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ИЗИЛДӨӨ ИШИНЕ ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨ 
 

Диссертациялык теманын актуалдуулугу. Казак Республикасынын 

саламаттык сактоосун  реформалоо жана өнүктүрүү мамлекеттик 

программасында Казакстандагы саламаттык сактоо системасын жакшыртууга 

багытталган керектүү болгон бир катар иш чараларды аткаруу 

пландаштырылган. Мамлекет башчысынын 2018ж. 5 октябрдагы Казакстан 

элине болгон «Казакстандыктардын жыргалчылыгын өнүктүрүү: кирешени 

жана жашоо сапатын көтөрүү» кайрылуусунда республиканын атуулдарынын 

активдүү жашоо аракеттерин сактоо жана узартууда саламаттык сактоо 

тармагындагы кызматкерлерге маанилүү орун берилгендиги көрсөтүлгөн.  

КШМ өлкөлөрүндө базар мамлесине өткөндүгүнө байланыштуу социалдык 

саясатта өзгөрүүлөр болуп өттү, жаш мамлекеттердин түзүлүү этабында салама-

ттык сактоо системасын финансылоо төмөндөгөн, бул бюджеттик 

кызматкерлердин жашоо деңгээлин жана ден соолугунун начарлоосуна алып 

келди, анын ичинде калкка медициналык жардам көрсөтүүдө алдыңкы катарда 

турган саламаттык сактоо (врачтар жана медсестралар) системасы да, ошондуктан 

медиктердин ден соолугу бир кыйла маанилүү фактор болуп саналат (Артамонова 

В.Г., Перепелица И.Д., 2007; Сысоев П.Г., 2012; Гатиятуллина Л.Л., 2016). 

Врачтардын жана медициналык сестралардын ден соолугунун абалын адис-

тик шартталган бузулууларына карата алып келүүчү эмгектенүү иш аракетиндеги 

жагымсыз факторлорго химиялык, физикалык, биологиялык жана нервдик-эмоци-

оналдык ашыкча оордуктар кирет (Асланбекова Н.В., Аубанова Г.К., Россинский 

Ю.А., 2008; Косарев В.В., Бабанов С.А., 2009; Гатиятуллина Л.Л., 2016). 

Акыркы жылдары авторлор эмоционалдык күйүп кетүү деп аталган 

синдромдун өсүүсү менен болгон нерв системасынын начарлоосуна карата 

алып келүүчү, иш процессиндеги көрүнүктүү нервдик-эмоционалдык чыңалуу 

менен шартталган психосоматикалык мүнөздөгү  бузулуулардын болушунун 

өсүүсү белгиленгендигин көрсөтөт (Хетагурова А.К., 2004). 

Врачтык кесиптин социалдык проблемалардын (айлык акынын төмөндүгү, 

аларды социалдык жактан коргоо чараларынын жоктугу жб.) мамлекеттик 

деңгээлде чечилбегендигинен улам барктуу болбой баратканын белгилей кетүү 

керек (Пронина Н.Н.2008; Сутырина О.М.,2011; Мухин Н.А., Косарев В.В., 2013).  

Илимий адабияттарда медициналык кызматкерлердин (врачтар жана 

медициналык сестралар) эмгектенүү шартын жана ден соолугун изилдөөгө карата 

арналган жетишерлик сандагы илимий иштер бар (Иванов А.В., Петручук О.Е., 

2005; Сутырина О.М., 2011; Мухин Н.А., Косарев В.В., 2013; Петросян А.А., 2018 

и др.). Ал эми Казакстандагы медициналык илимий адабияттарын алсак 

медициналык кызматкерлердеги адистик шартталган оорулар жөнүндө жана 

эмгектенүү иш аракетинин мүнөзү жөнүндөгү бир аз гана маалыматтар бар 

(Смагулов Н.К., Локтионов В.Р.,2005; Карабалин С.К., 2016).  
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Ушуну менен бирге, акыркы жылдары Казакстанда саламаттык сактоону 

реформалоо чегинде, 2000 жылдан баштап үй-бүлөлүк медицинаны ишке 

ашырууну баштады, бирок жүзөгө ашыруунун бул этабында жалпы практика 

боюнча врачтык компетенцияларды толук өздөштүрүү менен байланышкан 

проблемалар келип чыкты, жалпы практикалык врачтардын көпчүлүгү дагы 

деле болсо бир аз жалпы практикалык врачтардын милдетин аткарууда. Дагы 

деле болсо жүзөгө ашыруу этабында жалпы практикалык врачтардын эмгек 

шарты жана ден соолугунун абалы боюнча илимий изилдөөлөр 

жүргүзүлбөгөндүгүн жана алардын ден соолугун чыңдоо боюнча иш чаралар 

иштелип чыкпагандыгын белгилей кетүү керек.  

Ушуга байланыштуу бизге алардын ден соолугун сактоо жана жакшыртуу 

боюнча алдын алуу иш чараларынын комплексине негиздөө менен өтө 

актуалдуу болгон жалпы практикалык врачтардын эмгектенүү процессинин 

мүнөзүн жана эмгек шартын изилдөө турат.  

Диссертациялык теманын эң чоң илимий программалар (долбоорлор) 
жана негизги илимий-изилдөө иштери менен баланышы. Диссертация 

«Казакстан Республикасынын калкынын социалдык-гигиеналык жана 

медициналык проблемаларын комплекстүү чечүүнү илимий негиздөө» ИИИ 

чегинде (Мамкатоо № 0112РК01805)  аткарылган. 

Изилдөөнүн максаты: Казакстанда саламаттык сактоону реформалоо 

шартында Алматы ш. жалпы практикалык врачтардын ден соолугун чыңдоо 

боюнча практикалык сунуштарды иштеп чыгуу менен алардын ден соолугунун 

абалын  жана эмгектенүү шартын гигиеналык баалоо. 

Излдөөнүн милдеттери: 
- шаардык поликлиникалардагы жалпы практикалык врачтардын иштөө 

шартын жана иш процессин гигиеналык изилдөө;  

- жалпы практикалык врачтардын ден соолугунун абалына эмгектенүү иш 

аракеттеринин факторлорунун таасирин субъективдүү кабыл алуусуна баалоо 

жүргүзүү; 

- эмоционалдык күйүп кетүү синдромун баалоо менен эмгектенүү иш 

аракеттеринин факторлорунун таасирине жалпы практикалык врачтардын 

организминин физиологиялык реакциясынын өзгөчөлүктөрүн изилдөө; 

- оорулардын өсүү тобокелдигин аныктоо менен ЭУЖО жана мезгилдүү 

медициналык кароолордун маалыматтары боюнча жалпы практикалык 

врачтардын ден соолугунун абалын баалоо; 

- жалпы практикалык врачтардын ден соолугун коргоо жана чыңдоо 

боюнча медициналык ден соолукту чыңдоо жана алдын алуу иш чараларынын 

комплексин сунуш кылуу. 
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Изилдөөнүн илимий жаңылыктары. 
1. Казакстанда биринчи жолу жалпы практикалык врачтардын эмгектенүү 

иш аракеттеринин жагымсыз тобокелдик факторлорун аныктоо менен 

комплекстүү гигиеналык баалоосу келтирилген. 

2. Жалпы практикалык врачтардын ден соолугунун абалына эмгектенүү 

иш аракетиндеги факторлордун таасирине субъективдүү баалоо берилген.  

3. Биринчи жолу эмгектин чыңалуу даражасынан көз каранды болгон иш 

күнүнүн динамикасында жалпы практикалык врачтардагы физиологиялык 

көрсөткүчтөрдүн өзгөрүлгөн деңгээли жана мүнөзү аныкталган.   

4. Биринчи жолу оорулардын өсүүсүнө эмгектенүү иш аракетинин 

факторлорунун таасирин жана тобокелдигин аныктоо менен ЭУЖО жана 

мезгилдүү медициналык кароолордун маалыматтары боюнча жалпы 

практикалык врачтардын ден соолугунун абалы бааланган.  

5. Биринчи жолу иш стажысына жана жаш көрөсткүчтөрүнөн көз каранды 

болгон жалпы практикалык врачтардын ооруларынын прогноздук баалоосу 

далилденген. 

6. Оорулардын өсүү тобокелдигин төмөндөтүүгө, эмгектин чыңалуусун 

жана чарчоону азайтууга багытталган, жалпы практикалык врачтардын ден 

соолугун сактоо жана коргоо боюнча практикалык көрсөтмөлөр сунушталды.  

Алынган илимий жыйынтыктардын практикалык мааниси. Жалпы 

практикалык врачтардын ден соолугунун абалына эмгек шартынын 

факторлорунун таасирин комплекстүү баалоонун негизинде методикалык 

көрсөтмөлөр иштелип чыккан: «Казакстанда саламаттык сактоону реформалоо 

шартында жалпы практикалык врачтардын ден соолугун сактоо жана 

жакшыртуу боюнча алдын алуу иш чаралары» (2017). Методикалык 

көрсөтмөлөр КазР ССМ «Коомдук саламаттык сактоо Улуттук борбору» РШП 

КЧ жүзөгө ашырылган (№ 215-05-292 30 апрель 2018ж.). 2016 ж. баштап АК 

«Улуттук Медициналык Университетинин» «алдын алуу медицинасы курсу 

менен болгон Нутрициология» кафедрасынын элективдик дисциплинасында   

жана практикалык сабактарынын окуу процессинде жана УУО «Казакстан-

Россия Университетинин» (№ 02-08-15 /1184 21.12.2018ж.)  окуу процессинде 

колдонулат. 

Алынган илимий жыйынтыктардын экономикалык мааниси. 
Изилдөөнүн жыйынтыктары 2008 - 2020 жж. КазР калктын ден соолугун коргоо 

боюнча Улуттук Программасына киргизилген, аны аткаруу республикада 

жалпы практикалык врачтардын социалдык-экономикалык абалын 

жакшыртууга мүмкүнчүлүк берет.  Жалпы практикалык врачтардын ден 

соолугунун бузулуу абалынын тобокелдигин азайтуу боюнча сунушталган иш 

чаралардын комплексин колдонуу убактылуу эмгекке жөндөмсүздүк мөөнөтүн 

жана дарыланууга кеткен чыгымды 1,5 эсеге кыскартууга мүмкүнчүлүк берет.  
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Диссертациянын коргоого киргизилген негизги жоболору:  
1. Жалпы практикалык врачтардын эмгектенүү иш аракетиндеги алардын 

ден соолугунун абалына таасир берүүчү негизги жагымсыз факторлору болуп 

жогорку нервдик-эмоционалдык чыңалуу саналат.  

