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COVID–19 пандемиясының Қазақстан Республикасы
халқының өмір сүру ұзақтығына әсері1
Аңдатпа

Мақаланың мақсаты – COVID–19 пандемиясы жағдайында халықтың өмір сүру ұзақтығына әсер ете
тін факторларды анықтау. Бүгінде бүкіл адамзаттың және әр елдің алдында тұрған басты міндет – адам
денсаулығын жақсарту және ұзарту. Денсаулық ең алдымен, адамның қалыпты өмірінің негізі болып та
былады. Бұл адамдардың және жалпы елдің психикалық, физикалық және әлеуметтік-экономикалық әлауқатын көрсететін, яғни әлеуметтік, демографиялық және медициналық салаларды қамтитын көп өлшемді
үрдіс. Сонымен қатар, адам денсаулығы – қоғамның, еңбек әлеуеті мен адами капиталдың ең маңызды мә
селесі. Осындай мәселелерге байланысты бұл мақалада COVID–19 пандемиясы жағдайында Қазақстан
Республикасындағы өмір сүру ұзақтығына әсер ететін факторлардың корреляциялық талдауы жүргізіледі. Бұл
талдау бір жағынан халықтың өмір сүру ұзақтығы, екінші жағынан халықтың цифрлық сауаттылық деңгейі
мен денсаулық сақтау шығындары арасында айтарлықтай және күшті өзара байланысы бар екенін көрсетеді.
Барлық мамандықтағы дәрігерлердің саны мен медициналық қызметкерлердің саны сияқты факторлар ха
лықтың өмір сүру ұзақтығына оң әсер етті. Аурухана төсектерінің және аурухана ұйымдарының саны сияқты
факторлар өзара теріс байланысты көрсетті. Сондықтан адамдардың денсаулығын жақсарту, олардың өмір
сүру ұзақтығын ұлғайту мақсатында цифрлық технологияларды, медициналық ақпараттық жүйелерді енгізуді,
сондай-ақ халықтың цифрлық сауаттылығын арттыруды талап етеді.
Тірек сөздер: денсаулық, өмір сүру ұзақтығы, COVID–19, цифрлық сауаттылық, еңбек әлеуеті, шығын
дар, денсаулық сақтау факторлары.

