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АННОТАЦИЯСЫ 

 

Тақырыптың өзектілігі. 

Құқықтық тұрғыдан ортақ жауапкершілік – міндеттемедегі 

борышкерлердің көптігі кезіндегі азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің бір 

түрі. Осыған байланысты медицинада ортақ жауапкершілік айқын 

ерекшелікке ие. Ортақ жауапкершілікке қатысу және адамның жеке 

жауапкершілігі өмір салтын жүргізу және өз денсаулығы үшін 

жауапкершілікті өзіне алуды білдіреді. Өмір салтының денсаулыққа маңызды 

салдары бар екенін ұғыну адамдар денсаулыққа ықпал ету үшін өзін-өзі 

ұстауға мүдделі, қауіп-қатерден, денсаулыққа қауіп-қатерден аулақ болу 

үшін жүзеге асырылады.  Жауапкершілік туралы болжам қажетті білімге қол 

жеткізуге да байланысты. Халықты ақпараттандыру қазіргі заманғы 

денсаулық сақтау жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады, ал адам 

денсаулығы немесе аурудан сауығу қойылған мақсаттарды ұжымдық іске 

асыру кезінде іргелі маңызды мәселе болып табылады. 

2000 жылдардан бастап, ортақ жауапкершілік мәселелерін қоса алғанда, 

медицинаның құқықтық мәселелері арнайы әдебиетте әр түрлі аспектілерде 

қарастырылады. Осылайша, медициналық көмек көрсетудің қолайсыз 

нәтижесі негізінде жатқан алқалық шешімдер жағдайында қылмыстық және 

азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің туындау проблемасын зерттеді. 

Дәрігер мен науқастың қарым-қатынастарындағы моральдық аспектілер жеке 

зерттелді. Маңызды көңіл бөлінген: 

1) дәрігер мен медициналық ұйымдар қызметінің құқықтық аспектілері; 

2) пациенттердің құқықтарын қорғау, дәрігердің жауапкершілігін 

сақтандыру мәселелері; 

3) пациенттердің құқықтарын сақтау үшін медициналық ұйымдардың 

жауапкершілігі; 

4) медициналық қызмет көрсету саласындағы азаматтық-құқықтық 

жауапкершілік. 

Тараптардың теңдігі мен ынтымақтастығына негізделген денсаулық 

сақтау жүйесінде денсаулыққа қатысты мінез-құлық үшін жауапкершілік 

түпкі мақсатпен ақталады деп болжанады. 

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жүйесі, әсіресе міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыруға көшу жағдайында денсаулықты 

сақтауға жауапты үш негізгі қатысушыларды анықтайды: мемлекет, жұмыс 

беруші және қызметкер. Алайда, Азамат талап етуге құқылы, бірақ оған қол 



жетімсіз болуы мүмкін қызметтер пакетін анықтау критерийлерін белгілеу 

мәселесі туындауы мүмкін. 

Соңғы жылдары республикада азаматтардың медицинадағы ортақ 

жауапкершілігі мәселесі бойынша бірлі-жарым зерттеулер орындалды. Атап 

айтқанда, Қарағанды қаласының медицина қызметкерлерінің азаматтардың 

өз денсаулығы үшін жауапкершілігін бағалауы бойынша деректер 

келтірілген. Халықтың денсаулықты өзін-өзі бағалауы, жұмыс берушілер 

процесіне қатысуын бағалау және т.б. бойынша зерттеулер жүргізілді. 

Алайда, сипатталған зерттеулер, әрине, медицина мен денсаулық 

сақтаудағы ортақ жауапкершілік ұғымына кіретін проблемалардың барлық 

көлемін қамтымайды. Емханалық қызмет көрсету деңгейінде «дәрігер – 

пациент» жүйесіндегі ынтымақты жауапкершілік проблемасы іс жүзінде өте 

терең зерттеулермен толық қамтылмаған. 

Осылайша, мемлекеттің, жұмыс берушінің, медицина қызметкерлері мен 

адамның жеке адам мен популяцияның денсаулығы үшін ортақ 

жауапкершілігі Денсаулық сақтау саясатының прогрессивті және қажетті 

шарасы болып табылады, ал мәселенің өзі одан әрі жүйелі және терең 

зерттеуді талап етеді. Айтылғанды ескере отырып, осы зерттеудің келесі 

мақсаты мен міндеттері анықталды 

Зерттеудің мақсаты. 

