
6-1 -тиркеме

Кыргызстанда инфекциялык эмес оорулардын алдын алуу жана алар менен 
курешуунун экономикалык натыйжалуулугун ДССУ тарабынан баалоо: 

инвестициялоонун пайдасына аргументтер

Кыскартылган вариант
Т ам еки ге б а й ла н ы ш т уу и н ф ек ц и я л ы к  эм ес  о орул ардан  болгон  ж а л п ы  зы я н д ы  баалоо

Диабет жана енекет респиратордук оорулар (0РО) сыяктуу инфекциялык эмес оорулар 
(ИЭО) елкедегу елумдердун 80% учурларынын себеби болуп саналат. Кыргызстанда 
жашаган адам учун терт негизги ИЭОдон эрте елумге учуроо мумкундугу 2015-жылы 
4тен 1ди тузду.

ИЭОго байланыштуу калктын эрте болгон елумдеру, ооруга чалдыгуулары жана 
майыптыгы социалдык-экономикалык енугууге жагымсыз таасир тийгизууде. Дуйненун ар 
тарабында да, Кыргызстанда да ИЭО саламаттык сактоого, социалдык колдоого жана 
камсыздоого чыгымдарды кескин кебейтет, ошондой эле мектепте жана жумуш орунда 
адамдын жоктугуна байланыштуу жYктYн есушун алып келет, натыйжада эмгектин 
ендурумдуулугу темендейт жана кадрлардын келип-кетиши кебейет.

Бардыгы болуп уч баалоо еткерулген, алардын ар бири ДССУ стратегиялык 
пландоонун One Health деген инструментине негизделет:

1) Экономикалык жуктун талдоосу ИЭОнун экономикага тийгизген зыянынын 
масштабын керсетет.

2) Кийлигишуунун наркын эсептее ИЭО боюнча кийлигишуунун комплексин еткеруу 
учун керектуу каржылоонун келемун аныктоо максатында ишке ашырылат.

3) Инвестициялардын рентабелдуулугун талдоо (ROI) мурдагы эсептееден алынган 
кийлигишуунун наркын ден соолук керсеткучтерунун болжолдонгон жакшыруусу 
менен жана кийлигишуунун чаралар комплексин ишке ашыруудан болгон 
экономикалык натыйжа менен салыштырууга жардам берет.

Экономикалык жукту талдоо 

Туз чыгымдар

Экономикалык жYктY талдоо керсеткендей, ИЭО боюнча дарылоо-профилактикалык 
чараларга белуп берилген саламаттык сактоого мамлекеттик чыгымдар «айсбергдин керунуп 
турган башы» эле болуп саналат. Эмгек ендурумдуулугу темендешуне байланыштуу 
экономика учун жоготуулар ошол белуп берилген каражаттардын келемунен 4 эсе ашат 
жана14,6 млрд. сомду тузет.

Жалпысынан Кыргызстандын экономикасы учун ИЭОго байланыштуу жоготуулар 
жылына 17,1млрд. сомду тузет, булл елкенун жылдык ИДПсынын 3,9%

эквиваленттуу.

Тамеки керектеену темендееге багытталган чаралар пакетинин наркы 0,14 млрд. 
сомго бааланган. ЖКТО жана диабетти дарылоого багытталган кийлигишуулердун наркы эц 
жогору болуп бааланып, 175 млрд. сомду тузду. Негизги ИЭОнун терт тобунан (рак, ЖКТБ, 
диабет жана енекет респиратордук оорулар) эрте болгон елумдердун курак боюнча 
стандартташтырылган коэффициенти Кыргызстанда 30-69 жаш курактык топ учун 100 000 
эркектер учун 833 тузду жана 100 000 аялдар учун 417 тузду (ДССУ Европалык региону 
боюнча орточо керсеткучтерге салаштырмалуу, тиешелуу турде - 548 жана 266). 0-64 жаш
курактык топто жYрек-кан тамыр ооруларынан эркектер арасында елумдердун керсеткучу 
аялдардыкынан 2,5 эсеге кебуреек.
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Кыргызстанда ИЭО боюнча дарылоо-профилактикалык чараларга бeлYп берилген 
саламаттык сактоонун жалпы чыгымдарынын YЛYШY ИЭО боюнча чыгымдардын тYЗYMY 
боюнча бааланган, салам атты к сактоого мамлекеттик чыгы мдарды н 30% ИЭО 
дарылоого коротулат, аларды н ичинен
-  13% Ж КТО  дарылоого,
-  7% - ракты ,
-  6% - енекет респиратордук ооруларды,
-  4% - диабетти.

