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МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРИЯЛЫҚ АЛҒАШҚЫ КӨМЕК БЕРУ  
ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ КАДРЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ БАСҚАРУ 

 
Түйін. Медициналық-санитарлық алғашқы көмек жалпы денсаулық сақтау жүйесінің маңызды бөлігі болып 
табылады. Тиімді медициналық-санитарлық алғашқы көмек халық денсаулығын жақсартуды, пациенттердің 
қанағаттанушылығын және денсаулық сақтау саласына жұмсалатын жалпы шығындарды азайтуды қамтамасыз 
етеді. 
Медициналық көмек сапасы саласындағы саясатты іске асыруда адами ресурстарды пайдалануды стратегиялық 
жоспарлау емдеу-диагностикалық процестің сапасын арттыру жолындағы басқарудың негізгі міндеттерінің бірі 
болып табылады және әрбір медициналық мекеменің клиникалық тиімділігі мен экономикалық тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік береді. 
Кілтті сөздер: кадр, ресурс, алғашқы медико-санитарлық көмек, денсаулық, сапа.  
 
Кіріспе. Денсаулық сақтау органдары мен 
мекемелеріндегі кадрлар жұмысының ерекшелігі - 
бұл ұйымдардың ұйымдық-құқықтық нысанына 
қарамастан, бұл ұйымдардың қызмет саласы 
мемлекеттік бақылауда болады. 
Денсаулық сақтау мекемелеріндегі кадр жұмысы 
келесі қызмет бағыттарын қамтиды: 
1. Ұйымның кадрлық қажеттіліктерін жоспарлау. 
2. Жұмысшыларды таңдау және жалдау. 
3. Қызметкерлерді ынталандыру бағдарламаларын 
жасау. 
4. Персоналдың қызметін бағалау. 
5. Оқытуды ұйымдастыру, қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру, аттестаттау. 
6. Персоналды бейімдеу бағдарламаларын жасау. 
7. Кәсіпорындағы кадрлық жұмысты құжаттамалық 
қамтамасыз ету [1].  
Кадрлық саясат ұйымдастырушылық-кадрлық, 
басқарушылық, әлеуметтік, қаржылық, ақпараттық 
саясатты қамтиды және медициналық ұйымдағы 
медициналық көмек сапасын басқаруға арналған 
денсаулық сақтау мекемесінің жоспарларымен және 
тұжырымдамасымен үйлеседі. 
Соңғы нәтиже алуға және сапаны басқаруға 
бағытталған жұмыс үшін мотивация беру - емдеу-
диагностикалық процесті жақсарту жолындағы 
басты міндеттердің бірі. Осы мақсатта экономикалық 
ынталандырудың екі әдісі де қолданылады (алынған 
нәтижеге әр қызметкердің қосқан үлесін ескеретін 
еңбекке ақы төлеу жүйесі) және моральдық 
ынталандыру: мансаптық баспалдақ арқылы 
көтермелеу, марапаттар және басқа да ынталандыру 
түрлері қолданылады. 
Әр қызметкердің орындалатын жұмыс сапасы үшін 
жауапкершілігін арттыру, емдеу-диагностикалық 
процестің және үздіксіз режимде көрсетілетін 
медициналық қызметтердің сапасын жақсартуды 
жүзеге асыру персоналды даярлау және қайта 
даярлау жүйесінің жетілдірілуіне тікелей 
байланысты. Медициналық мекеме қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру және жетілдіру күнделікті және 
болашақ бағыттарда үздіксіз жүзеге асырылуы қажет 
[2]. 
Сонымен, медициналық көмек сапасы саласындағы 
саясатты іске асыруда адами ресурстарды 
пайдалануды стратегиялық жоспарлау емдеу-
диагностикалық процестің сапасын арттыру 
жолындағы басқарудың негізгі міндеттерінің бірі 

