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Аннотациялар: Бул макалада шаар ичинде болуп өткөн жер титирөөдөгү жоготууларды 
аныктоо, медициналык кызматкерлердин зарыл болгон санын аныктоо ыкмасы 
келтирилген 
 В данной статье определено потери после землетрясения в городской местности, 
приведены методы расчета необходимого количества медицинских работников. 
 In this article it is defined losses after an earthquake in the city district, methods of 
calculation of necessary number of health workers are given. 
 

Жер титирөө эң кубаттуу табигый кырсыктардын бири болгондуктан, кубаттуулук 
даражасына жараша калктын жоготууларынын көлөмү, адам өлүмү да көп болот. Жер 
титирөөдөн жабыр тарткан адамдардын жоготууларын аныктоонун бир канча ыкмалары 
бар. Алибетте, мынча балл жер титирөөдөн адамдар мынча сандагы жоготууларга учурап, 
жабыр тартат деген, сенек эсептөө ыкмасын иштеп чыгуу акылга сыйбаган нерсе. Ошент-
се да, жер титирөөгө кабылган калк жашаган аймактагы (шаардагы, айылдагы), учурдагы 
(жарык, караңгы) шарттарды эске алуу менен, жабыр тарткан адамдардын жоготуула-
рынын санын болжолдуу аныктоо мүмкүн. 

Жер титирөөдөн жабыр тарткан адамдардын жоготууларынын санын эсептөө, калк 
жашаган аймактын түрүнө жана алардын кыйроо даражасына жараша аныкталат.  

Калк жашаган аймактардын түрлөрү шарттуу: жайлоо конуш, айыл-кыштак, шаарча 
(пгт), шаар болуп бөлүнүшөт. Бул иште 1 түрү – шаар шарттары гана каралды.  

Жер титирөө болгон маал да жоготууларга чоң таасир берээрин, караңгы учурда бол-
гон жер титирөө жарык учурда болгон жер титирөөгө караганда 30% га көп жоготууларды 
алып келээрин эске алып, эсептөөлөрдө караңгы мезгил үчүн 1,0 деген, жарык мезгил үчүн 
0,7 коэффициенттери шарттуу түрдө кабыл алынды. 

 
Шаардын шарты үчүн эсептөөлөр 

Изилдөөлөрдүн негизинде [1] такталган, 1–жана 2–жадыбалдарда келтирилген 
маалыматтар, шаар шарттарындагы жер титирөөдөн кийинки жоготууларды эсептөөдөгү 
түпкү көрсөткүчтөр болуп эсептелет.  
1–жадыбал   

Жер титирөө 
күчү, балл, (R) 

Шаардын кыйроо 
даражасы, (Д) 

Кыйроо мүнөзү, 
(М) 

Атом бомбасы менен 
теңтайлаштык катнашы (Тк) 

6,5 
7,5 

0,2 ден кичине 
0,2 – 0,5 

Анча мынча 
Орто 

0,1-0,2 
0,2-0,3 
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8,0 
9,0 

0,5 – 0,8 
0,8 ден чоң 

Катуу 
Тыптыйпыл 

0,3-0,5 
0,5 тен чоң 

 
Мында, 1–жадыбалда балл менен берилген жер титирөө күчүнүн (R) маанилерине 

жараша шаардын кыйроо даражасы (Д), мүнөзү (М), ошончо күчтү канчалык атом бом-
басын жардырса пайда болмок деген, теңтайлаштык катнашы (Тк) келтирилген. 

Экинчи жадыбалда болсо, шаардын кыйроо даражасына (Д) жараша К коэффици-
ентинин маанилери: жалпы (Кж), кайтарылгыс (Кк), санитардык (Кс) жоготуулар үчүн 
берилген. Санитардык жоготуулар: жеңил (Ксж), орто (Кс орто), оор (Кс оор) деген үч 
даражада келтирилген. 

