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КАРАНТИН ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ  ҚАДАҒАЛАУ 
КОМИТЕТІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ПСИХОЭМОЦИОНАЛДЫ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 
Түйін: Карантин жағдайындағы санитарлық–эпидемиологиялық қадағалау комитеті қызметкерлерінің 
психоэмоционалды жағдайына әсер ететін қауіп-қатер   факторларының әсерін зерттеу барысында талдау. 
Денсаулық сақтау саласында санитарлық дәрігерлердің ауру ошағында науқастармен қарым-қатынас жасау 
барысында үнемі  стресстік жағдайда болуы , әлеуметтік-медициналық проблемалардың туындауы  және басқа да 
моральдік-психологиялық факторлар олардың әлеуметтік- психологиялық статусына кері әсер етеді. Осы мәселені 
зерттеудің танымалдылығы санитарлық дәрігерлердің едәуір бөлігі стресске төзімділіктің төмен деңгейіне және 
эмоционалды күйзеліске ұшырауына байланысты тез өсуде. 2020 жылы таралған эпидемиологиялық жағдайға 
байланысты Қазақстан Республикасының қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы санитарлық дәрігерлерге аса көп 
ауыртпалық пен жауапкершілік артылды. Осыған байланысты санитарлық дәрігерлердің психоэмоционалды 
жағдайын анықтау өзекті мәселе болып табылады. 
Түінді сөздер: Психоэмоционалды жағдай, санитарлық дәрігерлер.  
 
2019 жылы басталған коронавирустық пандемия 
(COVID-19) бүкіл ұрпақтың денсаулық сақтау 
саласындағы орталық дағдарыстарының бірі болды. 
Пандемия барлық ұлттардың, континенттердің, 
нәсілдердің және әлеуметтік-экономикалық 
топтардың адамдарына әсер етті. Бүкіл 
қауымдастықтардың карантині, мектептердің 
жабылуы, әлеуметтік оқшаулау және жергілікті 
жерлерде жасырыну баспаналарын беру туралы 
бұйрықтар сияқты қажетті шаралар күнделікті өмірді 
түбегейлі өзгертті. Барлық медицина қызметкерлері 
осы аурумен ауыратын науқастарға қамқорлық 
жасайды. COVID-19-ның тез таралуы және кейбір 
жұқтырған адамдарда пайда болатын белгілердің 
ауырлығы денсаулық сақтау жүйесінің 
мүмкіндіктерін күрт шектеді. Ауыр науқастарға күтім 
жасау үшін қажет механикалық желдету аппараттары 
мен төсектерінің жетіспеушілігі жақсы 
сипатталғанымен, егер жұмыс күші жеткіліксіз болса, 
қосымша материалдар мен төсек-орындардың 
пайдасы болмайды [1]. 2019 жылдың соңында 
коронавирус ауруы (COVID-19) алғаш рет Қытайда, 
атап айтқанда Хубэй провинциясының Ванг 
қаласында пайда болды [2]. 2020 жылдың 
наурызында осы аурудың жаһандық таралуына 
байланысты COVID-19 пандемия деп жарияланды, бұл 
үлкен алаңдаушылық тудырды [3]. Шын мәнінде, 
COVID-19-бұл қазіргі заманғы тарихта бұрын-соңды 
болмаған халықаралық денсаулық сақтау бойынша 
төтенше жағдайы және ол жалпы халық арасында 
бірқатар медициналық және психологиялық 
проблемаларды, соның ішінде мазасыздық, депрессия 
және күйзелістің жоғары деңгейін тудырады. 2020 
жылдың мамыр айының бірінші жартысында Италия 
осы індет кезінде ең көп зардап шеккен елдердің бірі 
болды, олардың саны 223000-нан астам адам COVID-
19 жұқтырды және 31000-нан астам құрбан болды 
[4]. Аурудың елдің солтүстік аймақтарында жоғары 
таралуы аурухана желісін бүкілхалықтық қайта 
құруға алып келді және медицина қызметкерлерінің 
жеке және кәсіби өміріндегі күрт өзгерістерге әкелді. 
Негізінде эпидемиялық төтенше жағдайлар кезінде, 
COVID-19 кезінде, алдыңғы қатарлы медициналық 
қызметкерлер жұмыс жүктемесінің күтпеген жерден 
белгісіздік пен әлсіздік жағдайында жоғарылауын 
сезінеді және пациенттермен тікелей байланыста 

болғандықтан инфекцияға осал болады, бұл олардың 
отбасылары мен әріптестеріне жұқтыру туралы 
алаңдаушылығын арттырады [5,6]. 2020 жылдың 
сәуір айының аяғында шамамен 12000 дәрігер мен 
медбике COVID-19 жұқтырды, ал 228 дәрігер мен 26 
медбике қайтыс болды [7;8]. Майдангерлерге 
жатпайтын медицина қызметкерлері ресми 
психологиялық қолдаудың қол жетімділігінің 
төмендеуіне, аурудың өршуі туралы алғашқы 
медициналық ақпараттың аздығына, жеке қорғаныс 
құралдарын және инфекцияны бақылау шаралары 
туралы жеткіліксіз оқытуға байланысты жоғары 
күйзеліске ұшырайды [9]. 