2. Эмгектенүү процессиндеги факторлордун жагымсыз таасирлери менен 

айкалышкан эмгектенүү оордугунун интенсивдүүлүгү врачтарда өндүрүштүк 

чарчоонун пайда болуусуна карата алып келет.  

3. Саламаттык сактоону реформалоо шартында, маалымат агымдарынын 

өсүү фонунда жалпы практикалык врачтарда оорулардын деңгээлинин 

көтөрүлүүсү болуп өтөт.  

4. Иш менен байланышкан ден соолуктун бузулууларынын себеп-натыйжа 

даражасын баалоо жана оорулардын прогнозу менен болгон жалпы 

практикалык врачтардын алдын алуу медициналык кароосунун 

маалыматтарынын терең анализи донозологиялык диагностиканы 

жакшыртууга, ден соолукту сактоо иш чаралардын комплексин иштеп чыгууга 

мүмкүнчүлүк берет.   

Илимий изилдөөчүнүн жеке салымы. Диссертациялык иштеги 

келтирилген илимий изилдөөнүн багыттарын аныктоо, максатын жана 

милдеттерин коюу, баштапкы материалдарды чогултуу, аны иштеп чыгуу жана 

алынган жыйынтыктардын математикалык-статистикалык анализи, негизги 

жобону, жыйынтыктарды жана тыянакты жазып чыгуу жеке автор тарабынан 

аткарылган.  
 Изилдөө жыйынтыктарынын апробациясы: илимий иштин 

материалдары Казак Республикасынын УИА академиги Г.А.Кулкыбаевдин 70 

жылдыгына арналган илимий-практикалык конференциясында (Караганда 

2010),  профессор К.Р. Амриндин 75 жылдыгына арналган илимий-практикалык 

конференциясында (Алматы 2009), Казак Республикасынын көз 

карандысыздыгынын 20 жылдыгына арналган «Университеттин күнү-2011» эл 

аралык илимий-практикалык конференциясында, «Казакстан Республикасынын 

калкынын санитардык-эпидемиологиялык ийгиликтүүлүгүнүн актуалдуу 

проблемалары» эл аралык илимий-практикалык конференциясында (Караганда, 

2012), Казак Республикасынын ССМ эмгек гигиенасы жана адистик оорулар 

Улуттук борборунун негизделишинин 55 жылдыгына арналган эл аралык 

илимий конференциясында (Караганда, 2013),  «Экологиялык-гигиеналык  

жана медициналык алдын алуучу баалоо технологиясы жана калктын ден 

соолугунун тобокелдигин башкаруу» эл аралык илимий-практикалык 

конференциясында (Алматы, 2014), «Астана медициналык университети» АК 

түзүлгөнүнүн 50 жылдыгына арналган «Медициналык билим берүү, илим  жана 

клиникалык практикадагы инновациялар» эл аралык илимий-практикалык 

конференциясында (Астана,2014), Казак Республикасынын УИА академиги 

Г.А.Кулкыбаевдин 75 жылдыгына арналган «Адистик патология жана 
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экологиядан көз каранды болгон бузулууларды түзөтүү жана диагностикалык 

проблемалар» эл аралык илимий-практикалык конференциясында 

(Караганда,2015), «Гигиена, саламаттык сактоону жана профпатология 

уюштуруу» 51чи эл аралык илимий-практикалык конференциясында  

(Новокузецк, 2016) баяндалган жана талкууга алынган.  

Диссертациянын жыйынтыктарынын басылып чыгуусунун толук 
чагылдырылуусу. Диссертациянын материалдары боюнча 7 илимий эмгеги 

басылып чыккан, анын ичинде 1 монография. 

Диссертациянын структурасы жана көлөмү. Диссертация компьютер-

дик тексте 130 баракта баяндалган, киришүүдөн, илимий адабияттардын 

обзорунан, жеке изилдөөлөрдүн 6 бөлүмүнөн, жыйынтыктан, тыянактан, 

практикалык көрсөтмөлөрдөн турат. Библиографиялык илимий адабияттардын 

көрсөткүчтөрү 206 тизмесинен турат.  Илимий иш 27 таблица жана 4 сүрөт 

менен толукталган.  

 
ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ 

Киришүү бөлүмүндө изилдөөлөрдүн актуалдуулугу, максаты жана 

милдети, илимий жаңылыгы, практикалык мааниси келтирилген.  
Диссериациянын коргоого киргизилген негизги жоболору чагылдырылган, 

диссертациянын илимий жаңылыгы жана илимий-практикалык мааниси ачылып 

берилген.   

1 «Медициналык кызматкерлердин ден соолугунун абалы» бөлүмүндө 
(илимий адабияттардын обзору) эмгектенүү шарты, эмгек процессинин 

өзгөчөлүктөрү, жогорку   жана орто билимдүү медициналык кызматкерлердин ден 

соолугунун абалы жөнүндөгү суроолор каралган. Врачтардын эмгеги алардын ден 

соолугу үчүн жагымсыз болгон бир катар факторлорлордун таасиринин 

коштоосунда жүрөт, алардын ичинде өндүрүш чөйрөсүндөгү негизги 

факторлордун бири болгон интенсивдүү эмоционалдык чыңалуу болуп саналат.  

Казакстандын саламаттык сактоосун реформалоо шартында жалпы 

практикалык врачтардын эмгек шартынын жана эмгектенүү процессинин 

өзгөчөлүктөрү жөнүндөгү маалыматтардын жок болгондугу биз жүргүзгөн 

изилдөө темасын тандоону алдын ала белгиледи.  

2 «Изилдөөнүн материалдары жана ыкмалары»  бөлүмүндө 
диссертациянын объектилерине, ыкмаларына жана материалдарына мүнөздөмө 

берилген. Изилдөөлөрдүн объектиси болуп Алматы ш. шаардык 

поликлиникаларындагы жалпы практикалык врачтар саналат. Диссертациянын 

темасы боюнча изилдөөлөр 2011-2017жж. ичинде жүргүзүлгөн. Изилдөөлөрдүн 

объектиси үчүн жалпы практикалык врачтардын компетенциясын аткаруу 

көлөмүнө жараша 12 шаардык поликлиникалар алынган, алар 2 типке 

бөлүнгөн: поликлиникалардын 1чи тиби - акушер-гинеколог врачтын 

функциясын аткарбаган жалпы практикалык врачтар, поликлиникалардын 2чи 
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тиби – акушер-гинеколог врачтын функциясын аткарган жалпы практикалык 

врачтар. Изилдөөгө баардыгы 27-60 жашка чейинки жана андан жогорку 

жаштагы 170 врачтар катышкан, алардын 132 аялдар, 38 эркектер.  

Изилдөөгө алынган контингент 3 типке бөлүнгөн: 1чи тиби акушер-

гинеколог врачтын функционалдык милдетин кошо аткарбаган жалпы 

практикалык врачтар – 64 (37,6%); 2чи тиби акушер-гинеколог врачтын 

функционалдык милдетин кошо аткарган жалпы практикалык врачтар  – 56 

(32,9%), 3чү – контролдук тобу терапевтик профилдеги  тар адистиктеги 

бөлүмдүн врачтары – 50 (29,5%). Жаш-курактык жана стаж көрсөткүчтөрдүн 

маанилүү айрымачылыгы аныкталган жок: 1тобу курагы 38,1±1,9 жаш; стажы 

15,2±1.8 жыл; 2чи тобу - курагы - 39,9±1,2 жаш; стажы-17,9±1,2 жыл, 

контролдук тобу - 41,6±2,8 жаш;  стажы -19,7±2,9 жыл. 

Гигиеналык баалоо жалпы кабыл алынган ыкма боюнча «Иш чөйрөсүнүн 

жана эмгек процессинин факторлорун гигиеналык баалоо колдонмосу. Эмгек 

шартынын критериясы жана классификациясы» 2.2.2006-05 талаптарына ылайык 

жүргүзүлгөн.  Изилдөөлөр 12 шаардык поликлиникаларда жүргүзүлгөн, 8 иш 

орундарында гигиеналык 5 параметрлери изилденген, алардын микроклиматтык 

көрсөткүчтөрү 2 жолу жыл мезгилдери боюнча изилденген. Эмгектин оордугун 

баалоо үчүн интеллектуалдык, сенсордук, эмоционалдык оордук, иштин оордугу, 

монотондук (иштин кызыксыз бир түрдүүлүгү) оордук жана иш режиминин 

көрсөткүчтөрү изилденген. Анкеталык суроо-жообу, физиологиялык, 

психофизиологиялык изилдөө ыкмалары жана иш убактысынын чыгымдалуу 

структурасын баалоо үчүн хронометраждык байкоо жүргүзүлгөн. Хронометраж-

дык маалыматтарды эске алуу менен жалпы практикалык врачтардын чыныгы 

амбулатордук кабыл алуу оордугу изилденген.  

Физиологиялык изилдөөлөргө изилдөөгө алынган адамдардын 

организминин функционалдык абалынын негизги системаларынын баалоосу 

кирген, Кротов боюнча (САБ жана ДАБ) артериалдык басымы, жүрөктүн 

жыйрылуу тездиги катталган, вариациялык пульсометрия жүргүзүлгөн.  

Борбордук нерв системасынын абалы жөнүндө Платоновдун таблицасы 

жана Анфимовдун корректуралык пробасы боюнча көрүү жана угуу-мотордук 

реакциясынын жашыруун убактысы боюнча баалашкан. Тынчсыздануу 

даражасы Спилбергер-Ханиндин анкетасы боюнча, эмоционалдык күйүп кетүү 

синдромунун (ККС) деңгээли В. Бойконун тести боюнча бааланган.  

