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МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК  
СИПАТТАМАЛАРЫ 

 
Түйін: Мақалада медицина қызметкерлерінің денсаулығы мен өмір сапасы туралы айтылады. Дәрігерлердің 
денсаулығының төмендеуіне және нашарлауына әсер ететін ықтимал қауіп факторлары анықталып, жазылған. 
Зерттеудің мақсаты: емханадағы медицина қызметкерлерінің денсаулығын бағалау 
Материалдар мен әдістер. Зерттеу объектісі ретінде емханада жұмыс істейтін дәрігерлер мен мейірбикелер 
алынды. Әлеуметтік сауалнама зерттеудің әдісі болды. Сауалнамаға 64 дәрігер мен 75 мейірбике қатысты. 
Қорытындылар: Денсаулық мәселесі қазіргі өмірдегі әлеуметтік құндылық ретінде ерекше маңызға ие. Сондықтан 
медициналық қызметкерлерге өз денсаулығы мен өзгенің денсаулығын құрметтеуге, бос уақытында дене 
шынықтыру және спортпен шұғылдануға және жаман әдеттерден саналы түрде бас тартуға тәрбиелеу керек. 
Түйін сөздер: салауатты өмір салты, медицина қызметкерлері 
 
Ұлттық денсаулық сақтауды реформалау процесі 
медицина саласы қызметкерлерінің  сандық және 
сапалық құрамына әсер етті [1]. Шетелдік ғылыми 
зерттеулерге сәйкес, медицина саласы 
қызметкерлерінің денсаулығының жағдайы 
жағымсыз тенденциялармен сипатталады, бұл оны 
сақтау және нығайту үшін қазіргі таңда барабар 
шараларды жасауды талап етеді [2]. Медицина 
қызметкерлері өздерінің кәсіби іс-әрекеттерінің 
сипаттамасы бойынша жоғары әлеуметтік-
психологиялық стрессті жиі бастан кешіреді, сонымен 
бірге өздерінің өмірлік мәселелерін және 
науқастардың мәселелерін шешеді. Бұл медицина 
саласы қызметкерлерінің денсаулығы мен өмір 
сапасына әсер ететін факторлардың бірі. 
Денсаулық сақтау саласындағы жұмыс - бұл адамның 
еңбек қызметінің ең қиын, жауапты түрлерінің бірі 
[3], психологиялық стресстің жоғары деңгейімен 
сипатталады, зейінділік, төзімділік және жоғары 
жұмыс қабілеттілігі қажет [4]. Дәрігерлер мен 
мейірбикелер - уақыттың едәуір бөлігін емханаларда 
өткізетін негізгі ресурстар. Олар түнгі уақытта, 
төтенше жағдайларда жұмыс жасап, жұмыс өнімділігі 
мен жұмыс сапасына кері әсер етуі мүмкін үлкен 
жүктеме мен стресстерді  бастан өткізуі мүмкін [5]. 
     Бірқатар зерттеушілер емханаларда жұмыс 
істейтін жалпы тәжірибе дәрігерлерінің өмір 
сапасының төмендеуіне қарқынды жұмыс күшінің 
әсерін атап өтеді [6]. Дәрігерлер, әдетте, ұйқының 
болмауы, стресстің, күштің және шаршаудың 
бірқатар қиындықтарына тап болады, бұл олардың 
мінез-құлқына, қарым-қатынасына, оқу қабілетіне 
және шешім қабылдауға кері әсерін тигізуі мүмкін, 
бұл жалпы дәрігерлердің өмір сапасының 
төмендеуіне алып келеді[7]. 
Ұқсас деректерді британдық зерттеушілер келтіреді: 
дәрігерлердің 61,2%-дан астамы медициналық 