Пандемия кезінде жалпы халық бірнеше сақтық 
шараларымен қорғалды, оның ішінде күнделікті 
әрекеттерді тоқтату немесе бәсеңдету, әлеуметтік 
алшақтау, адамдар арасындағы қарым-қатынасты 
азайту, бетперделерді кию және жаңа 
инфекциялардың пайда болу мүмкіндігін азайту үшін 
жақсы желдету [10,11,12]. Ал медицина 
қызметкерлері, керісінше, медициналық көмекке 
сұраныстың өсуіне байланысты ұзақ уақытқа жұмыс 
ауысымында болуға тура келді. Бұл қиын жағдайлар 
ыңғайсыздық пен тыныс алуды қиындататын жеке 
қорғаныс құралдарын кию қажеттілігімен күрделене 
түседі. Вирустың таралуының басында ауруханалар 
жеке қорғаныс құралдарына деген қолжетімділігі 
шектеулі болды, ал нұсқаулар немесе емдеу әдістері 
жақсы дамымаған еді [13]. Сондықтан көптеген 
мамандар шатасып, жаңа вирус жұқтырған 
науқастарды тиісті түрде емдеуге дайын емес 
болатын [14]. Нәтижесінде олар сенімсіздік, 
дәрменсіздік, басқарудан шығып кету, оқшаулану 
және жұмыс жүктемесін басқарудағы қиындықтарды 
сезінді. Сонымен қатар, операторлар жалғыздыққа, 
стигманы қабылдауға және ашуланшақтық, 
мазасыздық, ұйқысыздық және күйзеліс сияқты 
бірқатар эмоционалды және психологиялық салдарға 
әкелуі мүмкін жағдайларға тап болды. Жоғарыда 
аталған барлық қауіп-қатер факторлары жұмыстағы 
«күйіп кетуді» күшейтуі мүмкін еді [15]. 
«Күйіп кетудің» созылмалы сарқылу, цинизм және 
тиімсіздікпен сипатталатын және жұмыс орнында 
жоғары күйзелістік жағдайларға реакция ретінде 
пайда болатын психологиялық синдром ретінде 
қарауға болады. Медицина қызметкерлері арасында 



«күйіп кетудің» болуы, атап айтқанда, тек осылармен 
ғана шектелмей, дәрігерлер мен медбикелердің 
физикалық және психологиялық денсаулығына, 
олардың ұйымдастырылуы мен жұмысының 
тиімділігіне де қатты әсер етеді [16;17]. Әдетте «күйіп 
кету» ұйымдастырушылық қауіп-қатер 
факторларының ұзақ уақыт әсер етуінен кейін пайда 
болады, бірақ пандемия сияқты қиын жағдайлар 
эмоционалды шаршауды жылдам тудыруы мүмкін 
[18]. Жақында жүргізілген ғылыми метриялық 
талдау көрсеткендей, ең көп таралған зерттеу 
тақырыптары-жедел жәрдем және хирургия, 
вирустық патогенез және COVID-19 пандемиясына 
байланысты жаһандық жауап,  психикалық 
денсаулықты зерттеудің жетіспеушілігі және COVID-
19 пандемиясының медицина қызметкерлерінің әл-
ауқатына әсері туралы бірнеше зерттеулер бар [19]. 
Сондықтан, бұл зерттеудің негізгі мақсаты 
пандемияның алғашқы кезеңдерінде медицина 
қызметкерлерінде эмоционалды күйзеліс пен 
психологиялық күйзелістің таралуын анықтау болып 
табылады. Бұл зерттеудің екінші мақсаты-
демографиялық, психологиялық және «күйіп кетуді» 
болжаушылардың жұмысына байланысты бағалау. 