Шаардын шарттарындагы жер титирөөнүн кесепетинен келтирилген калктын жого-
туулары төмөнкү катарда аныкталат: 

• сеймикалык борборлордон Рихтердин шкаласы бойунча балл менен берилген жер 
титирөө күчүнүн (R) маанилери аныкталат; 

 
2 – жадыбал. Жер титирөөдөн шаар калкынын жоготууларынын коэффициенти (К)     

Жоготуунун 
мүнөзү 

Шаардын кыйроо даражасына (Д) жараша коэффициент (Кж) маанилери 
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 2.0 

Жалпы, (Кж) 0.08 0.18 0.25 0.32 0.40 0.45 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 
Кайтарылгыс 

(Кк) 
0.05 0.1 0.15 0.20 0.25 0.3 0.47 0.6 0.72 0.85 1.0 

Санитардык 
жоготуу (Кс)  

0.03 0.08 0.1 0.12 0.15 0.15 0.13 0.2 0.08 0.05 - 

анын ичинде:            
Жеңил (Ксж) 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.02 0.01 - 
Орто (Кс орто) 0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 - 
Оор (Кс оор) 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.07 0.13 0.04 0.03 - 

 
• 1–жадыбалдан R дин маанисине жараша шаардын кыйроо даражасынын (Д), мүнө-

зүнүн (М), атом бомбасы менен теңтайлаштык катнашынын (Тк) маанилери тандалып 
алынат; 

• 1 – жадыбалдан такталып алынган шаардын кыйроо даражасынын (Д) маанилерине 
жараша 2–жадыбалдан жер титирөөдөн шаар элинин жоготууларынын коэффициентинин 
(К) маанилери тандалып алынат; 

• жогорудагы тандалып алынган көрсөткүчтөрдүн негизинде эсептөөлөр жүргүзүлөт. 
Эсептөө усулу түшүнүктүү болсун үчүн, эсептөөнүн мисалы катары калкынын са-

ны 100000 (жүз миң) адамдан турган шаарда, Рихтер шкаласы бойунча 7,5 балл жер тити-
рөө болгон учур каралган. Мындай шарттарга керектүү маанилер 1– жадыбалдарда кызыл 
сап, ал эми 2–жадыбалда кызыл тике сап (түркүк) түрүндө келтирилди. 

Жогорудагы берилген шарт үчүн эсептөөлөр төмөндөгүчө жүргүзүлөт: 
Жалпы жоготуулар коэффициенти Кж = 0,32; 
Кайтарылгыс жоготуулар коэффицинти Кк = 0,20; 
Санитардак жоготуулар коэффициенти Кс = 0,12 анын ичинен: 

жеңил санитардык жоготуу коэффициенти Ксж = 0,03; 
орто санитардык жоготуу коэффициенти Кс орто = 0,03 
оор санитардык жоготуу коэффициенти Кс оор = 0,06 

Ушул коэффициенттердин маанилерин колдонуп, жоготуулардын сандары күндүн 
караңгы маалы үчүн эсептелет: 
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Жалпы жоготуулар Жж = 100000 * 0,32 = 32000 адам;  
Кайтарылгыс жоготуулар Кжог = 100000 * 0,20 = 20000 адам; 
Санитардык жоготуулар Сж = 100000 * 0,12 = 12000 адам. 
Ушул эле коэффициенттердин күндүн жарык маалы үчүн 0,7 коэффициентин 

колдонуп эсептеп, төмөнкүлөр алынат: 
Жалпы жоготуулар Жж = 32000 * 0,7 = 22400 адам;  
Кайтарылгыс жоготуулар Кжог = 20000 * 0,7 = 14000 адам; 
Санитардык жоготуулар Сж = 12000 * 0,7 = 8400 адам. 
Караңгы маал үчүн: 
0,12 = 100% болсо, 0, 03 = Х, мындан, Х = (100*0,03)/0,12 = 25% 
Жеңил санитардык жоготуу = 12000/4 = 3000 адам; 
Орто санитардык жоготуу = 12000/4 = 3000 адам; 
0,12 = 100% болсо, 0, 06 = Х, мындан, Х = (100*0,06)/0,12 = 50% 
Оор санитардык жоготуу = 12000/2 = 6000 адам; 
Жарык маал үчүн: 
Жеңил санитардык жоготуу = 3000 * 0,7 = 2100 адам; 
Орто санитардык жоготуу = 3000 * 0,7 = 2100 адам; 
Оор санитардык жоготуу = 6000 * 0,7 = 4200 адам 
Санитардык жоготууга кабылгандардын дээрлик баары, айрыкча оор санитардык 

жоготууга учурагандар тез арада көрсөтүлүүчү медициналык жардамга муктаж. Алгачкы 
медициналык жардам көрсөтүү топторунун, шыпаагерлердин (врач), медайымдардын 
(медсестра) саны [2,3] сунуштаган усулдарга ылайык төмөнкүчө аныкталат ( - жадыбал, 1–
а, б сүрөт): 

3–жадыбал . 
Топтун саны Шыпаагерлер 

саны 
Медайымдар саны Топтогу жалпы саны 

nдт =

 

 

 

Nш= 8*nдт   ( 2 ) Nма = 38* nдт ( 3 ) Nдт = 146*nдт   ( 4 ) 

 

 
а – мед жардам көрсөтүү 

 
б – ооруканага жөнөтүү 

1–сүрөт. Медицина кызматкерлери куткаруу иштерин аткаруу учурунда. 
 