Алматы қаласының емханаларындағы «дәрігер-пациент» жүйесіндегі 

ынтымақты жауапкершіліктің жай-күйі мен ерекшеліктерін зерделеу, аталған 

жүйедегі ортақ жауапкершілікті дамытуға және арттыруға бағытталған іс-

шаралар кешенін негіздеу және әзірлеу. 

Зерттеу міндеттері. 

Ынтымақтастық жауапкершілік мәселелері бойынша зерттеулердің 

әлемдік және отандық тәжірибесін талдау. 

 Зерттелетін емханаларға жалпы сипаттама беру (қызмет көрсетілетін 

халық саны, әр емханада қаралуына байланысты амбулаториялық-емханалық 

аурулар, диспансерлік есепте және т.б. науқастар саны). 

 Пациенттер мен дәрігерлердің ортақ жауапкершілігі туралы ережелерді 

хабардар ету, түсіну және іске асыру жағдайын, ілеспе мәселелерді зерделеу, 

ол үшін пациенттер мен емханалардың дәрігерлік персоналына арналған 

сауалнама нысандарын әзірлеу, тиісті сауалнама жүргізу. 

 Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және реформалау ерекшеліктерін 

ескере отырып, «дәрігер–пациент» жүйесінде ортақ жауапкершілікті 

қалыптастыру мен дамытуды негіздейтін нормативтік-құқықтық базаға 

қысқаша талдау жасау. 

 Емханалық деңгейде «дәрігер-пациент» жүйесінде ынтымақты 

жауапкершілікті жетілдіру және дамыту бойынша ұсынымдар әзірлеу. 

 Зерттеу қорытындылары мен ұсынымдарды Алматы қаласы Денсаулық 

сақтау басқармасына беру. 

Зерттеу объектісі: 

Зерттеу (сауалнама, дәрігерлер мен пациенттер) қалыптастырудың 

.кездейсоқ таңдау әдісі бойынша Алматы қаласының 9 емханасында 



өткізілді. Сондай-ақ, әрбір емханалардың 2016 жылғы қызметі туралы 

есептері, медицинадағы ортақ жауапкершілік мәселесіне тікелей немесе 

жанама қатысты нормативтік-құқықтық актілер пайдаланылды. Дәрігерлер 

мен пациенттерге сауалнама жүргізу арқылы әрбір емханада емделушілер 

арасынан 30-50 ерлер мен әйелдерді (барлығы - 765 адам) және 30-50 дәрігер 

(барлығы – 370, олардың ішінде 141 – учаскелік дәрігерлер мен жалпы 

практика дәрігерлері, 218 – мамандар, 11 – денсаулық сақтауды 

ұйымдастырушылар) қамтитын арнайы әзірленген сауалнама бойынша 

жүргізілді. 

Зерттеу әдістері. 

Зерттеулерде социологиялық (сұрау және сауалнама жүргізу, 

эксперимент, қосылған бақылау, социологиялық деректердің сапасын жинау, 

талдау және бағалаудың арнайы рәсімдері) және статистикалық талдау 

(статистикалық мәліметтер және сауалнама деректерін топтастыру және 

Microsoft Excel және SPSS бағдарламаларының пакеттерін пайдалана 

отырып, Вариациялық Статистика әдістерін қолдана отырып, оларды өңдеу 

әдістері қолданылды. Орташа квадраттық ауытқуды және орташа абсолюттік 

және салыстырмалы шамалардың стандартты қатесін, t-Стьюдент 

критерийлерін анықтады. 