COVID-19 пандемиясында медицина қызметкерлері 
мен олардың отбасы мүшелері бұрын-соңды 
болмаған жоғары қауіпке тап болды. ДДҰ-ның әр 
түрлі аймақтарындағы көптеген елдер бойынша 
мәліметтер, әрдайым айтылмаса да, медицина 
қызметкерлері арасында COVID-19 инфекциясы 
халықтың орташа деңгейінен әлдеқайда жоғары 
екенін көрсетеді. Пандемия медицина 
қызметкерлерінің физикалық денсаулығына қауіп 
төндіріп қана қоймай, оларды жұмыс кестесімен, 
үлкен жұмыс жүктемесімен, инфекцияның әр 
минуттық қаупімен, отбасынан бөлінуімен және 
әлеуметтік стигматизациямен байланысты қатты 
психологиялық күйзеліске ұшыратты. Медициналық 
қызметкерлердің еңбек жағдайларына жақында 
жүргізілген зерттеулерде әрбір төртінші медицина 
қызметкері күйзеліс пен мазасыздықтың бар екендігі 
туралы хабарлады, ал әрбір үшінші адам COVID-19 
пандемиясы кезінде ұйқысыздыққа шағымданған 
[20]. 
Бастапқыда Қытаймен шектелген COVID-19 
эпидемиясы тез пандемияға айналды. Италия COVID-
19 пандемиясынан қатты зардап шеккен Батыстағы 
алғашқы ел болды. COVID-19 инфекциясының 
таралуын болдырмау қажеттілігіне байланысты 
Бүкіл әлем бойынша үкімет бірқатар шаралар 
қабылдады (ерікті немесе мәжбүрлі түрде үйде болу, 
адамдардың үлкен топтарының жиналуын шектеу, 
барлық қоғамдық іс-шараларды болдырмау және ішкі 
және халықаралық сапарларды шектеу) [21]. 2020 
жылдың 31 қаңтарында Италия үкіметі денсаулық 
сақтау саласындағы халықаралық төтенше жағдай 
жариялады және 2020 жылдың ақпан айынан бастап 
біртіндеп бірқатар жарлықтар шығарылды, олар 21 
наурызда жалпыұлттық блокадамен аяқталды және 
2020 жылдың 18 мамырына дейін созылды. 
Эпидемияның басында Италия әлемдегі ең ауыр 
зардап шеккен елдердің бірі болды. Шынында да, 
Италияның жоғары Денсаулық сақтау институты 
2020 жылдың 17 сәуірінде ұсынған ресми мәліметтер 
бүкіл ел бойынша 159 107 ауырғандардың расталған 
жағдайы және 19 996 өлім-жітім туралы хабарлады, 
жалпы өлім деңгейі 12,6%; қайтыс болғандардың 
орташа жасы 80 жасты құрады (жұқтырғандар 
арасында орташа 62 жас), ерлердің басым бөлігі 

(өлімнің 70%); медициналық қызметкерлер арасында 
COVID-19 расталған жағдайлардың саны 16 991 
құрады (ер адамдар = 31,9%; орташа 48 жас) [22]. Ол 
кезде Италия әлемдегі инфекциялар мен өлім саны ең 
көп елдердің бірі болған [23]. 
Италия шілде айында індеттің күрделі кезеңінен 
шыққанына қарамастан, сандар өте жоғары болып 
қала берді: 2020 жылдың 7 шілдесінде елде 241 819 
расталған жағдай және 34 869 өлім-жітім тіркелді 
[24]. Эпидемия, сөзсіз, ұлттық денсаулық сақтау 
жүйесіне үлкен қысым көрсетті, бұл жүйенің 
жұқтырған пациенттердің, әсіресе қарқынды 
терапияны қажет ететіндердің қажеттіліктеріне 
тиімді жауап беру қабілетіне қатысты үлкен 
алаңдаушылық туғызды [25]. COVID-19 індетінің 
психикалық денсаулыққа әсері жоғары және ұзақ 
уақытқа созылады деп күтілуде, бұл тиісті түрде 
шешілуі қажет бірқатар жаһандық проблемалардың 
туындауына алып келеді [26]. Осы уақытқа дейін 
психикалық денсаулық қызметтерінің қазіргі 
пандемияға реакциясы туралы бірнеше ұлттық 
зерттеулер жарияланды, көптеген материалдар жаңа 
вирустың өршуінен аман қалған алғашқы ел 
Қытайдан келді [27-29]. 
Бақытымызға орай, жалғасып келе жатқан төтенше 
жағдайдан туындаған психологиялық жүктеме 
психиатриялық бөлімшелердегі психомоторлық қозу 
және/немесе зорлық-зомбылық жағдайларының 
көбеюіне әкелмеген сияқты. Күтілгендей, біздің 
зерттеуімізде жалпы ауруханалық медициналық 
және хирургиялық бөлімшелерде, әсіресе инфекция 
деңгейі жоғары аудандарда кеңес беру санының 
азаюы байқалды. Осы төтенше жағдай кезінде 
барлық пациенттерге ЖҚҚ-ны жеткілікті түрде 
жеткізуді қамтамасыз ету проблемасы атап өтілді; 
алайда, тек осы зерттеуге сүйене отырып, біз 
стационарлық пациенттерде де осындай жағдай 
болғанын анықтай алмаймыз [30]. Шынында да, ЖҚҚ 
жетіспеушілігі тек психиатриялық бөлімшелердегі 
пациенттермен ғана шектелмейді, сонымен қатар 
жалпы және аурухана қызметтерінде жұмыс істейтін 
психикалық денсаулық қызметкерлеріне де 
байқалды. Әсіресе денсаулық сақтау министрлігінің 
көпшілігі психикалық денсаулық қызметкерлері 
көтерген көптеген тиісті мәселелерге назар 
аударғанын ескертін болсақ, бұл этикалық және 
психологиялық сипаттағы проблеманы білдіреді. 
