы түрде келісуді 
білдіретіні туралы ақпарат берілді [58].   
16 сұрақтан тұратын сауалнама пациенттердің 
мүдделерін қорғауды қолдаушыларға және МТБ 
процестеріне немесе ғылыми негізделген тәжірибеге 
қатысатын пациенттер тобының мүшелеріне 
жіберілді. Сауалнама респонденттердің 
сипаттамаларына, тарту сатысы мен сипатына, HTA 
агенттіктерінің тарту, тарту мақсаты, тарту туралы 
кері байланысқа, сондай-ақ респонденттер олардың 
үлесі маңызды деп санайтындығына қатысты ашық 
сұрақтардан тұрды. Сауалнамаға сәйкес, 
пациенттерді тарту процестері үнемі дамып келеді 
және кейбір агенттіктер анықталған мәселелерді 
шешу үшін қадамдар жасады. Пациенттердің 
ұйымдары бұл күш-жігерді мойындайды және 
бағалайды. Мұнда ұсынылған нәтижелер осы және 
басқа да MMT агенттіктерінің одан әрі дамуы үшін 
күш-жігерін одан әрі ынталандырады деп 
үміттенеміз. Болашақта бұл жолы пациенттер 



мүшелерімен және пациенттер тобының өкілдерімен бірлесіп қайта тексеру жоспарлануда [59]. 
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РОЛЬ ПАЦИЕНТОВ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ОЦЕНКЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 
Резюме: В условиях ограниченных бюджетов для 
современного здравоохранения рациональное 
потребление ресурсов является очень актуальной 
проблемой. Оценка технологий здравоохранения 
(ДСТБ) – комплексная оценка относительно 
доказанной клинической и клинико-экономической 

(фармаколого-экономической) эффективности и 
безопасности технологий здравоохранения, а также 
экономических, социальных и этических последствий 
их применения. Цель оценки технологий 
здравоохранения-одобрение заявленных технологий 
здравоохранения и включение заявленных технологий 



здравоохранения в перечень компенсации и 
информирование политиков в области 
здравоохранения. Следует ли применять здоровье 
сберегающую технологию, как ее применять и какую 
пользу от нее получают пациенты. Обучение 
экспертным знаниям о выживаемости, диагностике и 
лечении болезней и болезней, в том числе о методе 
оказания помощи (для анализа затрат и выгод), 

бремени болезней, выявлении пробелов в уходе, 
выявлении и удовлетворении потребностей. 
Предоставление отзывов о лечении (или отсутствии 
лечения и поддержки) социальных последствий 
заболевания способствует подходу пациентов, 
процессу принятия решений по мере необходимости. 
Ключевые слова: оценки технологий 
здравоохранения, принятие решения пациентов. 
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THE ROLE OF PATIENT DECISION-MAKING IN EVALUATING HEALTH TECHNOLOGY ASSESMENT (LITERATURE 

REVIEW) 
 

Resume: In the context of limited budgets for modern 
healthcare, rational resource consumption is a very urgent 
problem. Health Technology Assessment (OST) – a 
comprehensive assessment of the relatively proven clinical 
and clinical- economic (pharmacological-economic) 
effectiveness and safety of health technologies, as well as 
the economic, social and ethical consequences of their use. 
The purpose of the health technology assessment is to 
approve the claimed health technologies and include the 
claimed health technologies in the compensation list and 
inform health policy makers. It shows whether healthcare 
technology should be used or not, how it should be used, 
and how patients can benefit from it. Providing expert 
knowledge on the pain and burden of living, diagnosis and 

treatment, including the method of providing assistance (to 
analyze costs and benefits), the burden of diseases, 
identifying gaps in care, identifying and meeting needs. 
Giving feedback on the treatment (or lack of treatment and 
support) of the social consequences of the disease 
contributes to the decision-making process depending on 
the patient's attitude, needs.  
Key words: Health Technology Assessment, patient 
decision-making. 

 
 