Ғылыми жаңалықтар келесі ережелермен анықталады: 

– мегаполис емханалары жағдайында  «дәрігер – пациент» жүйесінде 

ортақ жауапкершіліктің негізгі белгілері мен ерекшеліктері анықталды; 

–емханалық деңгейде денсаулық үшін ортақ жауапкершілікті 

қалыптастыру шеңберінде дәрігерлер мен пациенттердің өзара қарым-

қатынасының, өзара іс-қимылының және өзара түсіністігінің ерекшеліктері 

белгіленген және сандық бағаланған; пациенттер мен дәрігердің ортақ 

жауапкершілігі бойынша; 

–«Дәрігер-пациент» жүйесінде ортақ жауапкершілікті қалыптастыру 

бойынша қызметті оңтайландырудың басым бағыттары анықталды»; 

 –жеке медициналық көмек пен популяциялық денсаулық сақтаудың 

негізі ретінде емхананың «дәрігер-пациент» жүйесінде ортақ 

жауапкершілікті оңтайландыруға және дамытуға бағытталған ұсыныстар 

әзірленді. 

Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер: 

1. «Дәрігер – пациент» жүйесі – денсаулық үшін ортақ жауапкершіліктің 

негізгі элементтерінің бірі. Жүйенің жұмыс істеуі тараптардың өзара қарым-

қатынасының, өзара іс-қимылының және өзара түсіністігінің күрделі 

құрылымымен айқындалады. Екі тарап Денсаулық сақтау, сауықтыру және 

емдеу процесінің тең қатысушылары болып табылады. 

2. «Дәрігер – пациент»  жүйесіндегі емхана дәрігерінің қызметі мен 

тәртібі жүйедегі дәрігердің орны мен рөлін анықтайтын бірқатар белгілермен 

сипатталады. 

3. «Дәрігер – пациент» жүйесіне емхана пациенттерінің қатысуы мен 

рөлі бірқатар сипатты белгілермен анықталады. 



4. Қазіргі жағдайда емделушілер емхана дәрігерлеріне қарағанда ортақ 

жауапкершілік процесіне қатысуға дайын. 

Практикалық маңыздылығы келесі ережелермен анықталады: 

- емханалық деңгейде «дәрігер-пациент» жүйесінде ынтымақты 

жауапкершілікті дамытуға және арттыруға бағытталған ұсынымдардың 

әзірленген кешені мегаполис жағдайында жүзеге асыру мүмкіндігі үшін 

Алматы қаласының Денсаулық сақтау басқармасына берілді; 

- ұсынылған ұсыныстар Алматы қ. № 35 емханада қолданылды; 

- зерттеу нәтижелерін емхана қызметін ұйымдастыру және жоспарлау 

кезінде және пациенттермен күнделікті жұмыс кезінде емханалардың 

басшылығы мен қызметкерлері пайдалана алады; 

- алынған нәтижелер республиканың ірі қалалары жағдайында 

емханалық қызмет көрсетуге экстраполировалануы мүмкін; 

- зерттеу нәтижелері, оның ішінде-әзірленген ұсыныстар міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру жағдайында жұмысқа көшу кезінде 

елеулі қызығушылық тудырады. 

Зерттеу нәтижелерін апробациялау және енгізу 

Диссертациялық зерттеудің негізгі нәтижелері конференцияларда 

ұсынылды: 

1. Жас ғалымдардың «Ақанов оқулары» Халықаралық ғылыми – 

практикалық конференциясы «Медицина және денсаулық сақтаудың өзекті 

мәселелері»  және «Ғылым және медицина: жастардың қазіргі көзқарасы» 

атты V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, «Қоғамдық 

денсаулық сақтаудың өзекті мәселелері» атты IX халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы 19-20 сәуір 2018 жыл, Алматы қ., Қазақстан 

Республикасы. 

2. VII жыл сайынғы «Медицинаның өзекті мәселелері» және «Қоғамдық 

денсаулық және денсаулық сақтау саясаты бойынша спутниктік форум» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 2018 ж. 2-3 мамыр, Баку 

қ., Әзірбайжан. 

3. V Халықаралық Фараби оқулары. ДДҰ-ның 70 жылдығына арналған 

«Медицинаның және қоғамдық денсаулық сақтаудың заманауи мәселелері» 

Екінші Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы (6 сәуір, 2018 ж.), 

Алматы қ., Қазақстан Республикасы. 

Жарияланымдар туралы мәліметтер. 

Диссертациялық жұмыстың материалдары 15 ғылыми басылымдарда 

жарияланды, оның ішінде 4 ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда, 4 

халықаралық конференция жинақтарында, 1 Scopus деректер базасына 

кіретін журналда және 6 авторлық құқық объектісіне құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)  

по специальности 6D110200 – «Общественное здравоохранение»  
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«Солидарная ответственность в системе «врач – пациент» и ее роль в 

здравоохранении» 

 

Актуальность темы. 

