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ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК ДЕҢГЕЙІНДЕ « ЖЕДЕЛ КОРОНАРЛЫ СИНДРОМ, 

SТ СЕГМЕНТІНІҢ  ЖОҒАРЫЛАУЫ» ДИАГНОЗЫМЕН НАУҚАСТАРДЫ ЖҮРГІЗУ 
 

Бұл мақалада негізінде жедел медициналық көмек деңгейінде  « Жедел коронарлы синдром (ЖКС) ST сегментінің жоғарылауы» 
диагнозымен кездесетін науқастар саны арасында ерлер - 80,8%, әйелдер – 19,1% меншігіне тиесілі болды, сондай-ақ, 50-75 жас 
аралығында ерлер/әйелдерде кездесу жиілігі жоғары екендігі дәлелденді. ЖКС-мен халықтың өз уақытында жүгінушілігінің  
жынысқа байланыстылығы және ЖКС-мен науқастарға жедел медициналық көмек көрсетудің жоғары дәрежелілігі тәулік бойында 
өз уақытында көмекке жүгуге тікелей тәуелді екендігін растады.  
Түйінді сөздер: жеделкоронарлы синдром (ЖКС), госпитализацияға дейінгі көмек, өз уақыттылық. 
 
Жедел коронарлы синдром 3 негђзгђ жағдаймен 
сипатталады: миокардинфаркты SТ сегментђнђң 
жоғарылауымен, SТ сегментђнђң жоғарылауынсыз және 
тұрақсыз стенокардия. Клиникалық практикаға бұл 
терминнђң енуђ  жалпы бұл жағдайдан науқастарды ертерек 
шектеу мүмкђншђлђгђнђң аздығымен және  диагнозды толық 
қойғанға дейђн емдђ бастау керектђгђмен түсђндђрђледђ.[1,3] 
Науқастардың ЖКС-пен болжамын анықтайтын негђзгђ 
факторлардың бђрђ - алғашқы сағаттарда медициналық 
көмектђ көрсету керектђгђ, себебђ осы кезеңде өлђмшђлђктђң 
жоғары болатындығымен тђкелей байланысты. Бұл 
проблеманы шешудђң салмағы медициналық көмектђң 
госпитализацияға дейђнгђ кезеңђне , яғни жедел 
медициналық көмек ( кейђннен ЖМК) қызметђне 
тиесђлђ.[2,3,7] 
Зерттеудің мақсаты : Жалпы«ЖКС, SТ сегментђнђң  
жоғарылауымен»шағымданатын науқастар санын анықтау, 
белгђлђ  жас аралығында кездесу жиђлђгђншамалау,  өз 
уақытында көмекке жүгђнбеушђлђкке ықпалды табу және 
жедел медициналық көмек көрсету, өлђмшђлђк көрсеткђшђн 
бағалау. 

Материалдар мен әдістер. Зерттеу объектђ ретђнде « Жедел 
коронарлы синдром (ЖКС) ST сегментђнђң жоғарылауымен » 
диагнозымен 73науқастың жедел жәрдем шақыру 
картасына Алматы қаласы, №6ЖМК-ы, 10 айлық көрсеткђш 
бойынша анализ жасалды. Анализ мәлђметтерђ арнайы 
программалық кестелер бойынша сипатталды. 
Нәтижесі және талқылау.Зерттеу кезђнде сараланған 
мәлђмет негђзђнде 73 науқастың 60-ы (82,1%) 
госпитализацияланғандығы, қалған 13(17,8%) науқас 
белгђлђ себептер бойынша қайтыс болғандығы анықталды 
(2-гистограмма). Сондай-ақ, сол науқастар арасындағы 
жалпы жас аралығы 34-тен  84-ке дейђнгђ шаманы құрады, 
ал, орташа жас шамасы 59,13±. Осы диагнозбен  науқастар 
арасында 59-ы (80,8%) ер адамдар, 14-ђ(19,1%) әйелдер 
екендђгђ  анықталды(1 гистограмма) және 34 пен 50 жас 
аралығында- 19 ер кђсђ, 50 мен 75 жас аралығында - 8 әйел 
кђсђ, 30 ер кђсђ, 75-тен жоғары жастағылар - 6 әйел, 10 еркђсђнђ 
құрады. Жоғарыдағы диагнозбен шағымданып, көмекке 
жүгђнген науқастар арасында ер азаматтар - 60 жасқа дейђн , 
әйелдер қауымы -65 жастан асқаннан кейђн көбђрек 
жүгђнетђндђгђ дәлелдендђ(1, 2-кесте).  
 

 
1 гистограмма - « ЖКС ST сегментђнђң жоғарылауымен » ерлер/әйелдер аралығында  кездесу жиђлђгђ. 
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2 гистограмма - «ЖКС ST сегментђнђң жоғарылауымен » жалпы шағымданған науқас арасындаөлђмшђлђк кездесу жиђлђгђ. 