Ошентип, ДССУ баалоосу боюнча 2015-жылы О км ет негизги терт ИЭО дарылоого 3,7 
млрд сом чы гы мдады  (1-сурет).

54-CYрeт. Кыргыз Республикасында саламаттык сактоонун чыгымдары, 2015-жыл

ЖКТО Ракты 0РО Диабетти Башка Саламаттык сактоого
дарылоо дарылоо дарылоо дарылоо чыгымдар мамалекеттик чыгымдары

Экономика учун жоготуулар (туз эмес чыгы мдар)

Кыр гызстан YЧYн ИЭОдон экономикалык жоготуулар (тYЗ э ме с чыгымдар) эмгектик 
катышуу кeрсeткYЧY тeмeндeшYHYн, убактылуу эмгекке жарамсыздыктан жана 
презентеизмден жоготуулардын кeбeЙYШYHYн, ошондой эле эрте болгон eлYмдeрдYн себеби 
боюнча жоготуулардын негизинде моделдештирилди.

ЖКТОго байланыштуу кызматкер келбеген жумуш кYндeрYHYн саны 1196 тYЗДY; 
диабеттен - 173; бул К ы ргы зстанда убактылуу эм геккке ж арам сы зды ктан ж алпы  
жоготуулар0,3 млрд сомду тузгену женунде айты п турат. Презентеизм66 YЧYн тиешелYY 
эсептеелер керсеткендей, eндYPYмсYЗ жумуш кYндeрYHYн саны ЖКТО YЧYн 8 073 кYндYн 
жана диабет YЧYн 5 799 кYндY тYзет. Бул презентеизмдин жYГY 2,6 млрд сом экендигинен кабар 
берет. (5 5 ^ р е т ).

Презентеизм (англ. present — катышуу, болуу) — кызматкер жумуш орунда эмгек макулдашуусунун шарттары 
менен талап кылынгандан кеп убакыт болгон кырдаалды билдирет. Демейде бул ооруп калган кызматкерге 
мYнездYY, ал жумушун жоготуп аламын деген коркунучта жумушка чыга берет, бирок езун жаман сезгендиктен 
демейдегиден натыйжасыз иштейт. Термин мурдагы абсентеизм терминине окшоштуруп тузулген.
Айрым изилдее маалыматтары боюнча кызматкерлердин оорусунан ендуруштегу 60% жоготуулар, алардын 
жумуш орунда жоктугунан эмес, жумуш орунда натыйжасыз жургендугунен, б.а. презентеизмден болуп отурат. 
[JarrettMurphy. 'Presenteeism' PlaguesFirms // CBSNews, April 22, 2004.]

95

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.cbsnews.com/stories/2004/04/22/health/main613228.shtml


5 5 ^ р ет . ЖКТО жана диабет YЧYн презентеизмден жана убактылуу эмгекке 
жарамсыздыктан болгон экономикалык жоготуулар( тYЗ эмес чыгымдар), 2015-ж.
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Кыргызстанда эрте болгон елYмдер менен байланышкан экономикалык жоготуулар 
адамдык потенциалды баалоо методунун негизинде эсептелген. Бул метод эмгектенYY мезгил 
аралыгында кызматкерлер , э герде алар пенсиялык кур акка чейин иштесе ендYре турган 
продукциянын жалпы келемYHYн наркы жоготкон экономикалык ендYPYштYн наркына 
эквиваленттYY экенин болжолдойт. Эрте болгон елYмдерге байланыштуу экономикалык 
жоготуулар (тYЗ эмес чыгымдар) ИДПны бир иштеген адамга, эмгекке катышуу 
коэффициентине, белгилYY курактык топтогу калк YЧYн иш менен алектенYY децгээлинин 
керсеткYЧYне жана негизги ИЭОдон 2015-жылы жоготкон емYPДYн 216 929 жашына кебейтYY 
жолу менен эсептелген. ИЭОдон болгон эрте елYмдер менен шартталган ендYPYштYн 
жоготууларынын жалпы наркы 10,4 млрд. сомду тузду (56^ р ет).