С правовых позиций солидарная ответственность – разновидность 

гражданско-правовой ответственности при множественности должников в 

обязательстве. В этой связи солидарная ответственность в медицине имеет 

выраженную специфику. Участие в солидарной ответственности и 

индивидуальная ответственность человека означает взять на себя 

ответственность за ведение образа жизни и за свое здоровье. Осознание того, 

что образ жизни имеет важные последствия на здоровье воплощается в том, 

что люди заинтересованы вести себя так, чтобы способствовать здоровью, 

насколько возможно избегать рисков, угроз для здоровья.  Предположение об 

ответственности обусловлено и доступом к необходимым знаниям. 

Информирование населения является неотъемлемой частью современной 

системы здравоохранения, а здоровье человека или выздоровление от 

болезни является фундаментально важным вопросом при коллективной 

реализации поставленной цели. 

Правовые проблемы медицины, включая вопросы солидарной 

ответственности, с начала 2000-ных годов рассматриваются в специальной 

литературе с разных аспектов. Так, изучали проблему наступления уголовной 

и гражданско-правовой ответственности в случае коллегиальных решений, 

лежащих в основе неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи. 

Отдельно изучали моральные аспекты в отношениях врача и больного. 

Значительное внимание уделено: 

1) правовым аспектам деятельности врача и медицинских организаций; 

2) защите прав пациентов, вопросам страхования ответственности врача; 

3) ответственности медицинских организаций за соблюдение прав 

пациентов; 

4) гражданско-правовой ответственности в сфере медицинских услуг. 

В системе здравоохранения, основанной на равенстве и солидарности 

сторон, предполагается, что ответственность за поведение в отношении 

здоровья оправдывается конечной целью. 

Система здравоохранения Республики Казахстан, особенно в условиях 

перехода на обязательное социальное медицинское страхование, определяет 

трех основных участников, ответственных за сохранение здоровья: 

государство, работодатель и работник. Однако может возникнуть проблема 

установления критериев определения пакета услуг, которые гражданин 

вправе требовать, но которые могут быть ему недоступны. 



В последние годы в Республике выполнены единичные исследования по 

проблеме солидарной ответственности граждан в медицине. В частности, 

приведены данные по оценке медицинскими работниками г. Караганды 

ответственности граждан за свое здоровье. Проведены исследования по 

самооценке населением здоровья, по оценке участия в процессе 

работодателей и др. Рассмотрены некоторые вопросы разработки концепции 

механизмов солидарной ответственности. 

Однако, описанные исследования не охватывают, естественно, весь 

объем проблем, входящих в понятие солидарной ответственности в медицине 

и здравоохранении. Практически совершенно не охвачена достаточно 

глубокими исследованиями проблема солидарной ответственности в системе 

«врач – пациент» на уровне поликлинического обслуживания. 

Таким образом, солидарная ответственность государства, работодателя, 

медицинских работников и человека за здоровье индивидуума и популяции 

является прогрессивной и необходимой мерой политики здравоохранения, а 

сама проблема требует дальнейшего системного и углубленного изучения. 

Учитывая сказанное, определили следующие цель и задачи данного 

исследования 

Цель исследования. 

Изучить состояние и особенности солидарной ответственности в 

системе «врач – пациент» в поликлиниках города Алматы, обосновать и 

разработать комплекс мероприятий, направленных на развитие и повышение 

солидарной ответственности в названной системе. 

Задачи исследования. 

− Проанализировать мировой и отечественный опыт исследований по 

вопросам солидарной ответственности. 

− Дать общую характеристику исследуемых поликлиник (численность 

обслуживаемого населения, амбулаторно-поликлиническая заболеваемость 

по обращаемости в каждой из поликлиник, число больных пациентов на 

диспансерном учете и т.д.). 

− Изучить состояние информированности, понимания и реализации 

положений о солидарной ответственности пациентами и врачами, 

сопутствующих вопросов, для чего разработать формы анкет для пациентов и 

врачебного персонала поликлиник, провести соответствующее 

анкетирование. 