Ден соолуктун мүнөздөмөсүн түзүүдө эмгек шартынын ролун аныктоо 

үчүн алдын алуучу медициналык кароонун 2015-2017жж. ЭУЖО 

маалыматтарына терең анализдөө жүргүзүлгөн. Иш менен болгон ден 

соолуктун начарлоосунун себеп-натыйжа менен байланышкан даражасын 

баалоо үчүн: оорулардын өрчүшүндө эмгектенүү иш аракетинин 

факторлорунун салымын аныктоо менен салыштырмалуу тобокелдик (RR) 

жана этиологиялык үлүш (EF) көрсөткүчтөрү эсептелинген.    
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Изилдөөнүн материалдары жалпы кабыл алынган вариациялык статистика 

STATISTICA (версия 5.0.), SPSS for Windows (версия10.0.5) программасы менен 

болгон ПЭВМ  Пентиум 4, электрондук таблицасы Microsoft Excel 97 SR-2 

редактордук ыкмалары менен жүргүзүлгөн.. 

3 «Жалпы практикалык врачтардын эмгек шартын гигиеналык 
баалоо» бөлүмүндө жалпы практикалык врачтардын жана тар адистиктеги 

бөлүмдүн врачтарынын иш ордуларынын гигиеналык баалоосу келтирилген.  
3.1. Микроклиматтык жана жарыктандыруу көрсөткүчтөрүн 

гигиеналык баалоо. Жылдын жылуу мезгилинде эмгектин оордугу 2А 

категориясында ар башка кабинеттердеги температура 22 ден 24
0
С түзкөн; 

салыштырмалуу нымдуулук 42-48%; абанын ылдамдыгы 0,01 ден 0,18м/сек.    

Алынган жыйынтыктарды өндүрүштүк ишкана ичиндеги абага карата 

санитардык-эпидемиологиялык талаптарда көрсөтүлгөн нормативдик маалы-

маттар менен салыштырууда, жалпысынан баардык өндүрүштүк микроклимат 

көрсөткүчтөрү чектүү мүмкүн болгон көрсөткүчтө болгон жана эмгектин 

зыяндуулук, коопсуздук классификациясы боюнча 2-класска ылайык келет. 

Жумушчу бөлмөлөрдөгү өлчөнгөн жарыктандыруу көрсөткүчтөрү 

санитардык норманын чегинде жана эмгек классификациясы боюнча мүмкүн 

болгон 2 класска туура келет.  

3.2. Өндүрүштүк шумду гигиеналык баалоо. Орточо симметриялык 

тездиктеги октавалык тилкедеги добуш басымынын деңгээлин кароо менен 

поликлиника ичинде бул көрсөткүчтүн жогорку деңгээли жогору 

көтөрүлбөгөндүгүн көрүүгө болот. Октавалык 31,5 Гц тилкесиндеги добуш 

басымы бул категориядагы иштер үчүн мүмкүн болгон чоңдук 86 дБ болуп 

саналса, ар башка бөлүмдөрдө 60 дан 62 Гц чейин өзгөрүп турган. Октавалык 

63 Гц тилкесиндеги добуш басымы 55ден 59 Дб чейин өзгөрүп турган, бул 

категориядагы иштер үчүн мүмкүн болгон чоңдук 71 дБ болгон. Октавалык 125 

Гц тилкесинде бул категориядагы иштер үчүн мүмкүн болгон чоңдук 61 дБ 

болгон учурда  добуш басымы 43дөн 48 Дб чейин өзгөрүп турган. Калган 

октавалык тилкеде (250,500,1000,2000,4000,8000) мүмкүн болгон добуш басым 

деңгээли жогорулаган эмес. Толугу менен, изилдөөлөрдүн маалыматтарындагы 

эквиваленттик добуш деңгээли  мүмкүн болгон чоңдуктан төмөн же мүмкүн 

болгон чоңдуктун деңгээлинде болгон, бирок алардан ашкан эмес.   

Деңгээли жана мүнөздөмөсү боюнча иш орундарындагы шум мүмкүн 

болгон деңгээлден ашкан эмес жана эмгектин зыяндуулугу жана коопсуздугу 

классификациясы боюнча мүмкүн болгон 2 классына туура келет.   

3.3. Эмгек процессинин чыңалуусун гигиеналык баалоо. 1 таблицада 

изилдөөгө алынган адамдардын эмгектенүү процессинин чыңалуусунун 

жыйынтыктуу баалоо көрсөткүчтөрү келтирилген.    
1 таблицада көрүнүп тургандай, 1 топтогу жалпы практикалык врачтарда 

эмгектин чыңалуусунун көрсөткүчтөрү 1 даражадагы 3 класска -6, мүмкүн  



 

10 

1 Таблица - Изилдөөгө алынган адамдардын эмгектенүү процессинин 

чыңалуусунун жалпы баалоо көрсөткүчтөрү  

Эмгек шартынын 

класстары 

Ар бир класстагы көрсөткүчтөрдүн саны 

1 топтогу жалпы 

практикалык 

врачтар  

2 топтогу жалпы 

практикалык 

врачтар 

Контролдук 

тобу 

1 11 10 11 

2 6 1 11 

3.1 6 9 1 

3.2 - 3 - 

Эмгектин чыңалуусун 

жалпы баалоосу 
3.1 3.2 2 

 

болгон класска (2 класс) – 6 жана оптималдуу класска – 11 ылайык келген. 

Ошол эле учурда 2 топтогу жалпы практикалык врачтарда 3 көрсөткүч 2 

даражадагы 3 класска, 9 көрсөткүч – 3.1 класска, 10 көрсөткүч оптималдуу 1 

класска жана 1 көрсөткүч мүмкүн болгон 2 класска тийиштүү болгон.  

Ошентип, көрсөтмөгө ылайык жалпы баалонун маалыматтары боюнча 

эмгектин чыңалуу процессии аныкталды, биринчи топтогу жалпы практикалык 

врачтарда (акушер гинеколог врачтын милдетин кошо аткарбаган)  эмгектин 

оордугу боюнча биринчи даражадагы оордуктун 3 классына кирет, а 2 топтогу 

жалпы практикалык врачтарда (акушер гинеколог врачтын милдетин кошо 

аткарган) эмгектин оордугунун 2 даражасындагы 3 класска кирет, контролдук 

топтогу врачтардын эмгеги мүмкүн болгон 2 класска киргизилген.  

4 Бөлүм «Жалпы практикалык врачтардын эмгектенүү иш аракеттик 
факторлорун субъективдүү баалоо». Иш ордундагы эмгектенүү шартын субъек-

тивдүү баалоонун анализи врачтардын 80,0% өздөрүнүн эмгек шартын жакшы 

жана канааттандырардык деп эсептерин көрсөттү жана врачтардын тобунун 

ортосунда көрүнүктүү айрымачылык жок. Алардын иш орундарынын ыңгайлуу-

лугуна тийиштүү болгон суроого ЭО 3.2 болгон врачтардын тобунун 10,3% белги-

лүү болду, иш орундарын ыңгайсыз деп эсептегендер (Р<0,01) топтор ортосунда 

жана контролдук топ менен салыштырмалуу достовердүү айрымачылыкка ээ.  

ЭО 3.1 болгон жалпы практикалык врачтар өздөрүнүн чарчоосун бир аз 

эле чарчоо катары (49%)  баалашат, ЭО 3.2 (Р<0,05) болгон врачтардын тобуна 

салыштырмалуу достовердүү жогору. ЭО 3.2 болгон врачтар көпчүлүк учурда 

өздөрүнүн чарчоо даражасын жогору жана орто катары (25,1% и 42,2%) 

баалайт, топтор менен контролдук топтун ортосундагы достовердүү 

айрымачылык аныкталды (Р<0,05-0,01).    

Анкетанын «иштеп жаткан учурда Сиздин чарчоо сезимиңиз эмнеден 

билинет?» деген суроосуна респонденттер бирдей эмес мааниде жооп беришти: 
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ЭО 3.2 болгон врачтардын 37,5% баштын ооругандыгын, алсыроону жана 

баштын айлангандыгын көрсөтүшкөн, 33,5% чарчагандыкты, уйкунун 

келгендигин жана өтө чыңалууну көрсөткөн, контролго салыштырмалуу 

көрүнүктүу жогору болгон (Р<0,01) 71,0% сумманы түзкөн. Ошол эле учурда 

ЭО 3.1 болгон врачтардын 28,5%  чарчагандыкты, уйкунун келгендигин, өтө 

чыңалууну, ал эми 15,5% контролдук топко салыштырмалуу достовердүү 

жогору болгон энтигүү, жаман түш көрүү,  нервоздук жана тез-тез 

кыжырдануучулук симптомдору белгиленген.  

ЭО 3.1 болгон врачтардын 27,5%  жана ЭО 3.2 болгон врачтардын 22,6% 

ишке жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүү үчүн 24-сааттык убакытты талап 

кылат. ЭО 3.2 болгон врачтардын 23,0% үчүн ишке жөндөмдүүлүгүн калыбына 

келтирүү үчүн өтө узак мөөнөт мүнөздүү: отпуска мезгилинде (Р<0,05),  ЭО 3.2 

болгон врачтардын 16,0% 10-30 күн (Р<0,05), ЭО 3.1 болгон врачтардын тобуна 

салыштырмалуу.   

Субъективдүү сезилген алынган маалыматтар чыңалуу абалынын жана 

психоэмоционалдык оордук абалынын пайда болуусун көрсөтөт. Анкеталык 

маалыматтар боюнча аныкталган чарчоо, алсыроо белгилери, алардын белгилүү 

болуусу, эмгектин чыңалуусу 3.2 болгон врачтарда достовердүү көрсөтүлгөн. 

Бул группадагы врачтар тез-тез курч оорулар менен ооруйт, ошондой эле те-тез 

өнөкөт жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркайт. Алынган маалыматтар 

жалпы практикалык врачтар иш мезгилинде эмгектин чыңалуусуна жараша 

эмоционалдык стресстин көрүнүктүү ар кандай даражасынан өтөрүн далилдейт.  