Жақында хабарланғандай, Италия медицина 
қызметкерлері арасында инфекциялардың тиісті 
санын тіркеді, 12000-нан астам субъект COVID-19 
бойынша оң нәтиже көрсетті, яғни елде барлық 
COVID-19 жағдайларының 10% - ы тіркелді. Бұл 
тұжырым вирустың таралуын шектеу мақсатында 
медицина қызметкерлерін қорғауды ең үлкен 
басымдылық ретінде белгілеу қажеттілігін көрсетеді 
[31]. 
Инфекцияның болжамды қаупі: 2009 жылғы шошқа 
тұмауының пандемиясынан кәсіптік қауіпті мета-
талдау (А тұмауы (H1N1)) медициналық 
қызметкерлердің вирусты жұқтыру мүмкіндігі 
салыстыру топтарына қарағанда екі есе жоғары 
екенін айтады [32]. Дәрігерлер мен медбикелер үшін 
бұл қауіптің жоғарылауы пациенттердің тыныс алу 
секрецияларына үлкен әсер етуімен байланысты 
болуы мүмкін [33]. 
Күйзелістің тағы бір түрі - алдыңғы қатардағы 
медицина қызметкерлерінің отбасыларын жұқтыру 
қаупінің жоғарылауы. 2009 жылғы пандемия 
деректері симптоматикалық дәрігерлер мен 



медбикелердің 20% - ы кем дегенде отбасы 
мүшелерінің бірінде симптомдар туралы хабарлады. 
Алдыңғы қатардағы дәрігерлердің отбасыларына 
жұқтыру қаупін азайтудың бір тәсілі - бұл әлеуметтік 
алшақтау. Алайда, күйзеліс кезінде әлеуметтік 
байланыс пен қолдаудың қорғаныш 
артықшылықтары жақсы көрсетілгенімен, 
әлеуметтік алшақтау дәл күйзеліс қаупі жоғары 
болған кезде адамды психикалық денсаулық 
проблемаларына қарсы шешуші тосқауылдан 
айырады [34]. Жарақаттанудың өмірлік оқиғалары 
мен суицидтің арасындағы байланыс жақсы 
дәлелденген және табиғи апаттардан болатын 
жарақат жедел жәрдем қызметкерлерінің суицидтік 
ойларын күшейте алады [35]. Денсаулық пен 
әлеуметтік оқшаулану қаупінен қорқу психологиялық 
күйзеліске, сондай-ақ қоғам тарапынан  
стигматизациялау да инфекцияны қабылдауға ықпал 
етеді. Алайда, психикалық денсаулыққа теріс әсерді 
дәрігерлер жұқтырған науқастармен тікелей жұмыс 
істегеніне қарамастан анықтауға болады [36]. 
Пандемия кезінде медициналық көмектің жоғары 
сапасын сақтау қажеттілігін ескере отырып, 
дәрігерлердің көмек сұрауға немесе қиындықтарын 
ашқысы келмеуімен бірге, кәсіби міндеттеменің бұл 
түрі презентеизммен тығыз байланысты болуы 
мүмкін. Шынында да, жақында жүргізілген шолуда 
дәрігерлерде бірқатар басқа кәсіби топтармен 
салыстырғанда жұқпалы аурулардың пайда болу 
қаупі жоғары екендігі айтылды. Өз қауіпсіздігіңізді 
пациенттердің, отбасының және жұмыс берушілердің 
қажеттіліктерімен, сондай-ақ шектеулі ресурстар 
жағдайында теңдестіру қажеттілігі дәрігерлер үшін 
ауыр этикалық дилеммаларға және моральдық 
шығындарға әкелуі мүмкін. Моральдық жарақат адам 
өзінің этикалық немесе моральдық құндылықтарына 
қайшы келетін шешімдер қабылдауға мәжбүр болған 
кезде пайда болуы мүмкін. Моральдық зиянның 
психикалық денсаулығына әсері осындай оқиғалар 
кезінде және одан кейін қызметкерлерге көрсетілетін 
қолдау сапасына байланысты болуы мүмкін [37]. 