− Дать краткий анализ нормативно-правовой базы, обусловливающей 

формирование и развитие солидарной ответственности в системе «врач – 

пациент» с учетом особенностей организации и реформирования 

здравоохранения. 

− Разработать рекомендации по совершенствованию и развитию 

солидарной ответственности в системе «врач – пациент» на 

поликлиническом уровне. 

− Передать выводы исследования и рекомендации в Управление 

здравоохранения г. Алматы. 



Объект исследования: 

Исследование (анкетирование врачей и пациентов) проведено в 9 

поликлиниках города Алматы по методу формирования случайной выборки. 

А также, использованы отчеты каждой из поликлиник о деятельности за 2016 

год, нормативно-правовые акты, прямо или косвенно касающиеся проблемы 

солидарной ответственности в медицине. Анкетированием врачей и 

пациентов проведено по специально разработанным анкетам с охватом в 

каждой из поликлиник по 30 - 50 мужчин и женщин из числа пациентов 

(всего – 765 человек)  и по 30 – 50 врачей (всего – 370, из числа которых  141 

– участковые врачи и врачи общей практики, 218 – узкие специалисты, 11 – 

организаторы здравоохранения).  

Методов исследования. 

В исследованиях использованы методы социологического (опрос и 

анкетирование, эксперимент, включенное наблюдение, специальные 

процедуры сбора, анализа и оценки качества социологических данных) и 

статистического анализа (статистическая сводка и группировка  данных 

анкетирования и их обработка с использованием  пакетов программ Microsoft 

Excel и SPSS, применением методов вариационной статистики. Определяли 

среднеквадратическое отклонение и стандартную ошибку средних 

абсолютных и относительных величин, t-критерий Стьюдента. 

Научная новизна определяется следующими положениями: 

– Определены особенности и выраженность основных признаков 

солидарной ответственности в системе «врач – пациент» в условиях 

поликлиник мегаполиса; 

– Установлены и количественно оценены на поликлиническом уровне 

особенности взаимоотношений, взаимодействия и взаимопонимания врачей и 

пациентов в рамках формирования солидарной ответственности за здоровье; 

по солидарной ответственности пациентов и врача; 

– Определены приоритетные направления оптимизации деятельности по 

формированию солидарной ответственности в системе «врач – пациент»; 

– Разработаны рекомендации, направленные на оптимизацию и развитие 

солидарной ответственности в системе «врач – пациент» поликлиники, как 

основы персонифицированной медицинской помощи и популяционного 

здравоохранения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Система «врач – пациент» –  один из основных элементов солидарной 

ответственности за здоровье. Функционирование системы определяется 

сложной структурой взаимоотношений, взаимодействий и взаимопонимания 

сторон. Обе стороны являются равнозначными участниками процесса охраны 

здоровья, оздоровления и лечения. 

2. Деятельность и поведение врача поликлиники в системе «врач – 

пациент» характеризуется рядом признаков, определяющих место и роль 

врача в системе. 

3. Участие и роль пациентов поликлиники в системе «врач – пациент» 

определяется рядом характерных признаков. 



4. При существующем положении пациенты более подготовлены к 

участию в процессе солидарной ответственности, чем врачи поликлиники. 

Практическая значимость определяется следующими положениями: 

– разработанный комплекс рекомендаций, направленных на развитие и 

повышение солидарной ответственности в системе «врач – пациент» на 

поликлиническом уровне, передан в управление здравоохранения г. Алматы 

для возможной реализации в условиях мегаполиса; 

– предложенные рекомендации применены в поликлинике № 35 г. 

Алматы; 

– результаты исследования могут быть использованы руководством и 

персоналом поликлиник при организации и планировании деятельности 

поликлиники и в повседневной работе с пациентами; 

– полученные результаты могут быть экстраполированы на 

поликлиническое обслуживание в условиях крупных городов Республики; 

– результаты исследования, в том числе – разработанные рекомендации, 

представляют существенный интерес при переходе к работе в условиях 

обязательного социального медицинского страхования. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Акановские чтения: «Актуальные вопросы медицины и здравоохранения», и 

V Международная научно – практическая конференция «Наука и медицина: 

современный взгляд молодежи», IX Международная научно – практическая 

конференция «Актуальные вопросы общественного здравоохранения» 19-20 

апреля 2018 года, г. Алматы, Республика Казахстан. 