56-CYрет. Эрте болгон елYмдерден экономикалык жоготуулар, 2015-ж.
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Экономикалык жоготуулар (туз эмес чыгымдар) туз чыгымдардан терт эсе ашып 
кеткен. Негизги 4 ИЭО боюнча екметтун пландалган чыгымдары 3,7 млрд. сомду тYзет, ал 
эми эмгекке убактылуу жарамсыздык, презентеизм жана эрте болгон елYмдер тYPYнде 
экономика YЧYн кошумча жоготуулар 13,3 млрд. сомду тYзет.

Эгерде онкологиялык жана респиратордук (бронх епке) оорулары учун презентеизм 
жана убактылуу эмгекке жарамсыздык керсеткучтерун эсептееге мумкун болгон 
учурда ушул керсеткучтер мындан да жогору болмок.

15-таблицада 2015-жылы Кыргызстанда ИЭОнун экономикалык жYГY керсетYлдY. 

15-табл. Кыргызстанда ИЭОнун экономикалык жYГY (млрд. сом), 2015-ж.

Чыгымдар ЖКТО внекет
респиратордук

оорулар

Рак Диабет Бардыгы,
бардык

ИЭО
Туз чыгымдар

Саламаттык сактоо
М ам лекет т ик
чы гы м дар

1,64 0,71 0,82 0,49 3,67

Саламаттык сактоо
системасынан
сырткары

М айы пт ы гы  бою нча  
т вл ввл вр

0,08 0,01 0,04 0,03 0,16

ТYЗ чыгымдардын 
жалпы суммасы

1,72 0,72 0,86 0,52 3,83

Экономика учун 
жоготуулар (туз эмес 
чыгымдар)
Убактылуу эмгекке 
жарамсыздык

0,23 N/A N/A 0,03 0,26

Презентеизм 1,53 N/A N/A 1,10 2,63

0лYмге эрте учуроо 5,50 0,44 4,26 0,16 10,40

Экономика YЧYн 
жоготуулардын 
жалпы суммасы

7,26 0,44 4,26 1,29 13,29

Жалпы жугу 8,99 1,16 5,12 1,81 17,12

Кийлигишуулердун наркы эсептее

ЖКТО дарылоого багытталган клиникалык кийлигишYYлердYн наркы эц жогору болуп 
саналат. ЖYрек-кан тамыр ооруларынын жогорку абсолюттук коркунучу бар пациенттерди 
дарылоо наркы 2015-жылы 26,4 млрд. сомду тYЗДY жана 2020-жылы 51,1 млрд. сомго чейин 
жогорулайт. 5 жылдык масштабдоо мезгилинин ичинде ЖКТО боюнча клиникалык 
кийилигишYYлердYн толук пакетин киргизYY 175 млрд. сомго жетет. 2015-жылы 
Кыргызстанда ИЭО жYГYHYн тYЗYMY 4-CYретте берилди.
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57-CYрет. Кыргызстанда ИЭО жYГYHYн тYЗYMY, 2015-жыл

И ш ке ж а р а кту у  куракта  эрте  
eлY м дeрдeн  И Д 0 н Y н  ж о го туул а р ы

Ж ум уш та  ф о р м а л д у  тYPYндe 
каты ш уусун ун  баасы

Ж ум уш ка  каты ш по о н ун  баасы

М а й ы п ты к б ою н ча  те л е м д е р

С а л а м а тты к  сактоо  м енен  
б а й л а н ы ш туу  м а м л е ке тти н  
чы гы м д а р ы

16-таблицада 2016-2020-ж.ж. клиникалык кийлигишYYлердYн жана саясаттын 
чараларын ишке ашыруунун наркына сереп жYргYЗYY берилди.

16-таблица. 2016-2020-ж.ж. клиникалык кийлигишYYлердYн жана саясаттын чараларын ишке 
ашыруунун наркына сереп жYргYЗYY (млн. сом)*

Кийлигишуу чарасы 2016 2017 2018 2019 2020 5
жылдагы

жалпы
наркы

5 жылдагы 
жалпы 
наркы

(келтирилген 
таза наркы)®1

ЖКТО боюнча клиникалык чаралардын пакети
ЖКТОнун жогорку 
абсолюттук коркунуч 
тобундагы 
пациенттерди 
дарылоо (> 30%)

2133,7 3 066,3 4064,7 5131,6 6 289,1 20 685,3 18 666,0

Алгачкы катуу 
кармаган миокард 
инфаркты бар 
пациенттерди 
(ККМИ) аспирин 
менен дарылоо

35,3 50,6 67,8 84,0 102,0 338,5 305,6

ЖYректYн 
ишемиялык оорусу 
(ЖИО) белгиленген 
пациенттерди жана 
ИМ кийин 
пациенттерди 
дарылоо

