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БА Ш ТА П К Ы  М ЕД И Ц И Н А Л Ы К  СА НИТАРДЫ К Ж А РДА М ДЫ Н  К e л e М Y Н
П Л А Н Д О О Н У Н  Ы К М А Л А РЫ

Макалада Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо экономикасында саламаттыкты сакто- 
ону внYктYPYYHYн рыноктук механизмдерин изилдвв, саламаттыкты сактоонун натыйжалуулугун 
жогорулатуу квйгвйлврY, саламаттыкты сактоону стратегиялык жана бизнес-пландаштыруу, ме- 
дициналык уюмдарда финансылык менеджментти уюштуруу, саламаттыкты сактоо тармагында 
финансылык башкарууну уюштуруу каралган. Баштапкы медициналык санитардык жардам кызма- 
тын жакшыртуу максатында пландаштыруу ыкмасын иштеп чыгуу менен экономикалык ресурста- 
рынын квлвмдврYн эсептвв жана аларды натыйжалуу пайдалануу. ИзилдввнYн методдору катары 
саламаттык сактоо системасынын экономикалык практикасы жана белгилYY бир уюштуруу-эконо- 
микалык формаларда ЖYЗвгв ашырылуучу медициналык иш-чаралар, баштапкы медициналык сани
тардык жардамды нормалоо жана пландаштырууда сандык эсептвв ыкмасы колдонулду Изилдвв 
учурунда баштапкы медициналык санитардык жардам кызматын нормалоо жана пландаштырууда 
сандык эсептвв ыкмасы иштелип чыкты. Yй-бYлвлYк медицинанын штаттык нормативдери, кал- 
ктын врачтар менен камсыз болуусу, тейленген аймакта оорулуулуктун таралышы, демографиялык 
абалды камтыган медициналык жардамды внYктYPYYHY камсыз кылуу YЧYн аймактын экономикалык 
мYмкYнчYЛYктврY талданды. Иштелип чыккан ыкмалар калктын саламаттыгын сактоону камсыз 
кылуу YЧYн колдо болгон ресурстарды рационалдуу пайдаланууга мYмкYндYк берет. Кыргызстандагы 
влYм кврсвткYЧYHYн, оорунун жана майыптуулуктун кыскарышын камтыган - калктын ден соолугун 
коргоо боюнча мамлекеттик программалардын ишке ашырууда колдонууга болот.

Негизги свздвр: реформа; медицина; менеджмент; камсыздандыруу; эмгек акы; дарыгер; фон
ду; оорулуулук; каржылоо.

М ЕТО Д И КА  П Л А Н И РО В А Н И Я  О БЪ ЕМ О В  П Е Р В И Ч Н О Й  М ЕД И К О 
С А Н И ТА РН О Й  П О М О Щ И

Статья посвящена изучению рыночных механизмов развития здравоохранения в экономике 
здравоохранения Кыргызстана, проблемам повышения эффективности здравоохранения, стратеги
ческому и бизнес-планированию здравоохранения, организации финансового управления в медицинских 
организациях, организации финансового управления в сфере здравоохранения. Расчет объема экономи
ческих ресурсов и их эффективного использования путем разработки метода планирования с целью 
совершенствования первичной медико-санитарной помощи. В качестве методов исследования исполь
зовались хозяйственная практика системы здравоохранения и медицинская деятельность, осущест
вляемая в определенных организационно-хозяйственных формах, регулирование и планирование первич
ной медико-санитарной помощи. В ходе исследования была разработана методика количественного 
расчета при стандартизации и планировании первичной медико-санитарной помощи. Проанализиро
ваны государственные стандарты семейной медицины, обеспеченность населения врачами, заболева
емость на обслуживаемой территории, экономический потенциал региона по обеспечению развития 
медицинской помощи, в том числе демографическая ситуация. Разработанные методы позволяют 
рационально использовать имеющиеся ресурсы для обеспечения здоровья населения. Он может быть 
использован при реализации государственных программ охраны здоровья населения, в том числе сни
жения смертности, заболеваемости и инвалидности в Кыргызстане.
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M ETH O D O LO G Y  OF PLA N N IN G  V O LU M E PR IM A R Y  M ED IC A L AND SANITARY
ASSISTANCE

The article is devoted to the study o f market mechanisms for the development o f health care in the 
health care economy o f Kyrgyzstan, the problems o f improving the efficiency o f health care, strategic and 
business planning o f health care, the organization o f financial management in medical organizations, and 
the organization offinancial management in the field o f health care. Calculation o f the volume o f economic 
resources and their effective use by developing a planning method with the aim o f improving primary health care. 
The economic practice o f the health care system and medical activities carried out in certain organizational 
and economic forms, regulation and planning ofprimary health care were used as research methods. The study 
developed a methodology for quantifying the standardization and planning o f primary health care. The state 
standards o f family medicine, the provision o f the population with doctors, the incidence in the service area, 
the economic potential o f  the region to ensure the development o f medical care, including the demographic 
situation, were analyzed. The developed methods make it possible to rationally use the available resources to 
ensure the health o f the population. It can be used in the implementation o f state programs for the protection 
ofpublic health, including the reduction o f mortality, morbidity and disability in Kyrgyzstan.