2. VII Ежегодная Международная Научно-Практическая Конференция 

«Актуальные вопросы медицины» и  «Спутниковый форум по 

общественному здоровью и политике здравоохранения», 2-3 мая 2018 г., г. 

Баку, Азербайджан. 

3. V Международные Фарабиевские чтения. Вторая Международная 

научно-практическая конференция «Современные вопросы медицины и 

общественного здравоохранения», посвященная 70-летию ВОЗ (6 апреля, 

2018 г.), г. Алматы, Республика Казахстан. 

Сведения о публикациях. 

Материалы диссертационной работы опубликованы в 15 научных 

работах, из них 4 в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки РК, 4 

публикации в сборниках международных конференций, 1 публикация в 

журнале ходящих в базу данных Scopus и 6 свидетельств о государственной 

регистрации прав на объект авторского права. 
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Relevance of the topic. 

From the legal point of view, joint and several liability is a kind of civil 

liability with a plurality of debtors in the obligation. In this regard, joint and 

several liability in medicine has a pronounced specificity. Participation in joint and 

several responsibility and individual responsibility of a person means to take 

responsibility for the conduct of life and for one's health. The realization that 

lifestyle has important consequences on health is embodied in the fact that people 

are interested in behaving in a way that promotes health, as far as possible to avoid 

risks, threats to health.  The assumption of responsibility is also conditioned by 

access to the necessary knowledge. Public awareness is an integral part of the 

modern health system, and human health or recovery from disease is a fundamental 

issue in the collective realization of the goal. 

Legal problems of medicine, including the issues of joint and several liability, 

since the beginning of the 2000s are considered in the literature from different 

aspects. Thus, we studied the problem of criminal and civil liability in the case of 

collective decisions that underlie the adverse outcome of medical care. Separately 

studied the moral aspects in the relationship of doctor and patient. Considerable 

attention is paid to: 

1) legal aspects of the activities of doctors and medical organizations; 

2) protection of patients' rights, doctor's liability insurance; 

3) responsibility of medical organizations for observance of patients ' rights; 

4) civil liability in the field of medical services. 

In a health system based on equality and solidarity, it is assumed that 

responsibility for health behaviour is justified by the ultimate goal. 

The health care system of the Republic of Kazakhstan, especially in the 

transition to compulsory social health insurance, defines three main members 

responsible for maintaining health: the state, the employer and the employee. 

However, there may be a problem of establishing criteria for determining the 

package of services that a citizen is entitled to demand, but which may not be 

available to him. 

In recent years, single studies on the problem of joint and several liability of 

citizens in medicine have been carried out in the Republic. In particular, the data 

on the assessment of health workers of Karagandy responsibility of citizens for 

their health. Conducted research on self-assessment population health, according to 

the participation of employers etc. the article discusses the development of the 

concept of mechanisms of shared responsibility. 



However, the described studies do not cover, of course, the entire scope of the 

problems included in the concept of joint and several liability in medicine and 

health care. The problem of joint and several liability in the system "doctor – 

patient" at the level of polyclinic service is almost completely not covered by deep 

enough researches. 

Thus, the joint responsibility of the state, the employer, health workers and 

the individual for the health of the individual and the population is a progressive 

and necessary measure of health policy, and the problem itself requires further 

systematic and in-depth study. With this in mind, we have identified the following 

goals and objectives of this study. 

Purpose of research. 

To study the state and features of joint and several liability in the system 

«doctor-patient» in the polyclinics of Almaty, to justify and develop a set of 

measures aimed at the development and increase of joint and several liability in 

this system. 

Tasks of research. 

− To perform international and domestic experience of research on issues of 

joint and several liability. 

− To give a General characteristic of the studied clinics (population covered, 

outpatient morbidity level in each of the clinics, the number of patients at the 

dispensary, etc.). 

− To study the state of awareness, understanding and implementation of the 

provisions on joint and several liability by patients and doctors, related issues, 

which develop forms for patients and medical personnel of clinics, to conduct a 

corresponding survey. 

− Give a brief analysis of the legal framework that determines the formation 

and development of joint and several liability in the system "doctor – patient", 

taking into account the characteristics of the organization and reform of health 

care. 