болып табылады және әрбір медициналық мекеменің 
клиникалық тиімділігі мен экономикалық тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік береді. 
Медициналық көмектің сапасы үш негізгі 
параметрмен бағаланатыны белгілі: құрылымдық, 
технологиялық және тиімді компоненттер. Тізімде 
көрсетілген компоненттердің біріншісі қаржы және 
материалдық ресурстар, денсаулық сақтау 
ресурстары және олардың күтілетін нәтижелерге 
сәйкестігі сияқты сипаттамаларды есепке алу мен 
талдауды көздейді [3]. 
Негізгі бөлім. Адам денсаулығы ресурстарының 
жетекші рөлін, сондай-ақ олардың денсаулық сақтау 
мекемелерінің қызметіндегі маңыздылығын 
денсаулық сақтаудың қаржылық және материалдық 
қамтамасыз етілуінің адам денсаулығын сақтау 
ресурстарына қарағанда тезірек жағдай жасау кезінде 
қалыптасуымен түсіндіруге болады. Медициналық 
персоналды қалпына келтіру, тұрақтандыру және 
тиімді пайдалану бірнеше жылдан кейін, тіпті 
бірнеше онжылдықтардан кейін ғана мүмкін. 
Адам денсаулығын сақтау саясаты келесі 
компоненттерден тұрады: персоналды ұйымдастыру, 
әкімшілік, әлеуметтік, қаржылық және ақпараттық 
компоненттер. Ол денсаулық сақтау мекемелерінің 
денсаулық сақтаудың сапасын басқару саласындағы 
жоспарлары мен тұжырымдамаларымен үйлеседі [4-
6]. 
Соңғы нәтижеге және сапа менеджментіне 
бағытталған еңбек мотивациясы емдеу-
диагностикалық процестерді жақсартудың негізгі 
объектілерінің бірі болып табылады. Осы мақсатта 
екі әдіс те қолданылады: экономикалық 
ынталандыру (медициналық қызмет көрсетушінің 
емдеу нәтижесіне қосқан үлесі үшін төлем) және 
моральдық ынталандыру (мансаптық өсу, 
марапаттар және көтермелеудің басқа түрлері) [7,8]. 
Әрбір медициналық қызмет көрсетушілердің 
орындалған жұмыс сапасы үшін жауапкершіліктің 
артуы, емдеу-диагностикалық процестердің 
сапасының жақсаруы және ұзақ мерзімді 
медициналық көмек персоналды оқыту мен қайта 
даярлау жүйесін жетілдіруге тікелей байланысты. 
Денсаулық сақтау мекемелерінде медициналық 
кадрларды кәсіби даярлау күнделікті және 
болашақта сияқты үздіксіз жүзеге асырылуы қажет 
[9]. 
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Осылайша, денсаулық сақтау саласындағы 
стратегиялық жоспарлау денсаулық сақтау 
саласындағы саясатты іске асыру кезінде емдеу-
диагностикалық процестердің сапасын арттыруға 
бағытталған денсаулық сақтауды басқарудың негізгі 
мақсаттарының бірі болып табылады; мұндай 
жоспарлау әр денсаулық сақтау мекемесінің 
клиникалық нәтижелері мен экономикалық 
тиімділігін арттыруға көмектеседі [10-13] . 
Неліктен алғашқы медициналық-санитарлық көмек 
жүйесі (АМСК) жаңартуды қажет етеді және неге ол 
бүгінгі күнде бұрынғыдан да маңызды? Бұл сұраққа 
жауап бере отырып, бірінші кезекте денсаулық сақтау 
қызметкерлері ғана емес, сонымен қатар 
саясаткерлерде алаңдауда. Жаһандану көптеген 
елдердегі әлеуметтік шиеленістерді тудырады және 
денсаулық сақтау жүйелері екені анық құрылымның 
негізгі элементтері ретінде қазіргі заманғы қоғамда  
мүмкіндігінше тиімді  әсер етпейді. Денсаулық сақтау 
ұйымдары ұлттық деңгейде қызметтерінің 
белгіленген сұраныс пен өзгеріп отыратын 
қажеттіліктерге жауап және ұсынылатын 
қызметтердің сапасы сәйкес келуін қадағалау қажет. 
Денсаулық сақтау жүйесінің тиімді және әлемнің 
жедел - өзгермелі сын-қатерлеріне жауап беруі қажет. 
Бұл міндет алғашқы медициналық-санитарлық 
көмекке кіреді. 
Медициналық көмектің сапасы үш негізгі компонент 
бойынша бағаланады: құрылымдық, технологиялық 
және тиімді [14,15].  
Тізімделген компоненттердің әрқайсысы қаржы және 
материалдық-техникалық ресурстар, денсаулық 
сақтау саласының кадрлық әлеуеті және олардың 
алынған (күтілетін) нәтижелерге сәйкестігі сияқты 
сипаттамаларды ескеруді және талдауды қамтиды. 
Сонымен қатар, медициналық көмек сапасын басқару 
денсаулық сақтаудың кез-келген емдеу-
профилактикалық мекемесінің (ЕМ) қызметінің 
қазіргі және стратегиялық перспективаларын 
анықтайтын негізгі проблема болып табылады. Бұл 
процесте маңызды рөл медициналық персоналға 
жүктелген, өйткені әрбір қызметкердің жұмысына 
деген көзқарас емдеу-диагностикалық процестің 
нәтижелеріне тікелей, кей жағдайда шешуші әсер 
етеді.  
Өндірістегі персоналдың жетекші рөлі мен 
маңыздылығы денсаулық сақтау жүйесін қаржылық 
және материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
көлемдері, тиісті жағдайлар жасалған кезде, оның 
кадрлық әлеуетіне қарағанда тезірек қалыптасып, 
қайта құрылатындығымен түсіндіріледі. Кадрларды 
қалпына келтіру, тұрақтандыру және тиімді 
пайдалану бірнеше жылдан, тіпті ондаған жылдардан 
кейін ғана мүмкін болады [16-20]. 
Денсаулық сақтау саласындағы кадрлық саясатының 
негізгі мазмұнын ашады: 