Кіріспе
Қазіргі таңдағы глобалдық мәселе – адамзаттың өмір сүру ұзақтығын ұлғайтып, сапасын
арттыру. Бұл мақсатты іске асыру мақсатында денсаулық сақтау саласы көп іс-әрекеттер атқа
руда [1]. Бұл сала елдің денсаулығын жақсарту үшін көптеген амалдар орындауда, өйткені
халықтың денсаулығы – адамзат дамуының басты факторы болып табылады. Адамзат ден
саулығы – елдің әл-ауқатының барлық аспектілеріне әсер етіп, дамуының басты тіреуі болып
табылады. Халық денсаулығы – өз өмірін қоғамда жүзеге асыратын адамдардың психика
лық, физикалық және әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатын бейнелейтін көп өлшемді процесс,
яғни әлеуметтік, демографиялық және медициналық салаларды қамтиды. Сонымен қатар,
денсаулық – адамның еңбек әлеуетінің және адами капиталдың ең маңызды мәселесі.
1
Зерттеу Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетімен қаржылан
дырылады (Грант ЖТН № АРАР09561767).
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Негізгі ережелер
Денсаулық сақтау саласының үрдісіне баға беру мақсатында елдің өмір сүру ұзақтығын
зерттеу талап етіледі. Бұл мақалада Қазақстан Республикасы халқының өмір сүру ұзақтығына
әсер ететін факторлар тізімі құрылып, олардың әсерін білу мақсатында корреляциялық эко
нометрикалық зерттеу жүзеге асырылды.
Бұл әдіснамалық зерттеуді көптеген шетелдік зерттеушілер өз жұмыстарында іске асырған.
Көптеген шетелдік зерттеушілер елдің өмір сүру ұзақтығына өзара әсер ететін факторларды
өлшеу мақсатында корреляциялық зерттеу әдіснамасын қолданды. Бұндай зерттеу барысында
елдің өмір сүру ұзақтылығына мемлекеттің жалпы ішкі өнімінен бөлінген қаражаттың тіке
лей, оңды, әрі қатты әсер ететіндігін хабарлады. Бұл мақалада адамның өмір сүру ұзақтығына
тек қана жалпы ішкі өнімнен бөлінген шығын ғана емес, сонымен қатар халықтың цифрлық
сауаттылық деңгейі әсер ететіндігі байқалынды.
Цифрлік құралдарды қолдану арқылы көптеген елдер COVID–19 пандемия дағдарысына
төтеп бере алды. Көптеген елдер денсаулық сақтау саласын осы заманға сай цифрландыруда [2].
Материалдар мен әдістер
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы – халықаралық қоғамдық денсаулыққа жауап бере
тін мамандандырылған мекеме. 1947 ж. әзірленген құжатта денсаулық күрделі мәлімдеме ре
тінде қарастырылады. ДДСҰ тұжырымдамасында адамзаттың өмір ұзақтығы және денсаулық
сақтау жүйесінің тиімділігі жайлы талқыланды [3].
Қоғамдық денсаулық өте күрделі және көп өлшемді. Біздің көз алдымызда ұсынылған
көптеген белгілер мен құбылыстар оны тәуелсіз ұғым ретінде қабылдауға кедергі келтіреді.
Сондай-ақ, бұл туралы пікірлердің бөлінуін жеңе отырып, халықтың денсаулығы туралы кешен
ді суретті жүйелі түрде құру қажет. Сарапшылар мен статистиктер денсаулық жағдайындағы
өмір сүру ұзақтығы сияқты көрсеткіштер экономиканың өсуіне әсер етеді деп санайды. Блум
(2004) өмір сүру ұзақтығы экономикаға оң әсер ететінін және статикалық маңызды екенін
айтады. Сондай-ақ, Паскаль (2005) сияқты басқа экономистер бұл көрсеткіш денсаулық сақтау
саласындағы оң көрсеткіш емес екенін айтады. Сонымен қатар өлім, ана өлімі сияқты теріс
көрсеткіштер бар. B.A.Райсберг өлімді жеке өмірдің тоқтауы ретінде қарастырды, сонымен қа
тар экономикалық өсудің теріс көрсеткіші екенін айтты [4].
Сонымен қатар, Дешпанде, Наташа Кумар, Ануша Рамасвами және Рохини сияқты ғалым
дар өмір сүру ұзақтығы мен оған кететін мемлекеттік шығындар арасындағы байланысты
анықтады. Олар қарым-қатынасты зерттеп, бұл көрсеткіштер арасында қатты тәуелділікті
көрсетті [5].
Мақалада техникалық-экономикалық көрсеткіштер жүйесі қолданылады. Ол денсаулық
сақтау жүйесін өндіруші күштерді дамытудың экономикалық тиімділігінің әр түрлі әдістерін
қолданады. Экономикалық-математикалық әдістердің екі түрі жиі қолданылды.
Салыстырмалы әдіс – бұл жағдайды жеткілікті түрде бағалай алатын әмбебап тәсіл. Соған
қарамастан, факторлар мен элементтерді салыстыру – денсаулық сақтау жүйесін жақсартатын
кейбір ұсыныстарға әкеледі. Көптеген зерттеушілер денсаулық сақтау жүйесін сипаттау үшін
салыстырмалы әдісті қолданды (Дж. Бекфилд, С. Олафсдоттир және Б. Соснауд, 2018) және
басқалары экономикалық өсім, демография және эпидемиологияға қатысты көрсеткіштерді
қолдана отырып ұлттық денсаулық сақтау жүйелерін салыстырды (Д. Механик, Д. Рошфорт),
2013) және COVID–19-дан кейінгі жағдайды визуализациялау үшін салыстырмалы әдіс қол
данылды (Люси Лвке, М.Отас, Хантао Луи, Ли Чжан, 2021) [6].
Бұрын айтылғандай, өмір сүру ұзақтығы денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін көрсетеді
және бағалауға мұрша береді. Осылайша біз корреляция әдісін қолдануды жөн көрдік. Кор
реляция – факторлар арасындағы тәуелділікті анықтаудың экономикалық-математикалық әдісі.
Көптеген зерттеулер денсаулық сақтау индикаторларының тиімділігін білу үшін осындай әдісті
қолданды (Ш. Сринивасан, Ф. Кофман, Кэткенн Кирк, 2016 ж.) және денсаулық сақтаудың
қолжетімділігі, өмір сүру ұзақтығы, демография мен COVID–19 индикаторлары арасындағы
корреляцияны қолданған басқа да шетелдік еңбектер бар (Г. Вираван және П.П. Жанурага,
2021) [7].
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Сонымен қатар, мақала Medline, WHO PubMed және ЭЫДҰ статистикасы сияқты элект
ронды мәліметтер қорынан алынған шолулардан тұрды.
Қазақстан Республикасы халқының өмір сүру ұзақтығына шолу беру үшін келесі диаграм
ма құрылды. Бұл суретте 2019–2020 жж. аралығындағы аймақаралық өмір сүру ұзақтығы
көрсетіледі.