мында 
nдт – медициналык жардам көрсөтүү топторунун саны, даана;  
Nсж – жалпы санитардык жоготуулардын саны; 
Nш – шыпаагерлердин (врач) саны; 
Nма – медайымдардын (медсестра) саны; 
Nдт – медициналык алгачкы жардам көрсөтүү топторундагы өздүк ку-рамдардын 

жалпы саны. 
Калкынын саны 100000 (жүз миң) адамдан турган шаарда, Рихтер шкаласы бойунча 

7,5 балл жер титирөө болгон учурдагы жогоруда аныкталган жалпы санитардык жого-



Табигый математика жана техникалык илимдер 
 

14 
 

туулардын такталган санынын негизинде, алгачкы медициналык жардам көрсөтүү топто-
рунун зарыл болгон саны, шыпаагерлердин (врач), медайымдардын (медсестра) саны, жер 
титирөө кырсыгы жарык маалда болгондо, төмөндөгүчө аныкталат. 
ӨК аймагында кырсыктын айынан 8400 санитардык жоготуу болгон. Алгачкы 
медициналык жардам көрсөтүүчү топтун, анын ичине кирген шыпаагерлердин (врачтар-
дын), медайымдардын (сестра), тез жардам кызматкерлердин ж.б. тийешелүү кызмат-
керлердин керектүү санын аныктоо керек. 

1. Медициналык топтун санын 1– формуланы колдонуп аныкталат: 
nдт =8400/100 = 84 топ 

2. Шыпаагерлердин санын 2– формуланы колдонуп аныктайбыз: 
Nш= 8*84 = 672 врач 

3. Медайымдардын санын 3– формуланы колдонуп аныктайбыз: 
Nма = 38*84 = 3192 медайым 

4. Медициналык алгачкы жардам көрсөтүү топторундагы өздүк курамдардын 
жалпы санын 4– формуланы колдонуп аныктайбыз: 

Nдт = 146*84 = 12264 мед кызматкер. 
Эсептөөлөр көрсөткөндөй, эгерде 100000 калк жашаган шаарда 7,5 баллдык жер титтирөө 
болсо, орто эсеп менен калктын 32% жалпы жоготууларга, 20% кайтарылгыс 
жоготууларга, 12% санитардык жоготууларга учурайт экен. 
Жогорудагы саналган жоготууларды төмөндөтүүнүн негизинен 3 жолу бар: 

• жер титирөөгө алдын алдын ала дайардануу иштерин тыкан жүргүзүү; 
• куткаруучулардын өз убагында келиши жана алардын кесиптик чеберчилиги; 
• алгачкы шыпаагердик жардам көрсөтүү кызматтарынын адистеринин өз убагында 

келиши, алардын кесиптик чеберчилиги, эң керектүү убактан кечиктирбей жардам көрсө-
түшү. 
Жоготуулардын саны айрыкча медициналык жардам бериш убактысынан жана сапа-тынан 
көз каранды болгондуктан, төмөндө медициналык жардам көрсөтүүнүң түрлөрү жана 
зарыл убакыттары келтирилди: 

• алгачкы медициналык жардам – кырсыкка кабылган көз ирмемдин биринчи секун-
дунан баштап 30 минут ичинде; 

• шыпаагерге чейинки (доврачебная) жардам – 1–2 саат ичинде; 
• алгачкы шыпаагердик (врач) жардам – 1–5 саат ичинде; 
• адистик шыпаагердик жардам – 8–12 саат ичинде. 

Медициналык жардамдарды, жогорудагы көрсөтүлгөн убакыт ченемдеринде көрсө-түү 
мүмкүнчүлүгү шыпаагердик кызматкерлердин жалпы санын туура аныктоодон жана 
алардын ишин туура уйуштуруп, башкаруудан көз каранды.  
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