5 «Жалпы практикалык врачтардын организминин функционалдык 
абалын физиологиялык баалоо» бөлүмүндө хронометраждык изилдөөлөр 

жана организмдин функционалдык абалынын өзгөрүүсүн баалоо боюнча 

жыйынтыктары берилген.  
5.1. Жалпы практикалык врачтардын иш күнүн хронометраждык 

баалоо. Иштин негизги этабы биринчи, экинчи  пациенттерди амбулаториялык 

кабыл алуудан жана үй бүлөлүк участоктогу иштерден турат. Хронометраждын 

маалыматтары боюнча ЭО 3.1 болгон врачтарда амбулаториялык кабыл алууга 

308,0±4,0 мин., ЭО 3.2 болгон врачтарда 326,0±4,0 мин. кетет. Жалпы 

практикалык врачтардын негизги иш структурасында маанилүү орунду 

поликлиникадагы медициналык документацияларды толтуруу боюнча иши 

ээлейт. Врачтардын эки тобу тең 54дөн 62 мин. чейин  чыгымдайт, тийиштүү: 

17,5±2,0% жана 19,0±2,0 % убактарга. ЭО 3.2 болгон врачтарда диагностикалык 

жана консультативдик-уюштуруу ишине 243 мин., ЭО 3.1 болгон врачтарда - 

214 мин. (p<0.05) чыгымдалат. ЭО 3.1 болгон жалпы практикалык врачтарды 

(үй бүлөлүк) үйгө чакыруу жана участоктогу патронаждык тейлөө кызматы 

боюнча иштин убакыт узактыгы: 134,0±5,5мин. түзкөн, ЭО 3.2 болгон 

врачтарда 158,0±5,0 мин., (p<0.05) алган.  ЭО 3.1 болгон врачтардын тобуна 

салыштырмалуу ЭО 3.2 болгон врачтар участокто көпчүлүк убакытты 
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диагностикалык-консультативдик уюштуруу иштерине жумшайт, тийиштүү: 

139,6 мин. жана 114 мин. (p<0.05).  Хронометраждык  маалыматтарын эске алуу 

менен, амбулаториялык кабыл алуунун чыныгы оордугу изилденген, 

көлүүлөрдүн эсептик нормасынын убактысы аныкталган. ЭО 3.1 (16мин.) 

болгон врачтарга караганда ЭО 3.2 болгон врачтарда бир жолку келүүгө 20,5 

мин. кетет, нормадан (15 мин.) ашык.  

5.2. Жалпы практикалык врачтардын организминин функционалдык 
абалынын өзгөрүүсүн баалоо. 

5.2.1. Жүрөк кан-тамыр системасынын функционалдык абалынын 
көрсөткүчтөрү.  
 2 таблицада көрүнүп тургандай, ЭО 3.2 болгон жалпы практикалык 

врачтардын сменасынын динамикасында ЖЖТ бир аз көтөрүлгөндүгү белгилен-

ген, минутасына 7,9 согуусу жүрөк ритмин жөнгө салууга катышуучу, 

структуранын айрым бир дисфункциясынын жыйынтыгы катары, жүрөктүн 

согуусунун тездиги жөнүндө далилдейт. Сменанын аягында САБ 110,0±2,1 

мм.рт.ст.дан 121,7±3,2 мм.рт.ст (p<0.05), ДАБда  74,5±2,12ден 84,5±3,11 мм.рт.ст. 

(p<0.05) чейин достовердүү көтөрүлгөн. Пульстук басым (ПБ) сменанын аягында 

бир аз көтөрүлгөн, сменанын башталышында  35,5±1,92 мм.рт.ст., сменанын 

аягында 37,2±3,11мм.рт.ст. чейин, иш сменасынын аягында САБ, ДАБ өсүүсүнүн 

эсебинен иштин аяктоосуна карай.  

 

2 Таблица – Изилдөөгө алынган жалпы практикалык врачтардын иш 

сменасынын динамикасындагы классына жараша гемодинамикалык 

көрсөткүчтөрү НТ(M±m). 

Көрсөт-

күчтөр 

ЭО 3.2 болгон жалпы 

практикалык врачтар  

ЭО 3.1 болгон жалпы 

практикалык врачтар  ЭО-2 Контроль 

сменанын 

башталы-

шында 

сменанын 

аягында 

сменанын 

башталы-

шында 

сменанын 

аягында 

сменанын 

башталы-

шында 

сменанын 

аягында 

ЖЖТ, 

уд/мин 
69,4±1,2 77,3±1,5 68,0±1,8 73,8±1,7 65,0±1,6 69,0±1,2 

САБ,  

мм рт.ст. 
110,0±2,1 121,7±3,2* 109±1,9 115,02±6,6 112,6±5,2 114,02±4,8 

ДАБ,  

мм рт.ст. 
74,5±2,12 84,5±3,11* 70,3±3,9 76,2±3,4 73,1±2,9 74,3±3,4 

ПБ,  

мм рт.ст. 
35,5±1,92 37,2±3,11 38,7±5,8 38,8±6,3 39,5±6,1 39,7±6,3 

Эскертүү *- иш сменасынын башталышы менен салыштыруу боюнча достовердүү 

айырмачылык белгиси (p<0.05)    
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ЭО 3.1 болгон жалпы практикалык врачтарда ЖЖТ көрсөткүчтөрүнүн 

минутасына 5,8 удар болгон бир аз өсүүсү белгиленген. Сменанын аягында бир 

аз (p>0.05) систоликалык басымдын 5,5%, диастоликалык басымдын 8,3%, 

өсүүсү байкалган. Сменанын башталышында пульстук басым (ПБ) 2,9 %  

көтөрүлгөн. Сменанын башталышында 38,7±5,8 мм.рт.ст., сменанын аягында 

38,8±6,3 мм.рт.ст. Контролдук топтун адамдарында гемодинамикалык 

көрсөткүчтөр физиологиялык норманын чегинде. 

Байкоого алынган сменанын аягында пульстун тездигинин бир аз өсүүсү 

жана САБ,ДАБ   көтөрүлүүсү жалпы практикалык врачтардын эмгектенүү иш 

аракетинин процессинде адаптация (ыңгайлашуу) катары бааланган, жүрөк 

функциясынын адекваттуу көтөрүлүүсүн далилдейт.   

 

3 Таблица – сменанын динамикасындагы контролдук жана жалпы практикалык 

врачтардагы вариациялык пульсометриянын көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүүсү, (М±м) 

Көрсөткүчтөр  Смена Изилдөөгө алынгандардын тобу 

ЭО 3.1 болгон 

врачтар 

ЭО 3.2 болгон 

врачтар  

Контроль 

Мо, сек Башталышында  

Аягында  

0,68 ± 0,03 

0,60±0,04 

0,70±0,02 

0,58±0,03* 

0,62±0,01 

0,56±0,03 

АМо ,% Башталышында  

Аягында 
33,5±2,7 

35,5±2,3 

36,5±2,6 

44,0±2,1 

31,5±2,3 

34,5±2,2 

ВР, сек Башталышында  

Аягында 
0,14±0,06 

0,16±0,05 

0,15±0,05 

0,16±0,06 

0,16±0,03 

0,17±0,04 

ЧИ, шарт.бир. Башталышында  

Аягында 
175,9±12,8 

184,8±11,2 

173,8±9,8 

244,4± 18,2* 

158,7±14,6 

181,2±10,4 

СКО (сек.) Башталышында  

Аягында 

0,059 ± 0,015 

0,062 ± 0,011** 

0,054 ± 0,014 

0,056 ± 0,016 

0,065 ± 0,011 

0,078±0,008 
Эскертүү – сменанын башталышы менен болгон достовердүү айырма:   

                   * (р<0,05); ** (р<0,01) 

 

ЭО 3.1 болгон врачтарда М0 көрсөткүчү 0,68 ден 0,60 сек., ЭЧ 2 болгон 

врачтарда сменанын аягында 0,70±0,01 сек.дан  0,58±0,03 сек. чегинде 

өзгөрүлүп турган, булл синустук негизги иштин активдүүлүгүнүн көтөрүлүүсү 

жөнүндө далилдейт. Мода  амплитудасынын (АМо) көрсөткүчтөрү улантылган 

симпатикалык таасирлердин күчөшүн мүнөздөйт: АМо чоңдугунун бул 

көрсөткүчтөрү ЭО 3.1 болгон врачтарда 33,5±2,7% дан 35,5±2,3% чейин, ал эми 

ЭО 3.2 болгон врачтарда 36,5±2,6 %дан 44,0±2,1% (p>0.05) чейин көтөрүлгөн. 

ВР көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүү динамикасы ЭО 3.2 болгон врачтарда сменанын 

аягында ВР төмөндөөгө карай болгон 15,8% достовердүү эмес (р >0,05)  
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тенденциясын аныктоого мүмкүнчүлүк берди, ал эми ЭО 3.1 болгон врачтарда 

бир аз көтөрүлгөндүгү белгиленген. 

Чыңалуу индексинин (ЧИ) өзгөрүү динамикасы иш сменасынын ичинде 

бул көрсөткүчдүн көтөрүлгөндүгүн далилдеген. ЭО 3.1 болгон врачтарда ЭО 

3.2 болгон  175,9±12,8 шарт.бир.тен 184,8±11,2 шарт.бир. чейин, ал эми ЭО 3.2 

болгон врачтарда 173,8±9,8 шарт.бир.,тен 244,3± 18,2 шарт.бир. чейин, 

башталышы менен салыштырууда достовердүү айырма (p<0,05) белгилүү 

болгон. ЧИ көрсөткүчтөрүнүн көрсөтүлгөн өзгөрүүлөрү вегетативдүү нерв 

системасынын симпатикалык бөлүмүн регуляциялоочу гуморалдык звеносунун 

активдүүлүгүнүн көтөрүлүүсү менен байланыштуу. СКО көрсөткүчтөрүнүн ЭО 

3.1 болгон врачтарда 5,1%, ал эми ЭО 3.2 болгон врачтарда 20,0%, а контролдук 

– 3,7% көтөрүлгөндүгү белгиленген. Сменадан кийинки СКО көрсөткүчтөрүнүн 

өсүүсү вегетативдик нерв системасынын симпатикалык бөлүмүнүн 

активдүүлүгүнө басымдуулук кылуу тарабына карай вегетативдик 

гомеостаздын жылуусу жөнүндө билдирген.  