 
1 кесте -  «ЖКС, SТ сегментђнђң  жоғарылауымен» белгђлђ жас аралығында кездесу жиђлђгђсандық/проценттђк көрсеткђштер 
бойынша. 

Көрсеткіштер  34-50 жас 50- 75 жас 75 жастан 
асқандар 

Сандық  19/0 30/8 10/6 
Проценттђк  32,2%/ 0% 50,8%/ 57,2% 16,9%/ 42,8% 

 
Ескертпе : алымда- ерлер/бөлђндђде- әйелдер. 
Бұдан шығатын қорытынды 50 -75 жас аралығында « ЖКС ST сегментђнђң жоғарылауымен » ерлер/ әйелдер  кездесу жиђлђгђ 
жоғары екендђгђ. 
 
2-кесте - « ЖКС ST сегментђнђң жоғарылауымен » науқастардың тәулђк бойы жүгђнуђ мен ауру басталған уақыты бойынша бөлђп 
сараптау . 

Аурудың 
басталған 
уақыты, сағ 

Жасы  Сағат 0-ден 12-ге дейінгі жүгіну, абс / 
% 

Сағат 12-ден 24- ке дейін жүгіну, абс / 
% 

3сағ.дейін ≥60/65 3/0 14,2 / 0 4 /1 19 /12,5 

≤60/65 3/0 7,8 / 0 7/1 18,4/16,6 

3-6сағ.  ≥60/65 3/1 14,3/ 12,5 3/1 14,3 /12,6 

≤60/65 5/0 13,1/ 0 7/1 18,5/16,7 

6-24 сағ. ≥60/65 1/0 4,7/ 0 1/2 4,8/25 

≤60/65 3/1 7,8/ 16,6 6/1 15,7/16 

24 сағ.жоғары ≥60/65 1/1 4,7/ 12,5 1/2 4,7/25 

≤60/65 3/0 7,7 / 0 4/2 10,5/33,3 

 
Ескертпе : алымда- ерлер/бөлђндђде- әйелдер 
Бұл сараптаудан шығатын түйђн әйелдер де, ер кђсђлер де 
тәулђктђң күндђзгђ мезгђлђнде көбђрек көмекке жүгђнетђндђгђ 
және ер азаматтар аурудың басталған алғашқы 
сағаттарында (3-6-12 сағат), ал, әйелдер аурудың басталған 
уақытынан кешђрек(6-24-24 сағаттан жоғары) 
шағымданатыны анықталып отыр. 
« Жедел коронарлы синдром, SТ сегментђнђң жоғарылауы» 
диагнозымен науқастарды емдеу. Жедел коронарлы 
синдроммен емдеу науқаспен бђрђншђ кездескен уақыттан 
бастап алдағы болатын асқынулардың қаупђн ескере 
отырып әр науқасқа жеке жүргђзђлдђ[4]. Осы бағыттағы 
емнђң жалпы мақсаты жедел, толық  және 
фибринолитикалық емдђ немесе бђрђншђлђк 
ангиопластиканы қолдана отырып тұрақты реперфузияға 
жету. Алғашқы 10 минут аралығында барлық науқасқа ЭКГ 
жасалынып, интерпретацияланды. Барлық науқастарға 4-8 
мл/мин< 90% толтырылған оттегђмен бетперде арқылы 
ингаляциялау жүргђзђлдђ, артериальды қан қысымы 90 
мм.сб. төмен емес жағдайда сақтықпен (артериалды қан 
қысымын және жүректђң соғу жиђлђгђн жиђ қадағалау 
арқылы) нитроглицерин 0,4 мг немесе изосорбит динитрат 
1,25 мг спрей түрђнде тђлдђң астына қолданылды, қарсы 
көрсеткђш жоқ болған жағдайда аспирин алғашқы 
күштемелђк дозада 150-325 мг, клопидогрел 300 мг ђшке, 
егер науқастың жасы  ≤ 75 жас болса, ал > 75жасболса 75 мг, 