201,8 290,0 384,3 485,0 592,8 1 953,9 1 763,2

Цереброваскулярдык
оорулары
белгиленген
пациенттердин жана
инсульттан кийинки
пациенттерди
дарылоо

444,3 636,6 840,2 1055,3 1 282,7 4 259,1 3 844,4
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16-таблицанын
уландысы
Стандарттуу
гликемиялык
контролдоо

16462,8 18 197,9 19982,7 21819,6 23 712,1 100
175,0

91 264,2

ИнтенсивдYY
гликемиялык
контролдоо

7 171,7 10 056,4 13001,3 16014,3 19 103,1 65 346,8 59 047,0

ЖКТО боюнча 
клиникалык 
чаралардын 
пакетинин жалпы 
наркы

26499,6 32 297,8 38340,0 44589,8 51 081,8 8 192 
758,6

174 890,4

Тамекиге каршы курешуу чараларынын пакети
Тамеки керектеещн 
жана профилактика 
стратегияларынын 
мониторинги

5,6 5,6 5,7 5,6 5,7 28,1 25,7

Адамдарды тамеки 
тYTYHYнен коргоо

9,3 9,3 9,3 0,5 0,5 28,9 27,2

Тамеки керектеенY 
токтотуу максатында 
жардамды сунуштоо: 
mCessation

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 8,7

Тамеки: Коркунучтар 
женYнде эскертуу: 
эскертYYЧY 
этикеткалар

2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 13,3 12,2

Коркунучу женYнде 
эскертYY: жалпыга 
маалымдоо 
каражаттарындагы 
кампаниялар

5,4 6,0 6,6 7,2 7,9 33,1 30,1

Жеткинчектер YЧYн 
тыюу салуунун 
аткарылышын 
камсыздоо

1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 9,8 8,9

Тамеки заттарына
салыктарды
жогорулатуу

3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 16,6 15,2

Тамеки заттарынын 
стандарттуу тацгагы

2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 13,3 12,2

Тамекиге каршы 
курешуу чаралар 
пакетинин жалпы 
наркы

31,6 32,8 34,1 26,4 27,8 152,6 140,2

*- Кыскартылган вариант (башка пакеттер камтылган жок)

Калктын ден соолугу учун пайдасын баалоо

КийлигишYYHYн бардык чаралары ЖКТОго байланыштуу себептер боюнча eтYп кеткен 
eмYрлeрдYн санын кыйла кыскартууну камсыздайт. ЖКТО боюнча клиникалык 
кийлигишYYлeрдY ишке ашыруудан ден соолук YЧYн пайдасы кыйла олуттуу (9 307 
куткарылган eмYрлeр). Алардын аркасынан коркунучтун метаболикалык факторлорун 
модификациялоого багытталган тамекиге каршы кYрeшYYHYн чаралары орун алат (1 537). КР 
калкынын ден соолугу YЧYн 15 жылдык мезгилдеги пайдасынын болжолу 3-таблицада 
келтирилди.
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17-табл. КР калкынын ден соолугу YЧYн 15 жылдык мезгилдеги пайдасынын болжолу

Кийлигишуу
чараларынын пакети

Алдын 
алынган 

инсульттарды 
н саны

Алдын алынган 
ЖКТО

учурларынын
саны

Алдын алынган 
елYмдердYн 

саны

Дени сак 
турмуштун 
кошулган 
жылдары

ЖКТО боюнча 
кийлигишYYHYн 
клиникалык чаралары

3 780 7 676 9 307 46 612

Тамекиге каршы 
курешуу чаралары

2 155 1 987 1 537 11 013

Физикалык
активдYYЛYктYн
децгээлин 
жогорулатууга 
багытталган чаралар

2 363 2 042 1 192 11 745

Тузду керектеенY 
азайтууга багытталган 
чаралар

2 155 1 699 1 161 15 493

Экономикалык натыйжасын баалоо

58-CYрет. 15 жылдык мезгилде эмгек ендYPYмдYYЛYГYн жоготууларга учуратпоо

Эмгек ишмердигин ЖКТО айынан эмгекке ЖКТО айынан иш Толук ендурумдуулук
токтотушат (оорунун же жарактуулугунун кундерун калтыруу калыбына келтирилди

елумдун айынан) темендешу (формалдуу (жумушка келбее)
турде катышуу)