Жалпы практикалык врачтардын сменасынын динамикасында жүрөктүн 

ритминин көрсөткүчтөрүнүн анализи жүрөктүн ритмин жөнгө салуучу 

физиологиялык системанын абалына психоэмоционалдык оордук таасир 

берерин көрсөттү. ЭО 3.1 болгон врачтардын тобуна салыштырмалуу ЭО 3.2 

болгон жалпы практикалык врачтарда иш сменасынын аягында жүрөк 

ритминин өтө көрүнүктүү өзгөрүүлөрү жана гемодинамикалык 

көрсөткүчтөрдүн өсүүсү башталат: артериалдык басым жана жүрөктүн 

жыйрылуу тездиги, бул жүрөк ритмин башкаруудагы вегетативдик нерв 

системасынын симпатикалык бөлүмүнүн активдүүлүгүн күчөтүүнү далилдейт, 

ошондой эле артериалдык басым көрсөткүчтөрүнүн өсүүсүн жана жүрөктүн 

жыйрылуу тездиги байкоого алынат.  

5.2.2. Борбордук нерв системасынын функционалдык абалынын 
көрсөткүчтөрү. Борбордук нерв системасынын функционалдык изилдөөдөгү 

жыйынтыктар сменанын динамикасында айрым бир өзгөрүүлөрдү аныктоого 

мүмкунчүлук берди.  

Көңүл буруу функциясынын көрсөткүчтөрү изилденген. ЭО 3.2 болгон 

жалпы практикалык врачтарда жылдын кыш мезгилинде каралган белгилердин 

саны (p<0.01) 1945±45,2ден  иш күнүн аягында 1356±18,2 чейин достовердүү 

төмөндөгөндүгү байкалган, т.а. 43,3%. Каталардын санынын (p<0.05) 

достовердүү өсүүсү башталышта  36,7 ± 6.5тен иш күнүнүн аягында 68,3 ±  9,2 

чейин өскөндүгү белгиленген.  Кышында ЭО 3.1 болгон жалпы практикалык 

врачтардын сменалык динамикасында ошондой эле каралган белгилердин 

санынын башталышта 1560±14,2ден иш күнүнүн аягында 1316 ± 28.4 (p<0.01) 

чейин достовердүү төмөндөгөндүгү байкалган. Ушуну менен бирге иш күнүнүн 

өсүүгө карата болгон ката сандарынын башталышында 22,5±5,1ден иш күнүнүн 
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аягында 32,7±5,1 чейин болгон тенденциясы аныкталган (p>0.05). Жайкы 

мезгилде көрсөткүчтөр ЭО 3.2 болгон жалпы практикалык врачтарда 

көрүнүктүү өзгөргөн, сменанын башталышында орточо эсеп менен 1800±30,6 

түзкөн, иш күндүн ортосунда 1318±26,5 жана иштин аягында 1102±25,9 чейин 

төмөндөгөн, сменанын башталышына салыштырмалуу достовердүү 

айырмачылык (p<0.01) аныкталган. Ушуну менен бирге, каталардын саны 

достовердүү 39,2±5,9дан  67,3±8,4 (p<0.05) чейин өскөн.  Ушул эле учурда ЭО 

3.1 болгон жалпы практикалык врачтарда жайында каралган белгилердин саны 

иш күнүнүн аягында 25,2% төмөндөгөн. Иш күнүнүн башталышында 1767±26,5 

түзкөн, иш күнүнүн ортосунда ал 1477±23,5 чейин, сменанын аягында 1421 

±22,9 чейин төмөндөгөн, сменанын башталышына салыштырмалуу 

достовердүү айырмачылык (p>0.01) аныкталган. Каталардын саны иш күнүнүн 

башталышында 26,3 ± 2,1 чейин, сменанын аягында 32,9±5,7 чейин көтөрүлгөн, 

т.а. 25,1% (p>0.05).   

Туруктуулуктун жана көңүл буруунун концентрациясын изилдөөдөгү 

жыйынтыктар жылдын жылуу мезгилинде, ЭО 3.2 болгон жалпы практикалык 

врачтардын сменасынын динамикасында көңүл буруу көрсөткүчтөрү сменанын 

башталышына салыштырмалуу 26,4± 2,47% ден 18,0 ±1,53%(p<0.05) чейин 

достовердүү төмөндөгөндүгү белгиленген; көрүү маалыматтарынын иштелип 

чыккан саны 664,3±27,9 бит.тен 524,0 ±12,1 бит. (p<0.05) чейин төмөндөгөн; 

кабыл алуу ылдамдыгы жана көрүү маалыматын кайра иштеп чыгуу дагы 1,8 

±0,11 бит/с., дан 1,4 ±0,09 бит/с. (p<0.05) чейин достовердүү төмөндөгөн; акыл 

эмгегинин өндүрүмдүүлүгү:  1300 ±34,6дан  1082 ± 30,4 бит/с  (p<0.05)  чейин 

төмөндөгөн.  

ЭО 3.1 болгон жалпы практикалык врачтарда жайында сменанын 

динамикасында сменанын башталышына салыштырмалуу көңүл буруу 

көрсөткүчтөрү 28,1± 3,28% дан 19,3±1,53% ( p>0.05) чейин төмөндөөгө карата 

болгон тенденциясы белгиленген;  кайрадан иштелип чыккан көрүү маалыматы 

506,7±22,2 бит.тен 441,0±30,8 бит. (p>0.05) чейин төмөндөгөн; ошондой эле  

кабыл алуу ылдамдыгы жана көрүү маалыматын кайра иштеп чыгуу 2,4 ±0,13 

бит/с.,дан 2,2 ±0,09 бит/с. (p>0.05) чейин бир аз төмөндөгөн; акыл эмгегинин 

өндүрүмдүүлүгү 1392 ±36,7, до 1217±28,6 бит/с(p>0.05) чейин төмөндөгөн. 

Ошентип, алынган маалыматтар нервдик-эмоционалдык оордуктун 

негизинде, үй бүлөлүк участокто иштин татаалдыгынан врачтарда чарчоо 

белгилеринин келип чыгарын далилдейт.  

Мээдеги нерв процесстеринин тең салмактуулугунун тормоз тарбын 

көздөй өзгөрүүсү жөнүндө биз жөнөкөй угуу жана көрүү-мотордук 

реакциясынын латенттик мезгилдеги өсүүгө карай болгон тенденциясы боюнча 

анализдедик. Сменанын аягында латенттик мезгилдеги угуу-мотордук 

реакциясы изилдөөгө алынгандарда сменанын башталышына салыштырмалуу 

32,6%, 11,4% жана контролдук группада-9,4% ылайык өскөн. 
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ЭО 3.2 болгон врачтарда латенттик мезгилдеги көрүү-мотордук 

реакциясынын көрсөткүчтөрү иш сменасынын башталышында физиологиялык 

норманын (184,2±5,7 мс) деңгээлинде болгон, сменанын аягында ЛМ КМР 

көрсөткүчтөрү достовердүү 24,0% өскөн жана 228,5 мс. түскөн. ЭО 3.1 болгон 

врачтарда латенттик мезгилдеги көрүү-мотордук реакциясынын көрсөткүчтөрү 

сменанын аягында өсүү тенденциясына (p>0.05) ээ болгон, тийиштүү:  

180,5±4,8 мс жана 201,5±9,6мс. түскөн, т.а. 11,6% өсүү белгиленген. Изилдөөгө 

алынган адамдарда латенттик мезгилдеги КМР аныкталган өсүү айрым бир 

нерв процесстеринин лабилдүүлүгүнүн начарлоосу жөнүндө күбөлөндүрөт. 

5.2.3. Жалпы практикалык врачтардын психофизиологиялык 
статусунун көрсөткүчтөрү 

ЭО 3.2 болгон врачтарда сменанын динамикасындагы тынчсызданууну 

изилдөө сменанын динамикасында жеке тынчсыздануу (ЖТ) көрсөткүчтөрү 

башталышта 39,2±1,2 баллды түзкөн, сменанын ортосунда 41,2±1,1 балл, ал эми 

сменанын аягында 58,4±1,6 баллга (p<0,01) чейин достовердүү өсүүсү 

белгиленген. ЭО 3.1болгон врачтарда башталышта (39,2±1,2 балл) жана 

сменанын ортосунда (41,2±1,1 балл) орточо даражасы мүнөздөлөт. Сменанын 

аягында ошондой эле 43,9±1,2 баллга (p<0,05) чейин өскөн, ЖТ орточо 

деңгээли сакталып калган. Контролдук группада ЖТ  36,2±1,4 баллдан 39,4±1,6 

баллга (p>0.05) чейинки орточо деңгээлде калган.  

 Реактивдүү тынчсыздануу көрсөткүчтөрү (РТ) ЭО 3.2 болгон врачтарда 

РТ эң жогорку деңгээлине чейин өскөн: сменанын башталышына 

салыштырмалуу 41,7±1,5 баллдан 54,3±1,6 баллга (p<0,01) чейин, ошондой эле 

сменанын ортосунда  48,5±1,4 баллга (p>0.05) чейин өскөн. ЭО 3.1 болгон 

врачтарда РТ баштапкы деңгээли 40,2±1,1 баллды түзкөн, сменанын ортосунда 

42,3±1,4 балл, сменанын аягында 43,8±1,3 балл, сменалар ортосунда 

достовердүү айырмачылык  (p>0.05) жок – РТ деңгээли орточо. Контролдук 

группадагы бул көрсөткүч сменанын динамикасында 39,2±1,3 баллдан 41,2±1,4 

баллга (p>0.05) чейин өзгөрүп турган.  

Жалпы практикалык врачтарда эмоционалдык күйүп кетүү синдромунун 

түзүлүү өзгөчөлүгүн изилдөөдө «Чыңалуу» эмоционалдык күйүп кетүү фазасы 

ЭО 3.1 болгон жалпы практикалык врачтардын 9,4±1,8%  түзүлгөндүгүн көрсөттү, 

ал эми ЭО 3.2 болгон врачтарда жалпы практикалык врачтардын үлүшү-17,9±2,1% 

(р>0.05). ЭО 3.2 болгон врачтардагы чыңалуу фазасынын түзүлүү стадиясынын 

көлөмдүк үлүшү 13(23,2±2,5%), ал эми ЭО 3.1 болгон врачтарда - 10(15,6±6,1%) 

(р>0.05) түзкөн, «түзүлбөгөн» стадиясынын үлүшү изилдөөгө алынган 

группаларда тийиштүү 58,9±5,4% жана 75,0±8,2% (р<0.05) ээлеген.  