Сурет 1 – Қазақстан Республикасы халқының аймақаралық өмір сүру ұзақтығы
Ескертпе – Дереккөз негізінде автормен құрастырылған [8].

Бұл суретте 2020 жылы 2019 жылға қарағанда төмендеген, сонымен қатар өмір сүру ұзақ
тығылығы Нұр-Сұлтан қаласында ең жоғарғы (74 жас) және ең төменгі көрсеткіш Солтүстік
Қазақстан аймағында (69 жас) көрсетеді. Біріккен Ұлттар Ұйымы Тұрақты Даму мақсатындағы
2020 жылғы өмір сүру ұзақтығының индексінде 191 мемлекеттің ішінде Қазақстан (73.6 жас)
99 орынды иеленген, алдыңғы қатарда Гонконг (84.9 жас), Япония (84.6 жас) мен Швейцария
(83.8 жас), ал Ресей (72.6 жас) 109 орында орналасқан [9].
Талқылаулар
Өмір сүру ұзақтығына қандай факторлар қалайша әсер етуін түсіну мақсатында корре
ляциялық эконометриялық әдістама қолданылды.
Корреляциялық зерттеу – халықтың өмір ұзақтығы, барлық мамандықтағы дәрігерлер саны,
мейірбикелік қызметкерлер саны, аурухана ұйымдарының саны, аурухана төсегінің саны, ха
лықтың денсаулығын сақтауға және әлеуметтік қызметтерге ЖІӨ-нен бөлінген шығындар және
6–74 жас аралығындағы халықтың цифрлық сауаттылық деңгейі атты көрсеткіштер арасында
жүзеге асырылды.
Бұл корреляциялық эконометриялық зерттеу 1-кестеде бейнеленген (177 б).
Нәтижелер
Бұл зерттеу жұмысының нәтижесінде Қазақстан Республикасы халқының өмір сүру ұзақ
тығына жалпы ішкі өнімнен бөлінген шығындар (0,95) және 6–74 жас аралығындағы халық
тың цифрлық сауаттылық деңгейі (0,96) қатты, әрі оңды әсер етеді, дегенмен елдің цифрлік
сауаттылығы жалпы ішкі өнімнен бөлінген шығындардан қарағанда әсері (0.1-ге) артығырақ.
Ал аурухана ұйымдарының саны мен аурухана төсектерінің саны өмір сүру ұзақтығына кері әсер
етсе, дәрігерлер саны өмір сүру ұзақтығына оңды әсерін көрсетеді. Қазіргі пандемия кезінде
денсаулық сақтау шарасында адамдарды бір-бірінен оқшаулату мақсатында мемлекет көптеген
іс-шараларды цифрландырды. Сонымен қатар, мемлекет заманға сай денсаулық сақтау жүйесін
цифрландыруын жүзеге асыра бастады. Бұл іс-шараны жүзеге асыру мақсатында халықтың
цифрлық сауаттылық деңгейі аса маңызды екендігі аңғарылды. Заманға сай цифрландыру тек
қана өмір сүру ұзақтығына ғана емес, оның сапасына да әсер ететіндігін байқаған жөн.
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Кесте 1 – Денсаулық сақтау факторларының арасындағы корреляциялық байланыс
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Ескертпе – Дереккөз негізінде автормен құрастырылған [8].