2020 жылғы 8 сәуірдегі жағдай бойынша ДДҰ 52 
елдің ҚЖО арасында 22 073 COVID-19 оқиғасы туралы 
хабарлады. Алайда, қазіргі уақытта ДДҰ-ның 
медицина қызметкерлері арасында COVID-19 
инфекциясы туралы жүйелі есебі жоқ, сондықтан бұл 
сан бүкіл әлемдегі медицина қызметкерлері 
арасында COVID-19 инфекцияларының нақты 
санымен салыстырғанда аз болуы мүмкін. Бүгінгі күні 
АЖРС жұқтыру жағдайларының саны туралы 
ақпаратты қамтитын жарияланымдар мен ұлттық 
ситуациялық баяндамалардың саны шектеулі. 
Мысалы, Қытай CDC-нің 44,672 расталған жағдай 
туралы 2020 жылғы 17 ақпандағы жағдай бойынша 
1688 (3,8%) инфекция медицина қызметкерлерінің 
арасында болғанын, оның ішінде бес адамның қайтыс 
болғанын көрсетті. Италияда 2020 жылғы 10 
сәуірдегі жағдай туралы есепте медицина 
қызметкерлері арасында 15 314 инфекция туралы 
хабарланды, бұл сол кездегі барлық инфекциялардың 
11% құрады [38]. Сонымен қатар, дәрігерлердің 
пациенттермен байланыста болуы қосымша күйзеліс 
тудыратындықтан, олар өздері үшін үлкен қауіп 
екенін сезінеді. Пандемия кезінде пайда болуы 
мүмкін жеке қорғаныс құралдарының (ЖҚҚ) 
жетіспеушілігі бұл күйзелісті күшейте түседі. 
Дәрігерлердің отбасыларына жұқтыру қаупін 
азайтудың бір әдісі - әлеуметтік алшақтау. Алайда, 
күйзеліс кезінде әлеуметтік байланыс пен қолдаудың 

қорғаныш артықшылықтары жақсы байқалғанымен, 
әлеуметтік алшақтау жеке адамды стресс қаупі 
жоғары болған кезде психикалық денсаулық 
проблемаларының шешуші қорғаныс әсерінен 
айырады [39]. 
Жоғары психикалық қысым депрессиялық бұзылулар 
мен мазасыздықтың бұзылуынан көрінеді, бұл 
олардың физикалық және психикалық жағдайына 
теріс әсер етеді және біздің денсаулық сақтау 
жүйесіне, сондай-ақ әлеуметтік тұрақтылыққа 
айтарлықтай әсер етеді, өйткені бұл адамдар қоғам 
үшін өз өмірлерін қауіп-қатерге тігетін шейіттер. 
Демек, бұл мәселелерді шешу қажет, өйткені бұл 
жағдайды шешу үшін бізге мықты денсаулық сақтау 
жүйесі қажет. Пандемия барлық елдердің 
экономикасына теріс әсер ететіндіктен, қарапайым 
адамдар зардап шегеді, сондықтан дәрігерлер 
арасындағы өсіп келе жатқан психоәлеуметтік 
күйзеліс экономикаға жанама әсер етеді. Жұмыс 
орындарындағы қорғаныс құралдарының 
жеткіліксіздігі, әлеуметтік стигматизация, сондай-ақ 
әлеуметтік алшақтауды сақтау қиындықтары 
психикалық күйзелістің артуына ықпал ететін 
факторлардың бірі болып табылады. Пандемия 
кезінде майдан жағдайындағы қызметкерлердің 
психоәлеуметтік реакциясы күрделі және ол 
жеткілікті зерттелмеген. Үндістан сияқты дамушы 
елдерде денсаулық сақтау жүйесі шамадан тыс 
жүктелген, COVID аурулары дәрігерлер мен 
медбикелер арасында қатты алаңдаушылық, 
тітіркену және күйзелісті тудыруы мүмкін [40]. 