 -оны реформалау бағыттарына сәйкес өндірісте 
кадрлық жұмысты қалыптастырудың 
басымдықтары; 

 -мамандықтар ассортиментін және мамандарды 
сертификаттау жүйесін жетілдіруге негізделген 
денсаулық сақтау үшін адами ресурстарды жоспарлау 
және пайдалану принциптері; 

 -практикалық денсаулық сақтау, медицина ғылымы 
мен өндірісті басқару талаптарына сәйкес 
медициналық және фармацевтикалық білім беру 
жүйесін оңтайландыру негізінде денсаулық сақтау 

саласындағы адами ресурстарды қарқынды дамыту 
стратегиясы; 

 -саладағы жұмысшыларға еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа принциптері; 
Медициналық-санитарлық алғашқы көмек (МСАК 
немесе АМСК) жалпы денсаулық сақтау жүйесінің 
маңызды бөлігі болып табылады. Тиімді 
медициналық-санитарлық алғашқы көмек халық 
денсаулығын жақсартуды, пациенттердің 
қанағаттанушылығын және денсаулық сақтау 
саласына жұмсалатын жалпы шығындарды азайтуды 
қамтамасыз етеді [21]. 
Қазақстан Республикасында денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасында МСАК-ты 
одан әрі дамыту алғашқы буындағы әмбебап, 
интеграцияланған, әлеуметтік бағдарланған, 
қолжетімді және сапалы медициналық көмекті 
дамытуға бағытталған шараларды тереңдетуді 
көздейтіндігі көрсетілген. 
Емханалық ұйымдардың қалалар аумағы бойынша 
географиялық орналасуы халықтың тұрмысы өте 
төмен жіктері мен мүмкіндіктері шектеулі 
тұрғындарын да қолжетімді медициналық көмекпен 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [22-25]. 
Алғашқы медико-санитарлық көмек-халыққа үнемі 
және тегін медициналық көмекті қамтамасыз ететін, 
тұрғындар медициналық көмек қажет еткенде, 
амбулаторлы-емханалық медициналық ұйымдардың 
қызметкерлерімен іске асатын мемлекеттік қызмет. 
Алғашқы медико-санитарлық көмек мақсаты: 
Мемлекет пен адам арасындағы денсаулық сақтау 
жауапкершілігі ұстанымдарына сүйеніп, халықтың 
денсаулығын жақсартуға, алғашқы медико-
санитарлық көмектің дамуына бағыттылған 
медициналық көмектің нәтижелі жүйесін құрастыру 
[26,27].  
Алғашқы медико-санитарлық көмек міндеттері:  
- Мемлекет пен адам арасында денсаулық сақтау 
жауапкершілігін бөлу; 
- Алғашқы медико-санитарлық көмек пайдасына 
қарай, медициналық көмек ұйымдастырудың 
халықаралық принциптеріне; 
- Денсаулық сақтаудың жаңа үлгісін және саланың 
бірегей мәліметтік жүйесін құрастыру; 
- Ана мен бала денсаулығын нығайту, медико-
демографиялық жағдайды жақсарту; 
- Жыл сайын әлеуметтік маңызы бар аурулардың 
деңгейін азайту; 
- Медициналық білімді реформалау. 
АМСК орталықтарының негізгі ерекшеліктері – 
халықтың осал топтарына баса назар аудара отырып 
пациенттің мүдделеріне бейімделу. Еліміздің барлық 
тұрғындарына медициналық-санитарлық алғашқы 
көмек қызметтеріне қолжетімділік беріледі. 
Денсаулық сақтау жүйесінде штатында психолог-
мамандар және әлеуметтік қызметкерлер бар әлеу-
меттік бағдарланған медициналық ұйымдар жұмыс 
істейді, бұл қызметтердің анағұрлым кең ауқымын 
көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл амбулаторлық-
емханалық буын деңгейінде медициналық көмектің 
көрсетілуін жақсартуға жағдай жасайды. Ал ол өз 
кезегінде стационарлық қызметтерге жұмсалатын 
шығындардың медициналық тиімділігін арттыруға 
жанама әсерін тигізеді. АМСК деңгейінде көмектің 
тиімді көрсетілуіне қарай стационарлық көмекке 
жолдамалар беру жағдайлары, сондай-ақ созылмалы 