Корреляциялық талдауда: y айнымалысы – өмір сүру ұзақтығы;
Х1 – Барлық мамандықтағы дәрігерлер саны, мың адам (r = 0,90);
x2 – Мейірбикелік персонал саны, мың адам (r = 0,73);
x3 – Аурухана ұйымдарының саны (r = – 0,95);
x4 – Аурухана төсегінің саны, мың (r = – 0,97);
x5 – халықтың денсаулығын сақтауға және әлеуметтік қызметтерге шығындар (r = 0,95);
x6 – 6–74 жас аралығындағы халықтың цифрлық сауаттылық деңгейі (r = 0,96).
Қорытынды
Зерттеу нәтижелері елдің денсаулық көрсеткіштерін ашады. Статистикаға сәйкес, денсау
лық сақтау жүйесі тұтастай алғанда 2013–2019 жж. аралығында баяу қарқынмен жақсарды.
Денсаулық сақтауды қаржыландыру тұрақты, бірақ дамыған елдерге қарағанда 3–4 есе аз.
Сондықтан корреляциялық талдау бағаланды, мұнда негізгі айнымалы – халықтың өмір сүру
ұзақтығы және басқа әсер ететін факторлар болды. Корреляциялық талдау өмір сүру ұзақтығы
факторлары мен 6–74 жас аралығындағы халықтың цифрлық сауаттылық деңгейі, денсаулық
сақтау шығындары мен әлеуметтік қызметтер арасында қатты тәуелділікті көрсетті. Сонымен,
цифрлық сауаттылық өсіп келе жатқанда, өмір сүру ұзақтығы жақсарады. Ол денсаулық сақтау
жүйесінде цифрлық құралдарды қолдану қажеттілігі туралы айтады. Сонымен қатар, біз өмір
сүру ұзақтығы, аурухана төсектері мен ұйымдардың саны сияқты айнымалылар арасында теріс
тәуелділікті байқадық, бұл біздің денсаулық сақтау жүйесін жақсарту қажет екендігін болжайды.
Денсаулықты нығайту және аурудың алдын алу – өмір ұзақтылығының ұлғаюында маңызды
рөл атқарады. Сонымен, біздің жүйеге цифрлық құралдарды енгізу және қоғамның цифрлық
сауаттылығын қолдану арқылы аурулар мен жарақаттардың алдын алу қажет. Дәл осылай
біз өмір сүру ұзақтығы мен денсаулық сақтау шығындарының арасында қатты тәуелділікті
байқадық, бірақ бұл тәуелділік өмір сүру ұзақтығы мен цифрлық сауаттылық арасындағы
қатынастан сәл аз. Соған қарамастан, бұл денсаулық сақтау шығындарының ұлғаюы – Қазақ
стан Республикасының тұрғындарының денсаулығы мен әл-ауқатын жақсартады.
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Влияние пандемии COVID–19
на ожидаемую продолжительность
жизни населения Республики Казахстан
Aннотaция

Цель статьи заключается в выявлении факторов, влияющих на продолжительность жизни населения в
условиях пандемии COVID–19. Сегодня без преувеличения можно сказать, что главной задачей, стоящей
перед всем человечеством и каждой страной в отдельности, является улучшение здоровья и продление жизни
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людей. Здоровье прежде всего является основой нормальной жизнедеятельности человека. Это многомерный
процесс, отражающий психическое, физическое и социально-экономическое благополучие людей, реализующих себя в обществе, то есть охватывающий социальную, демографическую и медицинскую сферы. Кроме
того, здоровье человека – важнейшая проблема общества, трудового потенциала и человеческого капитала. В
связи с этими вопросами в данной статье проводится корреляционный анализ факторов, влияющих на продолжительность жизни в Республике Казахстан в условиях пандемии COVID–19. Данный анализ показывает,
что существует значительная и сильная корреляция между продолжительностью жизни, с одной стороны,
уровнем цифровой грамотности населения и расходами на здравоохранение, с другой стороны. Положительно на продолжительность жизни населения повлияли такие факторы, как количество врачей всех специальностей и количество медперсонала. Такие факторы, как количество больничных коек и количество больничных организаций, показали отрицательную взаимосвязь. Поэтому улучшение здоровья людей, увеличение
продолжительсти их жизни в современных условиях требуют существенного совершенствования системы
здравоохранения, внедрения цифровых технологий, медицинских информационных систем, а также повышения цифровой грамотности населения.
Ключевые слова: здоровье, продолжительность жизни, COVID–19, цифровая грамотность, трудовой
потенциал, расходы, факторы здравоохранения.
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Abstract

The purpose of the article is to identify factors affecting life expectancy of the population in the context of the
COVID–19 pandemic. Today the main aim all of humanity and each country individually is to improve and prolong
human health. It should be noted that health, first of all, is the basis of normal human life. This is a multidimensional
process that reflects the mental, physical and socio-economic well-being of people and the country as a whole,
realizing themselves in society, covering the social, demographic and medical spheres. In addition, human health is
the most important problem of society, labor potential and human capital. In connection with such issues, this article
conducts a correlation analysis of factors affecting life expectancy in the Republic of Kazakhstan during COVID–19.
This analysis shows that there is a significant and strong correlation between life expectancy, on the one hand, the level
of digital literacy of the population and health care costs, on the other hand. Such factors as the number of doctors of
all specialties and the number of medical staff positively affected the life expectancy of the population. Factors such
as the number of hospital beds and the number of hospital organizations showed a negative relationship. Therefore,
improving people’s health, increasing their life expectancy in modern conditions require significant improvement of
the healthcare system, the introduction of digital technologies, medical information systems, as well as improving the
digital literacy of the population.
Key words: health, life expectancy, COVID–19, digital literacy, labor potential, expenses, health factors.

179