Key words: reform; medicine; management; insurance; salary; doctor; fund; illness; financing.

KиpишYY. ЭгeмeндYY Кыргызстандын социалдык-экономикалык eHYrYYCY саламаттыкты 
сактоо тармагынын алдына жeткиликтYY жана эффeктивдYY саламаттык сактоо системасын 
тYЗYY боюнча принципиалдуу жацы милдеттерди койду. Заманбап шарттар республиканын са
ламаттык сактоо тармагында сапаттык системалуу кайра курууларды, социалдык маанилYY 
кызмат кepceтYY секторуна -  саламаттыкты сактоо тармагына реалдуу баа 6epYYHY талап кы- 
лат [1].

вл к еде  саламаттыкты сактоону каржылоо модели экономикалык эффeктивдYYЛYк менен 
социалдык адилeттYYЛYктYн ортосундагы балансты табышы керек. Саламаттыкты сактоо сек
торун eнYктYPYY процесси -  бул саламаттык сактоо тармагындагы концептуалдык, укуктук, 
уюштуруучулук, технологиялык жана башка системалык реформаларды шайкеш кeлтиpYY 
[2]. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын 2011-2010-жылдарга саламаттыкты сактоону 
eнYктYPYYHYн “Манас”, “Манас таалими” деп аталган Улуттук стратегия (2006-2010-ж .) мам- 
лекеттик программасында тармакты мыйзамдык, инвестициялык, структуралык, экономика
лык жана кадрдык жактан колдоо чаралары, тармакты рыноктук мамилелерге ыцгайлаштыруу 
боюнча чаралар каралган [3].

Саламаттыкты сактоо экономикасында саламаттыкты сактоону eHY^YPYYHYH рыноктук 
механизмдерин изилдееге, саламаттыкты сактоонун натыйжалуулугун жогорулатуу кейгей- 
лepYнe, саламаттыкты сактоону стратегиялык жана бизнес-пландаштырууга, медициналык 
уюмдарда финансылык менеджментти уюштурууга, саламаттыкты сактоо тармагында финан- 
сылык башкарууну уюштурууга кеп к е ^ л  бурулат [4]. Саламаттыкты сактоону реформалоо 
баарынан мурда финансылык-чарбалык проблемаларды 4e4YY Y4YH кoмпeтeнттYY, экономика
лык ой жYГYpтYYгe жeндeмдYY адистерди даярдоону камсыз кылат [5].

ИзилдeeнYн максаты жана милдети: баштапкы медициналык санитардык жардам кызма- 
тын жакшыртуу.

- БМСЖды нормалоо жана пландаштыруу ыкмасын иштеп чыгуу.
- саламаттык сактоонун экономикалык ресурстарынын кeлeмдepYн эсептее жана аларды 

натыйжалуу пайдалануу.
ИзилдeeнYн каражаттары жана ыкмалары. Саламаттык сактоо экономикасынын изилдее 

объектиси болуп саламаттык сактоо системасынын экономикалык практикасы жана бeлгилYY 
бир уюштуруу-экономикалык формаларда жYзeгe ашырылуучу медициналык иш-чаралар кол- 
донулду.

Жыйынтыктар жана талкуулар. Калктын амбулатордук медициналык жардамга муктаж- 
дыгынын кeлeмY калктын жаш курагына, оорунун структурасына, ошондой эле кечиктирил- 
гис медициналык тез жардамдын жeткиликтYYЛYГYнe, ез убагында ооруканага жаткыруу жана 
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стационарды к ж ардам ды н сапатына тYЗдeн-тYЗ кез каранды. М ы ндан тыш кары, амбулатордук 
м едициналы к ж ардам га - м едициналы к ж ардамды  ую ш туруунун сапаты ж ана жеткиликтуулу- 
гу (ез убагы нда диагностикалоо, м едициналы к текшеpYY, алды н алуу, дары лоо ж ана реабили- 
тациялоо) тYЗден тYЗ таасирин тийгизет [6].

БМСЖды (баш тапкы  м едициналы к санитарды к жардам) нормалоо ж ана пландаш тыруу - 
да санды к эсеп тее  ы кмасы н колдонуу. М ы ндай ы кма демографиялык, экономикалык, ую ш ту- 
руучулук ж ана технологиялы к мYнездегY кеп теген  факторлорду эске алууну талап кылган, 
татаал ж ана тYЙшYктYY методология [7].