Эмгектин ендYPYмдYYЛYГYне эц чоц жакшы таасирди елYмдердYн азайышы тийгизет 
(жалпы ендYPYмдYYЛYГYн жогорулатуудан 82%), андан кийин презентеизмди кыскартуу 
(9,5%) жана убактылуу эмгекке жарамсыздыкты азайтуу (8,5%). 15 жылдын ичинде алгачкы 
медициналык-санитардык жардамда ЖКТО жана диабетти дарылоо боюнча клиникалык 
кийлигишYYлердY жана чаралар пакетин ишке киргизYY эмгек ендYPYмдYYЛYГYн естYPYYHYн 
эсебинен 6,12 млрд сом таза келтирилген наркын камсыздоого жардам берет (5 ^ р е т ) (бул
2015-жылдагы Кыргызстандын 1,4% ИДПга эквиваленттYY). 2015-ж. ИДП = 437 миллиард 
сом.
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Чаралардын ар бир пакетин ишке ашыруудан болгон пайданы жана чыгымды 
салыштыруу керсеткендей, талдоого киргизилген ИЭО профилактикасына багытталуучу 
кийлигишYYлeрдY -  тамекиге жана тузду ете кеп керектееге каршы кYрешYY чаралар, 
физикалык активдYYЛYктYн децгээлин жогорулатуу боюнча чаралар 15 жылдык мезгилде 
дурус инвестициялык киреше алып келерин ырастады. 4-таблицада тамекиге каршы кYрешYY 
боюнча чаралар YЧYн 5 жана 15 жылдык мезгилде кийлигишYYлердYн чаралар пакеттери 
боюнча инвестициялардын рентабелдYYЛYГY, натыйжасы жана чыгымдары 4-таблицада 
келтирилди.

18-табл. 5 жана 15 жылдык мезгилде инвестициялардын рентабелдYYЛYГY, натыйжасы жана 
чыгымдары (млрд. сом).
Кийлигишуулер-дун 

чаралар пакети
5 жыл 15 жыл

Жалпы
чыгым

дар

0идурумдуулугу-
нен жалпы утушу

Инвестиция
лардын

кайтарып
берилиши

Жалпы
чыгым

дар

0ндурумдуулугу- 
нен жалпы утушу

Инвестиция-
лардын

кайтарып
берилиши

Тамеки 0,14 0,08 0,2 0,5 0,7 3,8

Тамеки керектеенY кыскартууга багытталган кийлигишYY чаралары рентабелдYYЛYктYн 
жетиштYY жогору коэффициентине ээ: тамекиге каршы кYрешYY чараларынын пакетине 
инвестицияланган ар бир сом YЧYн 15 жылдык мезгилде 4 сомго чейин алуу мYмкYндYГY 
кYTYлет.

Тыянактар
ИЭО калктын ден соолугу жана Кыргызстандын экономикалык енYГYШY YЧYн кыйла 

коркунучту туудурат. Ушул докладда ИЭО менен кYрешYYге багытталган иш-чараларга 
мындан ары каражаттарды салуу пайдасына аргументация келтирилди. 0лке YЧYн 
экономикалык жYГY жана конкреттYY кийлигишYYлердYн наркы бааланды, ошондой эле 
экономикалык жактан натыйжалуусун аныктоо максатында кийлигишYYлердYн чараларынын 
терт пакетинин рентабелдYYЛYГYне талдоо жYргYЗYлДY.

1) 2015-жылы ИЭО экономикалык жугун талдоо керсеткендей, ИЭОдон жалпы 
экономикалык жоготуулар (туз эмес чыгымдар) Кыргызстан учун жылына 17,1 млрд 
сомду тузет, бул елкенун жылдык ИДПнын 3,9% эквиваленттуу. Саламаттык сактоого 
туз эмес чыгымдар ушул сумманын бештен бирин тузет. Жарымынан ^ 6 y эрте болгон 
елYмдер менен шартталды (жоготуулардын жалпы суммасынын 61%). ИЭОдон болгон эрте 
елYмге учуроо экономикага 10,4 млрд. сом коромжу алып келет.

Тамеки тартууну азайтууга багытталган саясаттын чаралар пакетинин наркы 0,14 млрд 
сомго бааланды. ЖКТО жана диабеттин децгээлин темендетYYге багытталган 
кийлигишYYлердYн пакетинин наркы жогору болуп таанылган жана 175 млрд. сомду тYЗген. 
Кыргызстан YЧYн эц рентабелдYY болуп тузду жана тамекини керектеенY кыскартууга 
багытталган кийлигишYYлер саналат, алар тиешелYY 15 жылдык мезгилде 4ке жана 12,3ке 
барабар болот.