персоналдың өмір сапасы мен жалақы деңгейі 
арасында тікелей байланыс бар екеніне сенімді. [8]. 
Беларуссиялық авторлардың айтуы бойынша [9] 
байлық пен ақшаның маңыздылығы және жұмысты 
өте төмен бағалаған кезде әл-ауқатқа қол жеткізе 
алмау мейірбике мотивациясы үшін жағымсыз 
фактор болып табылады және ауыр жалпы 
әлеуметтік зардаптарға соқтыруы мүмкін. 
Кәсіби генезистің стресстік факторларына мыналар 
кірді: жалақының жеткіліксіздігі, жұмыс орнындағы 
теңсіздік, шамадан тыс көп жұмыс, кадрлардың 
жетіспеушілігі, мойындаудың және жоғарылаудың 
болмауы, уақыттың жетіспеушілігі, жұмыс 
қауіпсіздігінің болмауы және администрация 
жағынан қолдаудың  болмауы [10].       
Медицина қызметкерлерінің денсаулығы мен 
салауатты өмір салтын бағалауды зерттеудің 
өзектілігі шетелдік және отандық зерттеушілердің 
ғылыми қызығушылығын тудыруда. 
Зерттеудің мақсаты: емханадағы медицина 
қызметкерлерінің денсаулығын бағалау 
Материалдар мен әдістер. Зерттеу объектісі ретінде 
емханада жұмыс істейтін дәрігерлер мен 
мейірбикелер алынды. Әлеуметтік сауалнама 
зерттеудің әдісі болды. Сауалнамаға 64 дәрігер мен 75 
мейірбике қатысты. 
Зерттеудің нәтижелері:  
Сауалнама қорытындысы бойынша дәрігерлердің 9,4 
%-ы мен мейірбикелердің 14,6 %-ы өз 
денсаулықтарын «жаман» деп бағалады, 
дәрігерлердің 60,9 %-ы және мейірбикелердің 62,7 %-
ы денсаулықтарына қанағаттанарлық деген баға 
берсе, «өте жақсы» деген көрсеткішті дәрігерлердің 
29,7 %-ы және мейірбикелердің 22,7 %-ы берді (сурет 
1) 
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Сурет 1 –  Дәрігерлер мен мейірбикелердің өз денсаулықтары туралы көрсеткіштері,  % 

 
Медицина қызметкерлерінің еңбек өтіліне 
байланысты денсаулық жағдайының өзгеру 
динамикасын талдау көрсеткендей, дәрігерлердің 
33,0 %-ында денсаулықтары біраз нашарлаған, бұл 

еңбек қызметі факторларының жиынтығының 
қолайсыз әсерін көрсетуі мүмкін және дәрігерлердің 
өмір салтына кері әсер тигізуі ықтимал  (кесте 1). 

 
Кесте 1 – Сауалнама нәтижелері бойынша медицина саласы қызметкерлерінің денсаулық жағдайының өзгеру 
динамикасы,  %  
 

 
Денсаулықтың өзгеруі 

Жұмыс тәжірибесі 

Орташа 
3 жылға 

дейін 
5 жылға 

дейін 
10 жылға 

дейін 

10 
жылдан 

аса 
Біршама жақсарды 

6,8 5,3 4,7 6,5 5,8 

Аздап жақсарды 
10,6 7,7 8,4 7 8,4 

Өзгеріссіз 
52,5 49,3 45,9 42,2 47,5 

Біраз нашарлады 
24,6 33 35,2 39,2 33 

Біршама нашарлады 
5,5 4,7 5,8 5,1 5,3 

Барлығы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 
 
Сауалнама нәтижелері көрсеткендей, дәрігерлер мен 
мейірбикелердің созылмалы ауруға 
шалдыққандардың үлесі келесі көрсеткіштерге ие: 
57,8% және 64,5% сәйкесінше. Дәрігерлердің едәуір 
аз бөлігі диспансерлі есепте тұрады – 41,5%, 
респонденттердің үштен бір бөлігі ауруға шалдыққан 