науқастардың жедел жәрдемді шақырулары азырақ 
болады [28-32]. 
АМСК ұйымдарының қызметі: 
1)денсаулық сақтау органдарымен бекітілген 
амбулаторлы , күндізгі стационар жағдайда халыққа 
алғашқы медико-санитарлық 
көмек,мамандандырылған ,лабораторлы 
дигностикалық көмек көрсету 
2)аймақтық терапевт,педиаторлармен , акушер-
гинекологтармен, ЖТД-мен, мейірбикелермен 
алғашқы медико-санитарлық көмек көрсету 
(аймақтық және жалпы тәжірибелік), 
акушеркалармен; 
3) мамандармен арнайы медициналық көмек көрсету; 
4) лабораторлы-диагностикалық көмек көрсету; 
5) аурулардың ерте және жасырын түрін анықтау 
үшін алдын алу шараларын жүргізу; 
6) санитарлы-гигиеналық және эпидемияға қарсы 
шараларды жүргізу; 
7) иммунопрофилактиканы ұйымдастыру және 
жүргізу; 
8) денсаулық сақтау,аурулардың алдын алу жайында 
халыққа үйрету; 
9) АМСК мамандарымен мамандандырылған көмек 
алу үшін, лабораторлы-диагностикалық қызметтер, 
стационарға жатып емделу үшін халықты бағыттау 
[33,34]. 
Алғашқы медико-санитарлық көмекті 
ұйымдастырудың негізгі формасы жалпы дәрігерлік 
(отбасылық) тәжірибе, ал АМСК деңгейіндегі 
медициналық қызмет көрсетудің басты фигурасы 
жалпы тәжірибелік дәрігер (ЖТД) болып табылады. 
Жалпы тәжірибелік дәрігер негізгі дәрігерлік 
мамандықтар бойынша кеңінен бағдарланған, жиі 
кездесетін аурулар кезінде не төтенше жағдайлар 
кезінде амбулаторлы медициналық көмек көрсете 
алатын көпсалалы маман. Қазақстан 
Республикасында алғашқы медико санитарлық көмек 
қоғам, жанұя, жеке адам деңгейлерінде дәрігерге 
дейінгі не тәуліктік қадағалауы жоқ білікті 
медициналық көмек түрін көрсететін қолжетімді 
медициналық қызметтердің жиынтығы ретінде 
қарастырылады [35-39]. 
Бастапқы медициналық-санитариялық көмек көрсету 
қағидалары: Жалпы ережелер: 
1. Осы Алғашқы медициналық-санитариялық көмек 
көрсету қағидалары «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Кодексінің 45-бабының 4-тармағына сәйкес 
әзірленген.        
2. Осы Қағидалар алғашқы медициналық-
санитариялық көмек көрсету тәртібін 
айқындайды.         
3. Алғашқы медициналық-санитариялық көмек 
(бұдан әрі – АМСК) – адам, отбасы және қоғам 
деңгейінде көрсетілетін, қолжетімді медициналық 
қызметтер көрсету кешенін (неғұрлым кең таралған 
ауруларды, сондай-ақ жарақаттануларды, 
улануларды және басқа да кейінге қалдыруға 
болмайтын жай-күйлерді диагностикалау мен 
емдеуді; инфекциялық аурулар ошақтарында 
санитариялық-эпидемияға қарсы 
(профилактикалық) іс-шараларды; халықты 
гигиеналық оқытуды, отбасын, ананы, әкені және 
баланы қорғауды; халықты қауіпсіз сумен жабдықтау 
және оның кенеулі тамақтануы жөніндегі түсіндіру 
жұмыстарын қамтитын) тәулік бойы медициналық 