Психикалық аурудың маңызды болжамдары 
денсаулық сақтау саласындағы тәжірибе, кезекшілік 
сағаттары, қорғаныс шараларын қолдану және 
альтруистикалық күрес болып табылды. Көп өлшемді 
логистикалық регрессия депрессиямен, 
мазасыздықпен және күйзеліс деңгейімен 
байланысты болуы керек факторлар көп нәрсені 
көрсетті. 2020 жылдың ақпан айында Que J және 
басқалар COVID - 19 пандемиясы кезінде медицина 
қызметкерлері арасында әртүрлі медицина 
қызметкерлерінде (яғни дәрігерлер, медицина 
ординаторлары, медбикелер, техниктер және 
қоғамдық денсаулық сақтау мамандары) 
психологиялық проблемалардың таралуын зерттеу 
мақсатында кросс - секциялық веб-сауалнама 
жүргізілді [41]. Психологиялық проблемалар 
жалпыланған мазасыздықтың бұзылу шкаласы, 
пациенттердің денсаулығы туралы сауалнама және 
ұйқысыздықтың ауырлық индексі арқылы 
бағаланды. Логистикалық регрессиялық талдау 
психологиялық проблемаларға байланысты 
факторларды зерттеу үшін қолданылды. Қытайдағы 
COVID-19 пандемиясында медициналық 
қызметкерлерде мазасыздық, күйзеліс, ұйқысыздық 
және жалпы психологиялық проблемалардың 
таралуы сәйкесінше 46,04%, 44,37%, 28,75% және 
56,59% құрады. Дәрігерлерде, медициналық 
резиденттерде, медбикелерде, техниктер мен 
денсаулық сақтау қызметкерлерінде жалпы 
психологиялық проблемалардың таралуы сәйкесінше 
60.35%, 50.82%, 62.02%, 57.54% және 62,40% болды. 
Емдеу майданы жұмысына қатыспаған медицина 
қызметкерлерімен салыстырғанда, алдыңғы 
қатардағы медицина қызметкерлері мазасыздық, 
ұйқысыздық және жалпы психологиялық 
проблемаларды сеізнген [42]. 2020 жылғы 19 ақпан 
мен 13 наурыз аралығында Annals of Internal Medicine 
© 2020 American College of Physicians Psychological 



Impact of the COVID-19 Pandemic on Health Care 
Workers in Singapore журналында жарияланған 
зерттеулерде COVID-19 пациенттеріне қамқорлық 
жасаған Сингапурдың 2  ірі жоғары оқу 
орындарының медициналық қызметкерлері өз 
бетінше сауалнама жүргізуге шақырылды. Зерттеуге 
шақырылған 500 медицина қызметкерінің 470-і 
(94%) қатысты; Алпыс сегіз (14,5%) қатысушы 
мазасыздыққа скринингте оң нәтиже көрсетсе, 42 
(8,9%) - күйзеліске, 31 (6,6%) - стресске және 36 
(7,7%) - PTSD клиникалық көрінісіне тапсырады. 
Медициналық емес медицина қызметкерлері 
арасында мазасыздықтың таралуы медициналық 
қызметкерлерге қарағанда жоғары болған [43]. 
COVID-19 пандемиясында санитарлық дәрігерлер мен 
басқа да медицина қызметкерлері арасында 
депрессия, мазасыздық, ұйқысыздық және 
психоәлеуметтік күйзелістің әртүрлерінің өсуі 
байқалғаны көптеген зерттеулерде көрсетілген. Бұл 
біздің денсаулық сақтау сапасына және пандемиямен 
күресу шараларына айтарлықтай әсер етеді. 
Сондықтан бұл мәселені шұғыл шешіп, тиісті 
шаралар қабылдау қажет. Маңызды өзгеріс-
қолданыстағы стигматизация туралы халықтың 
хабардарлығын арттыру және ресурстарды, соның 
ішінде ауруханалар мен емдеу орталықтарындағы 
қорғаныс құралдарын ұлғайту. Дәрігерлердің жұмыс 
уақытын дұрыс басқару және әр медицина 
қызметкерінің психикалық денсаулығын басқаруға 
көбірек көңіл бөлу дәрігерлер арасындағы 
психоәлеуметтік күйзелістің қазіргі проблемасын 
түбегейлі өзгертуге көмектеседі. Бұл адамның өзіне, 
оның отбасына, сондай-ақ қоғамға көмегін көрсетер 
еді [44]. 
Дәрігерлер арасында эмоционалды күйзеліс 
синдромының таралуын талдау олардың 23,7% - 
ында қалыптасқан және қалыптасқан кәсіби күйіп 
кету синдромы бар екенін анықтады. Ерлер мен 
әйелдер арасында қалыптасқан эмоционалдық күйіп 
кету синдромының таралу көрсеткіштері аздап 
ерекшеленеді – тиісінше 8,1% және 6,9%. 
Эмоционалды күйзеліс синдромы бар адамдар 
тобында ең көп үлесті 40-49 жас аралығындағы 
дәрігерлер құрайды, ал 40 жастан асқан адамдарда 
бұл көрсеткіштің пайда болу жиілігі 2 есе артады 
және болашақта қол жеткізілген деңгейде қалады. 