А мбулатордук ж ардамды  пландаш ты руу кеpектYY сандагы  дары герлердик кызматты 
аныктоого негизделген. Д ары герлердин санын пландаш тыруу Y4YH ж алпы сы нан теменкY  не- 
гизги м аселелерге талдоо жYpгYЗYY зарыл:

- ш таттык нормативдер бою нча дары герлердин саны  (учурда колдонулуп ж аткан штат- 
ты к нормативдерге ылайык);

- врачтар менен камсыз болуусу (отчеттуулук документтердин негизинде);
- тейленген аймакта оорулуулуктун таралыш ы;
- дем ограф иялы к абал;
- м едициналы к ж ардамды  енYктYPYYHY камсыз кылуу YЧYH аймакты н экономикалык

MYMKYHЧYЛYГY.
В рачты к орундардын талап кылынган санын аныктоо YЧYH калктын медициналы к-про- 

филактикалы к ж ардам га Болгон ж алпы  муктаж ды гы н дарыгер ж ыл ичинде кер е  ала турган 
пациенттердин mymkyh Болгон саны  менен салы ш ты руу зары л [8]. Д ары гердик кызматтын 
пландаш ты ры лган функциясы ны н кеpcеткYЧY теменкY  формула менен эсептелет: F = B х Г , 
мы нда F -  дары гердик кызматтын функциясы; В - ж умуш чу KYHДYH ичинде дарыгерге кай- 
рылуулардын стандартты к саны; Г  - бир ж ы лдагы  жумуш  кYндеpYHYн саны.

Д ары гердик кызматты пландаш ты ры лган кеpcеткYЧYн эсептегенден кийин врачтардын 
кызмат орундары нын зары л Болгон саны  теменкY формула бою нча эсептелет:

мында: В - дары гердик кызмат орундары на муктаждык; L  - бир ж аш оочуга ж ы лы на ам
булатордук кайрылуулардын нормасы; Н  -  калктын саны; Ф - дарыгердик кызматтын пландуу 
функциясы.

М исалы , 10 000 калкы бар аймакта бир кишинин поликлиникадагы  врачка кайрылуусу 
ж ы лы на 2 жолу Болгон учурда амбулатордук ж ардам дагы  терапевттердин кызмат орундары на 
болгон м уктаж ды гы н эсептеп чыгалы,

„ 2x10000 „
В  = -----------------------= 3 дарыгердик кызмат.

(4л-5 + 2л-2)л-283

А мбулатордук ж ардам ды н келемYHYн кеpcеткYЧY оорулуулуктун, кайрылуулардын кай- 
талануусу, м едициналы к кароонун ж ана профилактикалы к ж ардамды н децгээли менен анык- 
талы п, 1000 киш иге келYYлеpдYн саны  менен керсетулет [9].

П = А х Кп + Д + Пр,
мында: П  - дарыгерге кайрылуулардын саны  1000 адамга, А  -  оорулуулук (1000  киш иге), 

К п -  оорунун бир эле туру менен кайталаны п кайрылуу коэффициенти, Д  - диспансердик кай
рылуулардын саны, П р -  профилактикалы к текш еруулер, х  - кебей туу  белгиси

А мбулатордук ж ардамды н тариф терин тузуу.
Ж ан баш ы на стандартты  аныктоо этаптары:
1. Б М С Ж  децгээлинде керсетуле турган м едициналы к ж ардамды н турлерун  ж ана келем ун 

аныктоо;
2. К алкты н пландаш ты ры лган санын аныктоо (Кыргыз Республикасы ны н саламаттык 

сактоо министрлигинин 2009 жылдын 19 майы ндагы  № 285 буйругу).
3. М едициналы к ж ардам  керсетуунун келем дерунун  кебейуусун  эсепке алуу менен кара-
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жаттардын k̂ omyh чыгашаларды эсеп теещ н  негизинде БМСЖды каржылоо [10,12].
4. Жан башыиа нормативи = БМСЖды каржылоого белYнген каражат / жыныстык жана 

жаш курактык коэффициенттерди эске алуу менен калктын саны (аймактык географиялык 
жайгашуусун эске алуу менен да болот).

БМСЖды каржылоодо бардык амбулатордук кызмат уюмдары бирдиктYY структурага 
киргизилиши керек.

Каржылоонун эки тYPY: 1) жан башына - участкалык кызмат; 2) бекитилген калктын са- 
нына жараша эсептее -АПТ (Амбулаториялык - поликлиникалык тарификатор).

Амбулаториялык - поликлиникалык тарификаторду аныктоонун этаптары:
1. Калкка керсетYле турган поликлиникалык кызматтын бир белYГY БМСЖ децгээлинде 

керсетYлерYн эске алуу менен келемYн аныктоо;
2. Медициналык кызматты каржылоо YЧYн зарыл болгон каражаттардын келемYн аныктоо;
3. Базалык тариф = Калкка керсетYле турган поликлиникалык кызмат YЧYн каражаттар

дын суммасы / Чыгымдардын орточо коэффициенти (Бт=Кс/Ч к) менен эсептелинет [11,13].

Ж ы йы нты к
Иштелип чыккан ыкмалар калктын саламаттыгын сактоону камсыз кылуу YЧYн колдо 

болгон ресурстарды рационалдуу пайдаланууга мYмкYндYк берет. Кыргызстандагы елYм кер- 
сеткYЧYHYн, оорунун жана майыптуулуктун кыскарышын камтыган - калктын ден соолугун  
коргоо боюнча мамлекеттик программалардын ишке ашырууда колдонууга болот.
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