Кыргызстанда ИЭО жаатындагы саясаттын сереби эц рентабелдYY кийлигишYYлердY 
ишке ашыруудагы кемчиликтерди аныктады. Кыргызстандын тамекиге каршы мыйзамдары 
ТКАК менен жарым-жартылай гана макулдашылган жана Кыргызстанда тамекиге каршы 
кYрешYY боюнча аракеттерди мындан ары активдештирYYге кеп мYмкYнчYЛYктер бар. 
Колдонуудагы мыйзамдар мурдагыдай эле жакшы аткарылбайт, тамеки заттарына баалар 
кымбаттаганына карабай (инфляциядан ашып кетYY менен), алар тамеки керектеенYн 
жайылуу децгээлин темендетYY YЧYн жетиштYY тYPде жогору эмес. Натыйжада калктын 
децгээлинде тамекиге каршы курешуунун кептеген натыйжалуу чараларын ишке 
ашыруудагы жылыштар чектелуу же орточо бойдон калууда.
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ЖYPГYЗYлген талдоонун жыйынтыгы боюнча ИЭОго байланыштуу ден соолуктун 
керсеткYчтерYне эц мыкты таасирин жана чоц экономикалык натыйжаны темен^дей  
кийлигишYYHYн рентабелдYY чаралары берет67:

1) Кыргызстан Тарабы болуп эсептелген ДССУнун тамекиге каршы кYрешYY боюнча 
алкактуу конвенциясын ишке ашыруу боюнча чараларды кYчетYYHYн эсебинен тамеки 
керектеенYн децгээлин темендетYY, атап кетсек, тамеки заттарынын наркын жана 
салык салууну жогорулатуу, тамекиден бош коомдук жерлерди тYЗYY, тамеки 
керектеенYн ден соолук YЧYн зыяндыгы тууралуу графикалык эскертYYлердY киргизYY 
жана жарнамага тыюу салуу, тамеки тартууну таштоого кемектешYY кызматтарын 
тYЗYY.

2) Алсак, екметке жыл сайын тамеки заттарына акциздик салыкты 30%га жогорулатуу 
сунушталат. Канчалык тамекиге салык жогору болсо, ошончолук аны керектее 
децгээли темендейт жана бюджеттик тYШYYлердYн келемY жогорулайт. Салыктарды 
жогорулатуу фильрсиз да, фильтрлYY да сигареттерге таандык болушу керек; салыкты 
жогорулатуу децгээли тамеки заттарынын баасынын жеткиликтYYЛYГYне жараша ар 
жолу кайра бааланып турууга тийиш.

Кыргызстандын кебеЙYп бараткан эли (учурда калктын жалпы саны 6 миллион адамды 
тузет, болжол боюнча 2050-жылы 7-9 миллион адам болот), ошондой эле ИЭО коркунуч 
факторлору кебеЙYп жайылып кеткендиги, эгерде жакын арада тиешелYY чаралар керYлбесе, 
ИЭО менен шартталган чыгымдар кыйла кебеЙYп кетишинен кабар берет, бул елкенYн 
экономикасын енYктYPYYге олуттуу тоскоолдук болуп калат.

Калкыбыздын салыштырмалуу жаштыгын эске алсак (Кыргызстандын ар бир YЧYнчY 
тургуну 15 жашка чыга элек), профилактика чараларына бYГYнкY инвестициябыз келечектеги 
эмгек ресурстарына ез натыйжасын берет. Кыргызстанда ИЭО профилактикасына 
багытталган чаралардын чыгымы аз жана алар рентабелдYY келет.68

67Бардык аталган кийлигишуу чаралары 2013-2020-ж.ж. Инфекциялык эмес оорулардын профилактикасы жана 
ошол оорулар менен курешуу боюнча иш-аракеттердин глобалдуу планынын 3 Кошумчасынын белYГY болуп 
саналат (WHO, 2017a) жана кыска меенеттуу мезгилде да, узак меенеттуу келечекте да жакшы потенциалы бар.
68 Кыргызстанда инфекциялык эмес оорулардын профилактикасы жана ошол оорулар менен курешуу: 
инвестициялоо пайдасына аргументтер, ДССУ, 2017-ж.
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