«Резистенция» (каршы туруу) фазасын изилдөөдө ЭО 3.2 болгон 

врачтардын  10,7±1,8% анын түзүлгөндүгү аныкталды, а ЭО 3.1 болгон 

врачтарда бул фазанын үлүшү достовердүү төмөн болгон жана 3,1±1,1% 
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(р<0.05) түзкөн.  Белгилей кетүү керек ЭО 3.2 болгон врачтардын 14,3±1,9% 

түзүлүү стадиясы белгиленген, ал эми ЭО 3.1 болгон врачтардын тобунда ал 

7,8±1,4% түзкөн, группалар ортосунда достовердүү айырмачылык (р<0.05) 

белгилүү болгон.  

ЭО 3.1 болгон врачтардын 89,1±14,8%  «түзүлбөгөн» резистенциялык 

стадиясы 21,6±5,2 баллды түзкөн, ал эми ЭО 3.2 болгон башка группада 

«түзүлбөгөн» стадиясы врачтардын 75,0±11,2% аныкталган жана 28,4±4,4 

(р>0.05) баллды түзкөн.   

  «Алсыроо» (истощение) фазасын баалодо «түзүлгөн стадия» ЭО 3.2 

болгон 12,5±2,2%  врачтарда 68,8±11,3 балл менен, ЭО 3.1 болгон врачтардын 

3,1±1,2% (61,6±8,4 балл)  катталган, группалар ортосундагы достовердүү 

айырмачылык (р<0.05) аныкталган.  ЭО 3.2 болгон врачтардын 21,4±4,5% , ал 

эми ЭО 3.1 болгон врачтардын группасынын 9,4±1,6% «түзүлүү стадиясы» 

болгондугу аныкталган, салыштырууда достовердүү айырмачылык (p<0.05) 

белгилүү болду.  «Алсыроо» (истощение) фазасынын «түзүлбөгөн» стадиясы: 

ЭО 3.2 болгон врачтардын 66,1±12,1% жана ЭО 3.2 болгон врачтардын 

87,5±16,2% ( р>0.05)  аныкталды. 

ЭКС фазасын салыштырууда ЭО 3.1 болгон врачтарга салыштырмалуу ЭО 

3.2 болгон врачтарда «түзүлгөн» жана «түзүү» стадиясынын каттоосу 

достовердүү көлөмдүк пайызынын өсүүсү аныкталды. Ошентип, чыңалуу 

фазасындагы көрсөтүлгөн стадиянын суммасы ЭО 3.2 болгон врачтарда 41,1%, 

ЭО 3.1 болгон  врачтарда 25,0%  (p<0.05)  түзкөн, резистенция фазасында 

тийиштүү: 25,0% жана  10,9% (p<0.05), жабыркоо фазасында тийиштүү-33,9% 

жана 12,5% (p<0.05).  

Алынган маалыматтар иш сменасынын аягында эмоционалдык күйүп 

кетүү белгилерин түзүү менен эмоционалдык туруксуздук, тынчсыздануу 

белгилеринин өсүүсү жана көрүү, угуу зонасындагы тийиштүү 

анализаторлордун чынжырчасындагы тормоздук процесстердин күчөгөндүгүн 

далилдейт.  

6 Бөлүм «Эмгекке жөндөмдүүлүгүн убактылуу жоготуу менен болгон 
ооруларынын медициналык кароо маалыматтары боюнча врачтардын ден 
соолугунун абалын баалоо».  

Поликлиникалык мекемелердеги жалпы практикалык врачтардын ЭУЖО 

изилдөө 2015-2017жж. жүргүзүлгөн. Динамикада контролго (p< 0.05) 

салыштырмалуу окуялар, эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготуу күндөрү жана 

ооруган адамдар боюнча ЭУЖО көрсөткүчтөрүнүн достовердүү өсүүсү байкалган. 

ЭО 3.1. болгон жана контролдук группадагы адамдарга караганда ЭО 3.2 болгон 

врачтар ооруган адамдардын көрсөткүчтөрү боюнча оорулардын жогорку 

деңгээлине жана ар бир окуянын орточо узактыгына ээ болушкан. Контролго 

салыштырмалуу (p<0.05) ЭУЖО окуялары жана эмгекке жөндөмдүүлүгүн 

жоготуу күндөрү боюнча орточо көрсөткүчтөрүнүн достовердүү өсүүсү 
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белгиленген.  Ошентип, 2015 жылга салыштырмалуу 2017 жылы ЭО 3.1 болгон 

врачтардын тобунда ЭУЖ менен болгон окуялардын санынын 62,2±0,4төн 

74,1±0,6 окуяга чейин, ал эми күндөрдүн саны 273,6±21,8ден 555,6±40,8 чейин 

өсүүсү белгиленген. Ошондой эле 2017ж. бир окуянын орточо узактыгы 4,4±0,65 

күндөн 7,5±0,72 күнгө чейин өсүүсү аныкталган. ЭО 3.2 болгон группада ЭУЖ 

менен болгон окуялардын өтө көрүнүктүү өсүү саны  68,2±5,5 до 87,3±8,5 окуяга 

чейин, ал эми күндөрдүн саны 463,7±38,5тен 680,9±52,4 чейин белгиленген.  

Ушуну менен бирге бир окуянын орточо узактыгы 2015ж, 2016ж. бир деңгээлде 

калган, бир гана 2017ж. 6,8±0,52 күндөн 7,8±0,68 күнгө чейин өсүү белгиленген. 

Изилдөө мезгилинде ЭО 3.1 болгон группада эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготуу 

күндөрдүн орточо саны 273,6±21,8ден 555,6±40,8 күн иштеген 100 адамга, ал эми 

2 группада - 463,7±38,5тен 680,9±52,4 күн иштеген 100 адамга болгон, бул орточо 

деңгээл катары бааланат.  

ЭУЖ менен болгон ооруларга эмгек процессинин чыңалуу таасиринин 

даражасын аныктоо үчүн бирфакторлук дисперсиялык анализи жүргүзүлгөн. 

Ошону менен бирге тийиштүү 30,1% жана 19,4% барабар болгон врачтардын 

ооруларынын деңгээлине эмгектин чыңалуу факторлорунун достовердүү 

таасири (р<0,001) аныкталды. ЭО 3.2 болгон врачтардын группасында 

оорулардын баардык класстарынын арасындагы эмгек шарты менен өтө 

тыкыз байланышкан кан айлануу системасынын, тамак сиңирүү 

органдарынын оорулары болгон, эмгектин чыңалуу факторлорунун 

таасиринин үлүшү тийиштүү 25,8% жана 18,5%; ал эми ЭЧ3.1 болгон 

врачтарда тийиштүү – тамак сиңирүү органдарынын оорулары – 22,5%; кан 

айлануу оорулары – 16,0% түзкөн.  

Медициналык кароонун маалыматтары боюнча изилдөөгө алынган 

адамдардын негизги группасы контролдук группага салыштырмалуу өнөкөт 

оорулардан достовердүү (Р<0,05) көбүрөөк жабыр тартат. Ошентип жүрөк кан 

тамыр системасынын ооруларынын деңгээли ЭО 3.2 болгон врачтарда иштеген 

100 адамга 22,0±0,5 түзкөн, бул ЭО 3.1 болгон (15,8±0,8) р<0.05) врачтардын 

группасына жана контролдук группасына (р<0.05) салыштырмалуу достовердүү 

жогору. Изилденген 100 адамдагы алынган оорулардын маалыматын эске алуу 

менен салыштырмалуу тобокелдик (RR) жана ар кандай класстагы оорулар 

үчүн этиологиялык фракцияга (EF) эсептөө жүргүзүлгөн  (4таблица). 

ЭО 3.2 болгон врачтарда RR жана  EF деңгээлиндеги оорулардын арасында 

биринчи орунда жүрөк кан тамыр системасынын (RR=2,4; EF=58,3%) өнөкөт 

оорулары аныкталган жана салыштырмалуу жогорку өсүү тобокелдик 

категориясына  жана этиологиялык үлүштүн жогорку даражасына кирет; 

ошондой эле RR жана  EF тамак сиңирүү органдарынын оорулары жогору 

болгон (RR=2,2; EF=54,5%); нерв жана психовегетативдик системасынын 

оорулары үчүн RR жана  EF орточо деңгээли катары аныкталган (RR=1,8; 

EF=44,4%); RR жана  EF сөөк-муун системасынын жана байланыштыруучу  
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4 таблица – Оорулардын классы боюнча изилдөөгө алынган адамдардагы 

салыштырмалуу тобокелдик көрсөткүчтөрү жана өнөкөт оорулардын 

этиологиялык үлүшү  

 

ткандардын оорулары орточо деңгээлде (RR=1,7; EF=41,1%); көз оорулары 

үчүн RR=1,6; EF=37,5% тобокелдиги аныкталды.  

Алынган маалыматтарды моделдөөнүн негизинде негизги оорулардын 

көрсөткүчтөрүнө жараша жана кеңири таралган класстар, изилдөөгө алынган 

адамдардагы жаш-курак, стажы боюнча аныкталган өнөкөт оорулардын 

нозологиялык формаларынын модели иштелип чыккан. Негизги жана 

контролдук группадагы изилденген 100 адамдагы оорулардын деңгээлинин 

орточо көрсөткүчтөрү негиз болуп саналат.  