бақылауы болмайтын, дәрігерге дейінгі немесе 
білікті медициналық көмек. 
4. АМСК-ні учаскелік терапевтер, педиатрлар, жалпы 
практика дәрігерлері, фельдшерлер, акушерлер мен 
мейірбикелер көрсетеді. 
5. АМСК денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті 
орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) бекіткен 
стандарттарға (қызметтер тізбелері, операциялар 
мен манипуляциялар, дәрі-дәрмектер және 
медициналық мақсаттағы бұйымдар) сәйкес 
көрсетіледі.  
6. АМСК шеңберінде мынадай:        профилактикалық, 
диагностикалық, емдік, уақытша еңбекке 
жарамсыздық сараптамаcы бойынша қызметтер 
түрлері көрсетіледі 
7. Емдік қызметтер: жедел және шұғыл медициналық 
көмек көрсетуді, денсаулық сақтау 
саласындағы стандарттарға сәйкес емдік 
манипуляцияларды, белгілі бір аурулары (жай-күйі) 
бар азаматтардың жекелеген санаттарын тегін және 
жеңілдікті дәрілік заттармен және амбулаториялық 
деңгейде арнайы емдік өнімдермен қамтамасыз етуді 
қамтиды.         
8. АМСК көрсету кезінде уақытша еңбекке 
жарамсыздық сараптамасы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгіленген тәртіппен 
жүргізіледі. Жеке тұлғаның еңбекке жарамсыздығын 
ресми тану және оны ауыру кезеңінде еңбек 
міндеттерін орындаудан уақытша босату мақсатында 
уақытша еңбекке жарамсыздық сараптамасын 
дәрігер жүргізеді.  
9. АМСК Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекітетін тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемінің (бұдан әрі – ТМККК) 
шеңберінде көрсетіледі [40,41]. 
Балаларға емдеу-профилактикалық көмек көрсетудің 
негізгі принциптері: Балаларға қажетті 
амбулаториялық-емханалық қызмет, өте ерте жастан 
17 жасқа дейінгі аралықта, бірыңғай медициналық 
көмек көрсету принципі бойынша балалар 
емханаларында (бөлімдерінде) жасалады [42]. Басқа 
амбулаториялық-емханалық мекемелер 
(консультациялық-диагностикалық орталықтар, 
жанұяны жоспарлау және репродукция орталықтары, 
реабилитациялық мекемелер) денсаулық сақтау 
жөніндегі арнаулы сұрақтарды шешеді, 
консультациялық көмек көрсетеді, терең 
диагностикалық зерттеулер жүргізеді, қажетті 
базасы болған жағдайда емдеу, реабилитациялық 
көмек көрсетеді [43-45]. 
Медпункттың негізгі қызметтері: 
1) Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету; 
2) дәрігер тағайындауын орындау; 
3) алдын алу шараларын жүргізу және эпидемияға 
қарсы шараларды жүргізу; 
4) иммунопрофилактиканы ұйымдастыру және 
жүргізу; 
5) денсаулық сақтау,аурулардың алдын алу жайында 
халыққа үйрету; 
6) жоғары дәрежелі медициналық көмек алуға 
бағыттау; 
7) тіркелген халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыздау. 
Жалпы тәжірибелік дәрігер міндеттері: 
1) денсаулық сақтау, әлеуметтік медицина, 
менеджмент, медициналық статистика негіздерін 
білу; 
2) жиі кездесетін әртүрлі жастағы аурулардың 
симптомдары мен синдромдарын,алдын алуын, 