кезде дәрігерге бармайтыны анықталды – 23,2%, ал 
61,9%  емханаға тек себептермен баратыны белгілі 
болды. Сауалнама нәтижесінде алынған мәліметтер 
адамның өз денсаулығына деген талаптың төмен 
екенін тікелей көрсетеді (кесте 2).  
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Кесте 2 – Сауалнама нәтижелері бойынша дәрігерлер мен мейірбикелердің клиникалық тексерісі мен диспансерлік 
есепте тұруы туралы жиынтық мәліметтер, %   

 

Денсаулықтың өзгеруі Дәрігерлер Мейірбикалер 

Созылмалы аурулары бар адамдардың үлесі 
57,8 64,5 

Диспансерлік есепте тұрған адамдардың үлесі 
41,5 42,0 

Ауырса да дәрігерге қаралмайтындар  
23,2 19,7 

Жағдай туындаса ғана емхана баратындар  
61,9 71,4 

 
Сауалнама медициналық алдын-алу тексерулердің 
жүйелілігі мәселелерін зерттеді, бірақ сауалнама 
нәтижелері күтпеген нәтижелерді берді. 
Дәрігерлердің шамамен үштен бір бөлігі (30,2 % ) 

профилактикалық, яғни алдын-алу тексерулерін  
жүйесіз өтетіндігі анықталды, ал мейірбикелердің 
15,5 %  жүйесіз өтетіні белгілі болды. 

 
Кесте 3 – Дәрігерлер мен мейірбикелер өтетін профилактикалық медициналық тексерулерінің жүйелілігі, %  

 

Изменение здоровья врачи 
мед. 

сестры 

Регулярно 51 69,4 

Почти регулярно 14,1 12,5 

Нерегулярно 30,2 15,5 

Не прохожу 4,7 2,6 

Итого 100 100 

 
Қорытынды: Денсаулық мәселесі қазіргі өмірдегі 
әлеуметтік құндылық ретінде ерекше маңызға ие. 
Сондықтан медициналық қызметкерлерге өз 
денсаулығы мен өзгенің денсаулығын құрметтеуге, 

бос уақытында дене шынықтыру және спортпен 
шұғылдануға және жаман әдеттерден саналы түрде 
бас тартуға тәрбиелеу керек. 
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МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Резюме: В статье рассмотрены вопросы состояния 
здоровья и качества жизни медицинских работников. 
Определены потенциальные факторы риска 
способствующих к снижению и ухудшению здоровья 
медиков. 
Цель исследования: оценить состояние здоровья 
медицинских работников работающих в поликлинике. 
Материалы и методы. Объектом исследования 
стали врачи и медсестры, работающие в 
поликлинике. Социальный опрос был методом 

исследования. В опросе приняли участие 64 врача и 75 
медсестер. 
Выводы. Проблема здоровья имеет особое значение 
как социальная ценность в современной жизни. 
Поэтому медицинских работников необходимо 
научить уважать собственное здоровье и здоровье 
других, заниматься физической активностью и 
спортом в свободное время и сознательно 
отказываться от вредных привычек. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, медицинские 
работники 

 
 

1M.S. Begesheva, 2D.N. Makhanbetkulova 
1Kazakhstan’s medical university "KSPH", Almaty, Kazakhstan. 

2Kazakh medical national university, Almaty, Kazakhstan. 
 

MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF HEALTH INDICATORS OF MEDICAL WORKERS 
 

Resume: The article deals with the health status and quality 
of life of medical workers. Potential risk factors 
contributing to the decline and deterioration of the health 
of physicians have been identified. 
Objective of the study: to assess the health status of 
medical workers working in a polyclinic. 
Materials and methods. The objects of the study were 
doctors and nurses working in the polyclinic. Social survey 

was a research method. The survey involved 64 doctors and 
75 nurses. 
Findings. The problem of health is of particular 
importance as a social value in modern life. Therefore, 
healthcare professionals need to be taught to respect their 
own health and the health of others, engage in physical 
activity and sports in their free time, and deliberately give 
up bad habits. 
Keywords: healthy lifestyle, health workers 

 
 


