
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кадырова Алмагул Манарбеккызы 

студентка 

Щербакова Ирина Викторовна 

старший преподаватель 

ГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

г. Саратов, Саратовская область 

XVIII ҒАСЫРДАҒЫ РЕСЕЙДЕГІ МЕДИЦИНАНЫ 

ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ 

Аннотация: в XVIII веке в России возникла потребность в большом числе 

врачей. Автор статьи освещает основные этапы развития медицины в России 

указанного столетия. 
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Дерексіз: XVIII ғасырда Ресейде дәрігерлердің үлкен саны үшін қажеттілігі 

туындады. авторы Ресейде медицина дамуының негізгі кезеңдері ғасыр деді 

көрсетеді. 
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Ресейде XVIII ғасырғадейін медицина ісжүзінде дамымады. Медициналық 

көмекті емшілер мен бақсылар дәстүрлі емдік шөптерді пайдаланып көмек 

көрсетті. 

XVIII ғасырда Ресейде әскерлерге және фабрика мен зауыттарға 

медициналық көмек көрсету ушін дәрігерлер өте көп қажет болды. 

Медицина дамуына өте көп үлес қосқан Петр I. Ең бірінші госпиталь 

Мәскеудің шығыс бөлігінде Яузой озенінің бойында 21 қараша 1707 жылы Петр 

I нің жарлығымен салынған болатын. 

Сондай-ақ, Петр I медициналық кеңсені ұйымдастырды, басшысы етіп 

дәрігерді тағайындады. Олар, азық-түлік нарықтарын бақылаумен, туу мен өлім 

көрсеткішін, Мәскеуді көркейтуге арналған бағдарламалар жасаумен айналысты. 
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1735 жылы арнайы «Госпитальдағы басты Ереже»атты нұсқаулық басылып 

шықты. Әрбір госпитальдың басшысы дәрігер болды. Ауруханада өлген 

науқастарға міндетті түрде ағзасын тексеру қажет болды және ағзаның мүшелері 

туралы суреттер салып олардан әр түрлі препараттар жасалынды. 

Одан әрі медицина ғылымын дамыту үшін медициналық білім беруді 

дамыту қажет болды. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін госпитальдік мектептер 

ұйымдастырылды. Ең алғашқы госпитальдік мектеп Мәскеуде 1707 жылы 

ұйымдастырылды. 

Госпитальдік мектептерде тек кітаппен ғана емес, оқушылар жиі 

госпитальдарда жұмыс жасап тұрды, науқастарға күтім жасады, дәріханаларда 

жұмыс жасады, науқастарға ота жасауға да қатысып отырды. Оқытудың мұндай 

әдісін Ресейліктер Еуропалықтардан үйренген болатын. Емдеуді және оқытуды 

шетелден келген дәрігерлер жүргізді.Осыған байланысты хирургия және 

медицина Еуропалық деңгейден едәуір артқы сатыда болды. 

Мұндай мектептерде білім алған дәрігерлер, орыс медицинасында 

айтарлықтай беделді орын алды. Олар әскерлердің қатарында болды және 

экспедицияларға қатысты. 

1755 жылы Мәскеу университеті ашылды. 

Мемлекеттік медициналық коллегия 12 қарашада 1763 жылы 

құрылды.Коллегияның басты мақсаты халыққа медициналық және дәрі 

дәрмектермен көмек көрсету, мемлекеттік және жеке меншік дәріханаларды 

бақылау. 

XVIII ғасырРесей медицинасыныңдамуындамаңыздықадамболды. Бұл 

Ресей медицинасының және медицина ғылымының дамыған уақыты болды. 

Басты рөлді госпитальдік мектептердің түлектері орын алды. 

Қазіргі уақытта Ресейде және бүкіл әлемде медицина және медициналық 

білім беру бір орында тұрмай дамып жатыр. Басты рөлді өткен ғасыр тәжірибесі 

емес қазіргі жастар, медицина колледжінің және медицина университетінің 

студенттері орын алады. Білім алыңыздар, оқыңыздар, мүмкін сіз де болашақта 
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медицинаға үлкен үлес қосатын боларсыз сол кезде сіз жөнінде де баяндама 

жазады. 
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