Ушуну менен бирге жүрөк кан-тамыр системасынын (детерминация 

коэффициенти R
2
=0,84-0,98), сөөк-булчуң жана байланыштыруучу ткандардын   

(детерминация коэффициенти R
2
=0,86-0,96) оорулары учурундагы прогноздоо 

модели өтө детерминацияланган болуп саналат. Ушуну менен бирге изилдөөгө 

алынган жалпы практикалык врачтардын жаш-курак, стаждан болгон оору 

көрсөткүчтөрүнүн ортосундагы детерминация коэффиценти (R
2
)  0,45тен 0,98 

чегинде өзгөрүп турат. Ушунун бары 45тен 98% чейин негизги оору окуялары 

жана кеңири таралган оору формалары изилдөөгө алынган негизги группадагы 

адамдардын жаш-курагынын жана иш стажысынын көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүүсү 

менен аныкталарын далилдейт. Регрессиондук моделдин негизинде жаш курагына 

жана иш стажысынын көрсөткүчтөрүнөн көз каранды болгон негизги оорулар 

Оорулар классы 

ЭО 3.2  болгон 

врачтар 

ЭО 3.1  болгон 

врачтар  

RR,  

окуя 

EF,  

% 

RR,  

окуя 

EF,  

% 

Нервдик жана психо-вегетативдик 

системасынын оорулары 

1,8 44,4 1,4 28,5 

Жүрөк кан-тамыр системасынын оорулары  2,4 58,3 1,8 44,4 

Дем алуу органдарынын оорулары 1,5 33,3 1,2 16,6 

Тамак сиңирүу органдарынын оорулары 2,2 54,5 2,4 58,3 

Бөйрөк жана заара чыгаруу жолдорунун 

оорулары 

1,3 23,1 1,5 33,3 

Аялдардын жыныстык органдарынын 

оорулары  

1,1 9,1 1,3 23,1 

Сөөк-булчуң системасынын жана 

байланыштыруучу ткандардын оорулары  

1,7 41,1 1,3 23,1 

Көз оорулары  1,6 37,5 1,3 23,1 

Травма жана уулануу 1,1 9,1 1,1 9,1 
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боюнча жалпы практикалык врачтардагы патологиянын келип чыгуусунун 

мүмкүнчүлүк ийри сызыктуу (параболалык) көз карандылыгы аныкталды.   

Изилдөөнүн жыйынтыктары жалпы практикалык врачтардын эмгектенүү 

иш аракетиндеги жогорку чыңалуу даражасы – тобокелдик факторунун бар 

болгондугун далилдейт. Негиздүү салыштырмалуу тобокелдик эсептөөнү жана 

регрессиондук прогноз моделин колдонуу врачтардын организмине эмгектенүү 

иш аракетинин факторлорунун таасир берүү даражасын баалоого, өндүрүштук 

шарттуу патологиянын өсүү тобокелдигин прогноздоого, ошондой эле алдын 

алуу иш чараларынын комплексин иштеп чыгуу жана тандоого мүмкүнчүлук 

берет. Жалпы практикалык врачтардын эмгекке жөндөмдүүлүгүн көтөрүү 

максатында методикалык көрсөтмөдө толук жазылган, жалпы практикалык 

врачтардын ден соолугун коргоо жана жакшыртуу боюнча алдын алуу иш 

чаралары сунушталган.  

Алдын алуу комплекси эмгектенүү режимин жана эс алуусун сактоо, 

өндүрүштүк гимнастиканын комплексин өткөрүү үчүн тыныгууларды кароо, 

аутогендик машыгуулар, аудиокөрүү таасирлеринин жардамы менен психология-

лык жеңилдетүү сеанстары жб. камтыйт.  Көрсөтүлгөн иш чаралар психоэмоцио-

налдык чыңалууну азайтуу үчүн нервдик жана сенсордук системадагы алсыроону 

төмөндөтүүгө багытталган. Көрсөтмөнү өз убагында жетишерлик көлөмдө 

аткаруу жалпы практикалык врачтардын эмгектенүү иш аракеттериндеги 

жагымсыз факторлордун таасирин жок кылууга мүмкүнчүлүк берет.  

Алынган маалыматтардын негизинде кезектеги жыйынтыктар түзүлгөн.  

 

ЖЫЙЫНТЫКТАР  
1. Иш орундарынын гигиеналык параметрлери боюнча жалпы 

практикалык врачтардын эмгектенүү шарты мүмкүн болгон 2 класска туура 

келет. Эмгектенүү процессинин оордугу боюнча интеллектуалдык, 

эмоционалдык оордуктан убакыттын жетишсиздик шартындагы маалыматтын 

көлөмүнөн көз каранды болгон, акушер-гинеколог врачтын функциясын кошо 

аткарган жалпы практикалык врачтардын эмгеги оордуктун 2 даражасындагы 3 

класска туура келет (ЭО 3.2), ал эми акушер-гинеколог врачтын 

функционалдык милдетин кошо аткарбаган жалпы практикалык врачтардын 

эмгеги 1 даражадагы (ЭО 3.1) 3 класска ылайык.  

2. Эмгектенүү шарты врачтардын функционалдык көрсөткүчтөрүнө 

таасир берет, анын ичинде жүрөк ритмин жөнгө салуучу физиологиялык 

системанын абалы да бар. Иш сменасынын аягында ЭО 3.2 болгон жалпы 

практикалык врачтарда жүрөк ритминин өтө көрүнүктүү өзгөрүүлөрү жана 

гемодинамикалык көрсөткүчтөрдүн өсүүсү башталат: артериалдык басым жана 

жүрөктүн жыйрылуу тездиги, ЭО 3.1 болгон врачтардын группасына 

салыштырмалуу жүрөк ритминин башкаруудагы вегетативдик нерв 

системасынын симпатикалык бөлүмүнүн активдүүлүгүнүн күчөгөндүгүн 
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далилдейт. Профессионалдык милдетин аткарууга болгон организмдин 

компенсатордук-ыңгайлашуу реакциясын чагылдыруучу, тынчсыздануу жана 

эмоционалдык туруксуздуктун өсүү фонундагы баш-мээнин угуу жана көрүү 

зонасындагы тормоздук процесстин басымдуулук болуусу белгиленген. 

3. Эмоционалдык күйүп кетүү синдромунун түзүлүүсү жалпы 

практикалык врачтарда функционалдык абалдын чыңалуусунан чарчоого 

акырындык менен өтөт.  «Оордук» фазасы ЭО 3.2 болгон врачтардын 17,9±2,1% 

түзүлгөн,  ЭО 3.1 болгон врачтардын группасына 9,4±1,8%  (p<0.05) 

салыштырмалуу чоңдук достовердүү жогору болгон. ЭО 3.2 болгон 10,7±1,8 % 

врачтарда ЭО 3.1 болгон врачтарга салыштырмалуу 3,1±1,1% (p<0.05) 

достовердүү жогору болгон резистенциялык фаза түзүлгөн. Түзүлгөн «Алсыроо» 

фазасынын стадиясы ЭО 3.2 болгон врачтардын 12,5±2,2 % аныкталган,  ЭО 3.1 

болгон (3,1±1,2%) врачтардын группасы менен салыштырууда алардын 

ортосундагы достовердүү айырма белгилүү болгон  (p<0.05).  

4. Эмгекке жөндөмдүүлүгүн убактылуу жоготуу менен болгон оорларды 

изилдөө маалыматтары боюнча иштеген 100 адамга динамикада көрсөткүчтөрдүн 

өсүүсү белгиленген, негизги үлүштү дем алуу органдарынын, кан айлануу 

системасынын, нерв системасынын оорулары түзкөн. ЭО 3.1 болгон жана 

контролдук группадагы адамдарга караганда ЭО 3.2 болгон врачтар ооруган 

адамдардын көрсөткүчтөрү жана ар бир окуянын узактыгы боюнча оорулардын 

жогорку деңгээлине ээ болушкан. Бирфакторлуу дисперсиялык анализдин 

маалыматтары боюнча тийиштүү 30,1% жана 19,4% барабар болгон эмгектин 

оордук факторунун ЭО 3.2 жана ЭО 3.1 болгон врачтардын ооруларынын 

деңгээлине тийгизкен достовердүү таасири (Р<0,001) аныкталган.   

5. ЭО 3.2 болгон врачтардын группасындагы медициналык кароонун 

маалыматтары боюнча жүрөк кан тамыр системасынын (RR=2,4; EF=58,3%), 

тамак сиңирүү органдарынын (RR=2,2; EF=54,5%),  нерв жана психо-

вегетативдик  системасынын (RR=1,8; EF=44,4%) оорулары үчүн жогорку 

салыштырмалуу тобокелдиктин келип чыгуусу далилденген, сөөк-муун 

системасынын жана байланыштыруучу ткандардын (RR=1,7; EF=41,1%) 

оорулары жана көз оорулары (RR=1,6; EF=37,5%) үчүн орточо тобокелдик 

аныкталган.  ЭО 3.1 болгон врачтардын группасында тамак сиңирүү (RR=2,4; 

EF=58,3%) органдарынын ооруларынын жогорку өсүү тобокелдиги, ал эми кан 

айлануу системасынын (RR=1,8; EF=44,4%) оорулары жана бөйрөк, заара бөлүп 

чыгаруучы жолдорунун (RR=1,5; EF= 33,3%) оорулары үчүн орточо 

тобокелдиги белгилүү болду.  

6. Жалпы практикалык врачтардын оору көрсөткүчтөрүнөн көз 

каранды болгон иштелип чыккан регрессиондук теңдемени жаш-курак жана иш 

стажга жараша өнөкөт оорулардын келип чыгуу мүмкүнчүлүгүнө эмгектенүү 

иш аракетинин факторлорунун таасир берүү даражасын баалоо үчүн 

колдонууга болот.  
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ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 
1. Мамлекеттик санитардык-эпидкөзөмөлдөө кызматтары, коомдук ден 

соолукту коргоо уюмдары медициналык уюмдарындагы иш орундарына 

аттестация жүргүзүүдө жалпы практикалык врачтардын ишиндеги өзгөчөлүгүн 

эске алуу мүмкүнчүлүгүн кароосу зарыл.  

2. Медициналык уюмдардын жетекчилерине жалпы практикалык 

врачтар ишке кирген учурдан баштап аларга дайыма медициналык байкоо 

жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну сунуштайт, анткени алардын профессионалдык 

иш аракети эң жогорку эмгектенүүнүн оордугу менен байланыштуу.   

3. Медициналык уюмдардын жетекчилери жалпы практикалык 

врачтарда мезгилдүү медициналык кароону жүргүзүүдө жана пландоодо 

медициналык кароонун жана диспансеризациянын жыйынтыктарын эске 

алуусу керек.  