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, 
мемлекеттік медициналық ұйымның медицина 
қызметкерлерінің кәсіби қызметінің қалыптасуы 
штаттардың жеке тұлғалармен жабдықталмауы және 
жалақының төмен деңгейі, мінез-құлық қауіп 
факторларының кең таралуы аясында жүретінін атап 
өткен жөн. Мұның бәрі дәрігерлер мен орта 
медициналық қызметкерлердің денсаулық 
жағдайына ғана емес, сонымен қатар олардың кәсіби 
және әлеуметтік қанағаттану деңгейін сипаттайтын 
бірқатар көрсеткіштерге теріс әсер етеді [45]. 
Көптеген зерттеулер жұмыс жүктемесінің 
жоғарылауы, COVID-19 пациенттерімен үнемі 
байланыста болу және олардың күтіміне байланысты 
психологиялық аспектілер күйіп кету деңгейіне 
байланысты екенін айқын көрсетеді. Бір жағынан, 
бұл саяси және ұйымдастырушылық шешімдерді 
қажет етеді. Денсаулық сақтау жүйесіндегі басты 
назар инфекцияның таралуын азайтуға, инфекцияны 
емдеуге және адамдардың өмірін сақтап қалуға 
бағытталған болса да, денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің жұмыс жүктемесін азайтуға назар 
аудару керек. Екінші жағынан, бұл нәтижелер 

алдыңғы психологиялық ілеспе аурулардың болуы, 
инфекциядан қорқу және достардың болжамды 
қолдауының жоқтығынан оқшаулану сезімі 
медицина қызметкерлерінде эмоционалды күйзелісті 
болдырмауға бағытталған араласулар кезінде 
ескерілуі керек екенін көрсетеді. Сондай-ақ, 
нәтижелер күйіп кетудің ауыр деңгейі мен 
психопатологиялық белгілердің таралуы жоғары 
екенін көрсетеді. Covid-19 төтенше жағдайымен 
күресу қажеттілігімен байланысты жұмыс және 
психологиялық факторлар теріс психологиялық 
салдарлардың қаупін арттырады [46]. 
Эмоционалды сарқылудың орташа және ауыр 
деңгейлері және жеке жетістіктердің төмендеуі 
үлгінің 60%-дан астамында, ал иесіздендірудің 
қалыпты және ауыр деңгейлері үлгінің 25% - дан 
астамында болды. COVID-19 пандемиясы кезінде 
медицина қызметкерлері арасында эмоционалды 
күйзелістің таралуы бұрын зерттелмегендіктен бұл 
нәтижелер жаңа болып келеді. Ең бастысы, бұл 
нәтижелер мамандардың денсаулығына да, 
денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігіне де нақты 
әсер етеді. Кәсіби мамандардың пікірінше, күйіп кету 
физикалық және психологиялық ұзақ мерзімді 
зиянды салдардың қаупінің жоғарылауымен 
байланысты . Денсаулық сақтау жүйелері 
тұрғысынан алғанда күйіп кету ауру 
демалыстарының, жұмыстан кетудің, жұмыстан кету 
және жұмыс тиімділігінің төмендігімен байланысты 
[47]. Пандемияның ұзақ мерзімді ұзақтығын ескере 
отырып, эмоционалды күйзелістің жоғары 
таралуының теріс әсері денсаулық сақтау 
жүйелерінің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 
перспективада болуы мүмкін медициналық көмекке 
деген сұраныстың артуымен күресу қабілетін 
нашарлатуы және төмендетуі мүмкін [48]. 
Эмоционалды күйзелісті талдау басқа психологиялық 
бұзылуларды бағалаумен толықтырылды. Бұл күйіп 
кету көрсеткіштерін қысқартумен байланысты 
шектеулерді жеңуге көмектесті. Атап айтқанда, біздің 
үлгідегі депрессияның, мазасыздықтың, стресстің 
клиникалық деңгейінің таралуы 25% - дан жоғары 
болды. Алдыңғы жедел-шолу Қытайда жүргізілген 12 
зерттеудің мета-анализі және Сингапурде жүргізілген 
бір зерттеу COVID-19 ауруы кезінде медицина 
қызметкерлері арасында мазасыздық, депрессия 
және ұйқысыздықтың таралуы сәйкесінше 23,2, 22,8 
және 38,9% құрады [49]. 