асқынуын, реабилитация мүмкіндіктерін, дәрілердің 
жанама әсерлерін білу; 
3) алғашқы медико-санитарлық көмек көрсету; 
4) алдын алу тексерулерінен өткізу; 
5) халықты санитарлы –гигиеналық оқыту ; 
6) аурулардың ерте және жасырын түрін анықтау 
үшін алдын алу шараларын жүргізу,салауаты өмір 
салтын қалыптастыру; 
7) науқастарды кеңес алуға жіберу; 
8) Заңға сәйкес АМСК ұйымдарымен халыққа 
лабораторлы – аспаптық зерттеуді қолдана 
отырып,диагностика жүргізу; 
9) амбулаторлы, күндізгі стационар және үйдегі 
стационарда науқастарды емдеу; Балалар 
патронажы,соның ішінде жаңа туған бала мен жүкті 
әйелдер; Эпидемияға қарсы шаралар мен 
ммунопрофилактика; 
10) тіркелген жұқпалы ауруға,тағаммен және кәсіби 
улануға күманданғанда, мәлімдеу. 
АМСК орталығы– тіркелген халыққа 
мамандандырылған және жоғары дәрежелі көмек 
көрсететін, заңды тұлға болып табылатын 
медициналық ұйым. АМСК орталығының 
құрылымына жалпы тәжірбелік дәрігерлер 
бөлімі(учаскелік дәрігерлер), лабораторлы-аспаптық-

диагностикалық бөлім, күндізгі стационар (10 
төсектен аса) және қосымша қызметтер кіреді. БМСК 
орталығының құрылымына амбулатория да кіруі 
мүмкін. 
Бір жалпы тәжірибелік дәрігерге 2000 тіркелген 
тұрғын (ересек және бала ) қаралады [46-50]. 
Қорытынды. Денсаулық сақтау саласында орын 
алған жағдай бойынша, медициналық мекемелердің 
көпшілігінде кадрлар бөлімінде қызметкерлердің 
негізгі лауазымдық міндеттері бұрынғысынша іс 
жүргізу аспектілері мен кадрлық есепке қатысты 
мәселелер болып қалып отыр. Әрі кеткенде 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру сәттері 
қадағаланып, жолданып отырады. Жалпы, адами 
ресустарды басқару мәселелеріне деген 
қызығушылықтың арту үрдісінің айқын байқалып 
отырғандығына қарамастан, олардың денсаулық 
сақтау саласындағы теориялық мақұлдануы мен 
практикалық шешімі енді ғана басталып 
жатқандығын көреміз, ал оларды дамытудың 
заманауи бағыттары ғылыми ізденістердің 
қажеттігін және осы салада практикалық 
атқарымдардың керек екендігін дәлелдеп 
отырғандығын айта кету керек [11,15].  
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
 

Резюме: Первичная медико-санитарная помощь - 
важная часть общей системы здравоохранения. 
Эффективная первичная медико-санитарная помощь 
обеспечивает улучшение общественного здоровья, 
удовлетворенность пациентов и снижение общих 
затрат на здравоохранение.Стратегическое 
планирование человеческих ресурсов при реализации 
политики в области качества медицинской помощи - 

одна из основных задач менеджмента по повышению 
качества лечебно-диагностического процесса и 
повышению клинической эффективности и 
экономической эффективности каждого 
медицинского учреждения. 
Ключевые слова: кадры, ресурсы, первичная медико-
санитарная помощь, здоровье, качество. 
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MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN ORGANIZATIONS 

OF PRIMARY MEDICAL AND SANITARY ASSISTANCE 
 

Resume: Primary health care is an important part of the 
overall health care system. Effective primary health care 
provides improved public health, patient satisfaction and 
lower overall health care costs Strategic human resource 
planning in implementing health care quality policy is one 

of the main management objectives to improve the quality 
of the diagnostic process and increase clinical efficiency 
and the economic efficiency of each medical institution. 
Keywords: people, resources, primary health care, health, 
quality. 

 