4. Медициналык уюмдардын жетекчилерине жалпы практикалык 

врачтарга мезгилдүү медициналык кароону жүргүзүүдө, эмгекке 

жөндөмдүүлүгүн убактылуу жоготуу менен болгон ооруларды терең 

анализдөөдө «тобокелдик группасындагы» кан айлануу системасынын, тамак 

сиңирүү органдарынын, нерв жана психовегетативдик системасынын 

жб.ооруларынын өсүүсүнө өзгөчө көңүл бурууну, врачтарда жогорудагыдай 

оорулардын келип чыгуусунда аларга калыбына келтирүү-ден соолукту чыңдоо 

иш чараларын жүргүзүүнү сунуштайт.    

5. Медициналык уюмдардын жетекчилерине жалпы практикалык 

врачтардын ден соолугун сактоо үчүн участокто жана иш менен кабыл алуунун 

ортосунда регламенттик тыныгууларды киргизүүнү, амбулаториялык кабыл 

алуунун көптүгүн азайтуу менен эмгектин оордугун төмөндөтүү боюнча иш 

чараларды кароо зарылдыгын сунуштайт. 

6. Медициналык уюмдардын жетекчилерине жалпы практикалык 

врачтардын ар биринин психофизиологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 

эмгекке жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүү методун талдоо максатында  

психофизиологиялык жактан жеңилдетүү кабинеттерин уюштурууну 

сунуштайт. 

7. Медициналык уюмдардын жетекчилерине эмгектин оордугу менен 

болгон жалпы практикалык врачтардагы жана медициналык персоналдардагы 

эмоционалдык күйүп кетүү симптомдорун эрте аныктоо үчү психотерапевтик 

консультативдик жардамды берүүнү сунуштайт.    

8. Алдын алуу иш чараларынын комплексинде дем алуу органдарынын 

курч респираторлук ооруларын төмөндөтүү максатында милдетүү түрдө жалпы 

практикалык врачтарга эпидемия алдындагы мезгилде вакцинация жүргүзүүнү 

сунуштайт.  

9. Медициналык уюмдардын жетекчилерине медициналык 

кызматкерлердин мониторинг жана диспансеризациялоо сапатын жакшыртуу 



 

23 

үчүн ден соолуктун көрсөткүчтөрү чагылдырылган, ден соолуктун электрондук 

паспортун жүргүзүүнү сунуштайт.  

10. Медициналык уюмдардын жетекчилерине «Казакстандагы 

саламаттык сактоону реформалоо шартында жалпы практикалык врачтардын 

ден соолугун жакшыртуу жана сактоо боюнча алдын алуучу иш чаралар»  
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Сейдуанова Лаура Бейсбековнанын “Казакстандагы саламаттык сактоону 
реформалоо шартында жалпы практикалык врачтардын эмгек шартын 
жана ден соолугун абалын гигиеналык баалоо” деген темада 14.02.01 – 
гигиена адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты илимий 
даражасына изденүү үчүн жазылган диссертациясынын кыскача 

КОРУТУНДУСУ 

Негизги сөздөр: эмгек шарты, эмгектин оордугу, гемодинамикалык 

көрсөткүчтөр,  психоэмоционалдык статус,  чарчоо, эмоционалдык күйүп жок 

болуу, оорулар. 

Изилдөөнүн максаты: Казакстандагы саламаттык сактоону реформалоо 

шартында врачтардын ден соолугун чыңдоо боюнча практикалык сунуштарды 

иштеп чыгуу менен, жалпы практикадагы врачтардын эмгек шартын жана ден 

соолугунун абалын гигиеналык баалоо 

Изилдөөнүн объектиси: Алматы ш. шаардык поликлиниканын жалпы 

практикалык врачтары. Изилдөөгө баардыгы болуп: 27-60 жаштагы жана андан 

жогорку жаштагы 157 врачтар катышкан, алардын 122 аялдар, 35 эркектер. 

Изилдөө предмети: эмгек шарты, эмгектин оордугу, профессиографиялык 

мүнөздөмө, функционалдык абал, медициналык кароонун маалыматтары боюнча 

ден соолук. 

Изилдөө ыкмалары: өндүрүш чөйрөсүн, эмгек процессинин оордугун 

гигиеналык баалоо, физиологиялык, социологиялык, статистикалык ыкмалары. 

Изилдөөнүн жыйынтыгы жана илимий жаңылыктары: акушер-гинеколог 

функционалдык милдети менен кошо болгон жалпы врачтардын эмгеги 2 оордук 

даражасындагы 3 зыяндуулук классына, ал эми акушер-гинеколог функционалдык 

милдети менен кошо болбогон жалпы врачтардын эмгеги 1 оордук даражасындагы 

3 зыяндуулук классына туура келер аныкталды. Нервдик-психологиялык 

чыңалуулардын пайда болууларынын себептерине: диагностикада жана 

пациенттерди дарылоону жүргүзүүдө өз алдынча чечимдерди кабыл алуулар, ден 

соолук үчүн өтө жогорку жоопкерчиликтер жб. кирет. Жумуш сменасынын 

аягында ЖКС тарабынан – ЖКС реактивдүүлүгүнүн начарлоосу чарчоо белгилери 

жөнүндө күбөлөндүрөт, ал эми нерв системасы тарабынан – тынчсыздануу жана 

эмоционалдык туруксуздук фонунда баш мээ кабыкчасындагы угуу жана көрүү 

зонасындагы тормоздолуу процесстери басымдуулук кылат.  Жалпы практикалык 

врачтардагы негизги тобокелдик факторлору болуп, өзгөчө НТ 3.2 менен болгон 

врачтарда нервдик-эмоционалдык оордуктар эсептелет. Жаш курагына жана эмгек 

стажысынын көрсөткүчтөрүнө көз каранды болгон кеңири таралган класстар жана 

нозологиялык формалар боюнча өнөкөт патологиянын тез-тез болуусун 

пргноздоочу региссиондук модели иштелип чыккан. 

Колдонуу тармагы: гигиена, эмгек медицинасы, коомдук саламаттык 

сактоо. 
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РЕЗЮМЕ 
диссертации Сейдуановой  Лауры Бейсбековна на тему: «Гигиеническая 
оценка условий  труда и состояния здоровья  врачей общей практики в 
условиях реформирования здравоохранения в Казахстане» на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 – 
гигиена 

 

Ключевые слова: условия труда, напряженность труда, гемодинамические 

показатели, психоэмоциональный статус, утомление, синдром эмоционального 

выгорания, заболеваемость.  

Цель исследования: гигиеническая оценка условий труда и состояния 

здоровья врачей общей практики в условиях реформирования здравоохранения 

в Казахстане с разработкой практических предложений по укреплению их 

здоровья на примере г.Алматы. 

Объект исследования: врачи общей практики городских поликлиник г. 

Алматы. В исследованиях приняли участие всего - 157 врачей, из них 122 

женщин и 35 мужчин в возрасте  27-60 лет и более. 

Предмет исследования: условия и напряженность труда, профессиографиче-

ская характеристика, функциональное состояние, здоровье по данным медосмотра. 

Методы исследования: гигиенические методы оценки, напряженности 

трудового процесса, физиологические, социологические, статистический.  
Полученные результаты и их новизна. Установлено, что труд  врачей 

общей практики, совмещающих функциональные обязанности врача акушера-

гинеколога, соответствует 3 вредному классу  2 степени напряженности, а труд  

врачей общей практики, не совмещающих функциональные обязанности врача 

акушера-гинеколога, соответствует 3 вредному классу  1 степени напряженности. 

К причинам для формирования нервно-психического напряжения относятся: 

самостоятельное принятие решений при диагностике и назначении лечения 

пациенту, повышенная ответственность за здоровье и др. В конце рабочей смены 

со стороны ССС - ослабление реактивности ССС,  свидетельствующее о 

признаках  утомления, со стороны нервной системы - преобладание процессов 

торможения в слуховой  и зрительной зоне коры головного мозга, на фоне 

нарастания тревожности и эмоциональной неустойчивости. Основными 

факторами риска у врачей общей практики являются нервно-эмоциональные 

нагрузки, особенно у врачей  с НТ 3.2. Разработаны регрессионные модели 

прогноза частоты хронической патологии по распространенным классам и 

нозологическим формам в зависимости  от показателей возраста и стажа работы. 

Область применения: гигиена, медицина труда, общественное 

здравоохранение. 
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SUMMARY 
of the dissertation of Laura Beisbekovna Seiduanova on the topic: "Hygienic 
assessment of working conditions and the state of health of general practitioners 
in health care reform in Kazakhstan" in fulfillment of the requirements for the 
degree of candidate of medical sciences in the specialty 14.02.01 – hygiene 

 
Key words: working conditions, labor intensity, hemodynamic parameters, 

psycho-emotional status, fatigue, burnout syndrome, morbidity. 

The aim of the research: a hygienic assessment of working conditions and the 

health of general practitioners in the context of health care reform in Kazakhstan with 

the development of practical proposals to improve their health. 

Object of the research: general practitioners of Almaty city outpatient clinics. A 

total of 157 doctors took part in the research, of which 122 women and 35 men aged 27-

60 and more. 

Subject of the research: working conditions, labor intensity, profesiographical 

characteristics, functional status, health according to physical examination. 

Methods of the research: hygienic methods for assessing the working 

environment, the intensity of the labor process, physiological, sociological, statistical.  

The results and their novelty of the research: It has been established that the 

work of general practitioners combining functional duties of an obstetrician gynecologist 

corresponds to 3
rd

  grade of harmfulness and  2 degrees of tension. The work of general 

practitioners who do not combine the functional duties of an obstetrician gynecologist 

corresponds to 3
rd

  grade of  harmfulness and 1 degrees of tension. The reasons for the 

formation of neuro-psychological stress include: independent decision-making in the 

diagnosis and treatment of the patient, increased responsibility for health, etc. At the end 

of the work shift on the part of the cardiovascular system - the weakening of the 

reactivity of the cardiovascular system, indicating signs of fatigue, on the part of the 

nervous system - the predominance of inhibition processes in the auditory and visual 

cortex, combined with anxiety and emotional instability. The main risk factors for 

general practitioners are neuro-emotional stress, especially for doctors with 3.2. degrees 

of tension. Regression models have been developed for predicting the frequency of 

chronic pathology by common classes and nosological forms, depending on the 

indicators of age and the amount of work. 

Application area: hygiene, occupational medicine, therapy, public health. 
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