Нормаланған жұмыс кезінде іс-әрекеттің жоғары 
физиологиялық қарқындылығына байланысты қауіп 
аз тәжірибесі бар, ұтымды еңбек әдістері аз, 
психофизиологиялық қабілеттері аз жұмысшыларда 
байқалады. Ұқсас жұмыс орындарында жұмыс 
істейтін жұмысшылар арасындағы жеке өнімділік 
айырмашылықтары көбінесе еңбек процестерінің 
қарқындылығының физиологиялық диапазонынан 
едәуір асады . "Long hours" жұмыс уақытының ұзақ 
ұзақтығы, шын мәнінде, егер жұмыс төмен 
қарқындылықпен жүргізілмесе көбінесе 
жұмысшылардың денсаулығына қауіп төндіретін 
негізгі ұйымдастырушылық фактор ретінде 
қарастырылады  Орташа ауысымдық еңбек 
қарқындылығының және жұмыс уақыты 
ұзақтығының белгіленген мәндері кезінде СШҚ 
тәуекелінің жылдық өсімі (кәсіби күйіп кету) 0,5-тен 
3% - ға дейін құрайды. Жұмыс жүктемесінің негізгі 
параметрлерінің белгіленген сандық сипаттамалары 
- физиологиялық еңбек қарқындылығы мен жұмыс 
уақытының ұзақтығы созылмалы шаршау мен 



медициналық қызметкерлердің кәсіптік күйіп қалу 
қаупін талдау, болжау және алдын-алу үшін бастапқы 
нүкте болып табылады, бұл еңбек режимдерінде 
пайда болатын демалыстың жетіспеушілігінен 
туындайды, адам ағзасының қалпына келу қабілетіне 
сәйкес келмейді [50]. 
Қорытындылай келе, бұл пандемиядан бірнеше 
маңызды сабақ алуға болатындығын атап өткен жөн. 
Алғашқы сабақ - біздің психикалық денсаулық 
жүйеміз күтпеген жерден пайда болды, бұл 
болашақта осындай дағдарысты барабар және жедел 
шешу үшін психиатриялық қызметтерді қосудың 
ұлттық жоспарын жасаудың міндетті қажеттілігін 
көрсетеді. Пандемияның жедел кезеңінен кейінгі 
екінші сабақ - бұл психикалық денсаулыққа ең ауыр 
зардаптар жақын арада ауыр экономикалық 

дағдарыстың дамуымен қатар жүретінін көрсетті. 
Шынында да, ұлттық басымдықтардың бірі 
денсаулық сақтаудың басқа салаларына қарағанда 
экономикалық инвестициялардың азаюынан соңғы 
жылдары зардап шеккен психикалық денсаулық 
сақтау қызметтерінің кадрлық әлеуетін нығайту 
болып табылады. Бұл зерттеулер медицина 
қызметкерлерінің COVID-19 пандемиясына 
байланысты эмоционалды күйзеліс немесе 
психологиялық жағдайлардың пайда болу қаупі 
жоғары екенін көрсетеді. Бұл жағдайларды үнемі 
бақылау және уақтылы емдеу мамандардың 
денсаулығын сақтау және денсаулық сақтау 
жүйелерінің аурудың орташа және ұзақ мерзімді 
әсеріне дайындығын арттыру үшін қажет. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТНИКОВ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Резюме: Анализ в ходе исследования влияния 
факторов риска, влияющих на психоэмоциональное 
состояние работников комитета санитарно–
эпидемиологического надзора в условиях карантина. 
Постоянное нахождение санитарных врачей в сфере 
здравоохранения в стрессовой ситуации при общении с 
больными в очаге заболевания, возникновение 
социально-медицинских проблем и другие морально-
психологические факторы негативно влияют на их 
социально - психологический статус. Актуальность 
изучения данной проблемы стремительно растет из-

за низкого уровня стрессоустойчивости и 
эмоционального выгорания значительной части 
санитарных врачей. В связи с распространенной 
эпидемиологической ситуацией в 2020 году на 
санитарных врачей в сфере общественного 
здравоохранения Республики Казахстан возложена 
большая нагрузка и ответственность. В связи с этим 
актуальным вопросом является определение 
психоэмоционального состояния санитарных врачей. 
Ключевые слова: санитарные врачи, 
психоэмоциональное состояние. 
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PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF EMPLOYEES OF THE SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL CONTROL COMMITTEE 
UNDER QUARANTINE. (LITERARY REVIEW) 

 
Resume: Analysis of the influence of risk factors affecting 
the psychoemotional state of employees of the Committee 
for sanitary and epidemiological supervision in quarantine 
conditions. The constant presence of sanitary doctors in the 
field of health care in a stressful situation when 
communicating with patients in the focus of the disease, the 
occurrence of socio-medical problems and other moral and 
psychological factors negatively affect their socio-
psychological status. The relevance of the study of this 

problem is rapidly growing due to the low level of stress 
resistance and emotional burnout of a significant part of 
sanitary doctors. Due to the widespread epidemiological 
situation in 2020, sanitary doctors in the field of public 
health of the Republic of Kazakhstan have a large burden 
and responsibility. In this regard, the current issue is the 
definition of the psychoemotional state of sanitary doctors. 
Keywords: psycho-emotional state, sanitary inspector, 
mental health. 
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