− To develop recommendations for the improvement and development of 

shared responsibility in the system "doctor – patient" at the patient level. 

−  To convey the study findings and recommendations to the Department of 

health of Almaty. 

Object of research: 

The study (questioning of doctors and patients) was conducted in 9 

polyclinics of Almaty by the method of random sampling. And also, the reports of 

each of the polyclinics on the activities for 2016, legal acts directly or indirectly 

related to the problem of joint and several liability in medicine were used. A 

survey of doctors and patients carried out according to specially designed 

questionnaires covering each of the clinics for 30 - 50 men and women from 

among the patients (total 765) to 30 – 50 doctors (only 370, of whom 141 – district 

doctors and General practitioners, 218 – specialists, 11 health care managers). 

Method of research. 



The methods of sociological (survey and questionnaire, experiment, included 

observation, special procedures for collecting, analyzing and assessing the quality 

of sociological data) and statistical analysis (statistical summary and grouping of 

survey data and their processing using software packages Microsoft Excel and 

SPSS, using methods of variation statistics. We determined the standard deviation 

and standard error of the mean absolute and relative values, Student's T-test. 

Scientific novelty is determined by the following provisions: 

– The features and severity of the main signs of joint and several liability in 

the system «doctor – patient» in the conditions of megalopolis polyclinics are 

defined; 

– Established and quantified in outpatient level of interaction, cooperation and 

understanding between doctors and patients through the formation of joint 

responsibility for health; shared responsibility for patients and doctors; 

– Priority directions of optimization of activity on formation of joint and 

several liability in the system «doctor-patient» are defined; 

–Recommendations aimed at optimization and development of joint and 

several responsibility in the system of «doctor – patient» polyclinic, as the basis of 

personalized medical care and population health. 

Main provisions for the defence: 

1.The doctor-patient system is one of the main elements of joint and several 

responsibilities for health. The functioning of the system is determined by the 

complex structure of relationships, interactions and mutual understanding of the 

parties. Both parties are equal participants in the process of health protection, 

rehabilitation and treatment. 

2. The activity and behavior of the polyclinic doctor in the system "doctor – 

patient" is characterized by a number of features that determine the place and role 

of the doctor in the system. 

3. Participation and role of polyclinic patients in the system" doctor – patient" 

is determined by a number of characteristics. 

4. Under the current situation, patients are more prepared to participate in the 

process of joint and several liabilities than doctors of the polyclinic. 

The practical significance is determined by the following provisions: 

– the developed set of recommendations aimed at the development and 

increase of joint and several liability in the system "doctor-patient" at the 

polyclinic level was transferred to the health Department of Almaty for possible 

implementation in the megalopolis; 

– the proposed recommendations are applied in the polyclinic № 35 in 

Almaty; 

– the results of the study can be used by the management and staff of 

polyclinics in the organization and planning of polyclinic activities and in daily 

work with patients; 

– the results can be extrapolated to polyclinic services in large cities of the 

Republic; 



– the results of the study, including the developed recommendations, are of 

significant interest in the transition to work in the conditions of compulsory social 

health insurance. 

Approbation and implementation of research results 

The main results of the dissertation research were presented at conferences: 

4. International scientific and practical conference of young scientists 

"Akanov’s readings:" Topical issues of medicine and health care", and V 

international scientific and practical conference "Science and medicine: a modern 

view of youth", IX international scientific and practical conference "Topical issues 

of public health" 19-20 April 2018, Almaty, Republic of Kazakhstan. 

5. VII Annual international Scientific and Practical Conference "Topical 

issues of medicine" and "Satellite forum on public health and health policy", May 

2-3, 2018, Baku, Azerbaijan. 

6. V International Farabi reading. The second international scientific and 

practical conference "Modern issues of medicine and public health" dedicated to 

the 70th anniversary of WHO (6 April, 2018), Almaty, Republic of Kazakhstan. 
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Materials of the thesis published 15 scientific works, including 4 in journals 

recommended by Committee for control in education and science, Ministry of 

education and science of RK, 4 publications in proceedings of international 

conferences, 1 publication in the journal including into database Scopus and 6 

certificates of state registration of rights to the copyright object. 