фибринолизде -300 мг, жоспарланған ТКА –да(ЧКВ) – 600 мг 
тез әсер ету үшђн жасалынды . Ауру сезђмђн басу мақсатында 
морфин – 4-8 мг в/ђ,әр 5-15минут қосымша 2 мг енгђзе 
отырып, ауру сезђмђнђң күшђне байланысты ауру сезђмђн 
толық басқанға дейђн немесе жанама әсер пайда болғанша 
қолданылды.  Фибринолитикалық терапия  ST-ң  2–ден кем 
емес  аралас тђркемелерде 2 мм жоғары болған жағдайларда 
және ангинозды ұстама  басталғаннан 4-6 сағат өткенде, көп 
дегенде 12 сағаттан аспаған жағдайда жүргђзђлдђ.  
Тромболизистђ терапия барлық науқастардың 82,2% -не 
альтеплазамен 1мг/кг  дене салмағына дозада (100 мг 
артық емес), көктамыр ђшђне кесте бойынша 
«болюстђ+инфузия»(препаратты 100-200 мл тазартылған 
суда немесе физиологиялық ерђтђндђмен ерђтђп  ) жүргђзђлдђ. 
Инфузияның жалпы жүргђзђлу уақыты 90 минут аралығын 
құрады. Ал, 10,9% -не абсолюттђ немесе салыстырмалы 
қарсы көрсетђлђмдер болғаны себептђ тромболизистђ 
терапия жүргђзђлмедђ, сондай –ақ, қалған  6% науқас жедел 
жәрдем бригадасы жеткенге дейђн қайтыс болған. 
Тромболизистђ терапияны жүргђзбеуге қарсы көрсетђлђмдер 
болған себептер және көрсеткђштер тобы мынадай болды: 
алдында алған геморрагиялық  инсульт – 25%, соңғы 6 ай 
көлемђнде алған ишемиялық инсульт – 12,5%, соңғы айдағы 
асқазан - ђшек жолынан қан кету – 12,5%, рефрактерлђ 
артериялық гипертензия: САҚ ≥180 мм.сб.  және  ≥ ДАҚ  
мм.сб.- 25%,асқазан ойық жарасы – 12,5% , 1 ай бұрын бас- 
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ми жарақаты болған – 12,5%, аорта аневризмасының 
қатпарлануына күдђк – 12,5% нәтиженђ құрағанын көрсеттђ. 
Көмек көрсетђлген науқастар жедел түрде жақын арадағы 

арнайы мамандандырылған ,  ТКА (ЧКВ) 
жасайтын,науқастың келу уақыты алдын ала 
хабарландырылғанауруханаға жеткђзђлдђ (3-гистограмма). 

 

 
3 гистограмма - Тромболизистђ терапияның жүргђзђлуђ. 

 
Қорытынды. 
1. Жедел медициналық көмек деңгейђнде  « Жедел 
коронарлы синдром (ЖКС) ST сегментђнђң жоғарылауы» 
диагнозымен кездесетђн науқастар саны арасында ерлер -
59-ы (80,8%), әйелдер – 14(19,1%) меншђгђне тиесђлђ болды, 
сондай-ақ 50-75 жас аралығында ерлер/әйелдерде кездесу 
жиђлђгђ жоғары екендђгђ дәлелдендђ. 
2. ЖКС-мен халықтың өзуақытында жүгђнушђлђгђнђң  
жынысқа байланыстылығы дәлелдендђ.  
3. ЖКС-мен науқастарға жедел медициналық көмек 
көрсетудђң жоғары дәрежелђлђгђ тәулђк бойында өз 
уақытында көмекке жүгђнуге тђкелей тәуелдђ.  

4. Жедел медициналық көмек деңгейђнде  « Жедел 
коронарлы синдром (ЖКС) ST сегментђнђң жоғарылауы» 
диагнозымен кездесетђн науқастарға көмектђң арнайы 
алгоритммен жүргђзђлуђ аурудың өршуђ мен асқыну 
дәрежесђн , сондай- ақ жоғары өлђмшђлђктђң алдын алуда 
таптырмас ем екенђн дәлелдедђ және де тромболизистђ 
терапияның маңыздылығы мен дәлдђгђн тағы да бђр 
көрсетђп бердђ. 
 Жоғарыда көрсетђлген дәлемдемелер « Жедел коронарлы 
синдром (ЖКС) ST сегментђнђң жоғарылауын» ерте 
диагностикалау мен емдеуде бђрден –бђр көрсеткђш 
болатынын және аурудың болжамын жақсартуға 
айтарлықтай үлес қосатынын растады.   
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ВЕДЕНИЕ ПАЦЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ «ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ С ПОДЪЁМОМ СЕГМЕНТА ST» 

НА УРОВНЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
Резюме: На основании статьи выявлено: на уровне скорой медицинской помощи встречающиеся пациенты с диагнозом « ОКС с 
повышением сегмента ST»среди которых 80,8% - мужчины, 19,2% - женщины, так же частота встречи в возрастной категории 50-
75 значительно выше. Своевременная оказанная высококвалифицированная помощь в любое время суток оправдывает себя.    
Ключевые слова: острый коронарный синдром, своевременность,догоспитальный помощь. 
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MANAGEMENT OF PATIENTS WITH A DIAGNOSIS OF "ACUTE CORONARY SYNDROME WITH AN ELEVATION OF THE 

ST SEGMENT" AT THE LEVEL OF EMERGENCY MEDICAL CARE 
 
Resume: It is shown that the reason «poorly with a heart» of acute coronary syndrome is 80,8% for men and 19,1% for women. Timeliness 
of appealability population with acute coronary syndrome depends on the sex, and the timeliness of emergency depends on the time of them 
within 24 hours. 
Keywords: acute coronary syndrome, prehospitalhelp, timeliness. 
 
 


