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Чина (Láthyrus) –травянистое многолетнее растение 
семейства Бобовых. В чине содержится аскорбиновая 
кислота, каротин, флавоноиды кверцетин и кемпферол, 
протеин, витамин Р, органические кислоты, алкалоиды, 
лейкоантоцианы. Из минеральных веществ в корнях и 
листьях присутствуют марганец, медь, железо, хром, 
алюминий. Полезные свойства входящих в состав 
флавоноидов было приведено выше. Кардиопротективное 
действие входящего в состав кемпферола позволяет 
использовать растение в качестве профилактического 
средства для сердца, а так же при хронической сердечной 
недостаточности.  
Выводы:  
1.В кардиологической практике, благодаря своему 
химическому составу,  могут применяться следующие 
растения: морковь дикая (Daucuscarota), софора (Sophóra), 
коричник (Cinnamómum), олеандр (Nérium), наперстянка 
(Digitális), амми зубная (Ámmi visnága), вех ядовитый (Cicúta 
virósa), пастернак луговой ( Pastináca sátiva), мята перечная 

(Méntha piperíta), пустырник (Leonúrus) ,рута душистая (Rúta 
graveólens), солянка холмовая (Salsolacollina),  греческий 
(Períploca gráeca), пихта сибирская (Ábies sibírica), 
рододендрон ( Rhododéndron), настурция (Tropaéolum), чина 
(Láthyrus), шафран (Crócus), персик (Prúnus pérsica), 
сердечник луговой (Cardamine-pratensis). 
2.Из перечисленных выше лекарственных растений в 
Казахстане произрастают: сердечник луговой (Cardamine-
pratensis), шафран (Crócus), морковь дикая (Daucuscarota), 
солянка холмовая (Salsolacollina), пихта сибирская (Ábies 
sibírica), персик (Prúnus pérsica), чина (Láthyrus).  
3.В государственном Реестре лекарственных средств 
Республики Казахстан на 15.03.2017 зарегистрировано 32 
лекарственных средств, применяемых для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, производимых 
непосредственно в Республике Казахстан. Это настойки 
боярышника, валерианы, пустырника, а так же фито-чаи. 
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Түйін: Мақалада Қазакстан Республикасының мемлекеттђк реестрђнде бекђтђлген  жүрек-қан тамырларының  ауруларын емдеуге 
арналған, өсђмдђк шикђзатынан алынатын дәрђлердђң тђзђмђ талданады. Сонымен бђрге, жүрек-қан тамырларының  ауруларын 
емдеу мақсатында және дәрђлђк зат өндђрђсђнде қолдануға жарамды дәрђлђк өсђмдђктерђнђң мђнездемесђ берђлген. 
Түінді сөздер: фармация, фармацевтикалық өндђрђс, дәрђлђк өсђмдђк шикђзаты, жүрекке әсер ететђн шикђзат. 
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MEDICINAL PLANTS APPLIED FOR DEVELOPMENT OF PREPARATIONS WITH CARDIOTONIC ACTION  

 
Resume: The article provides an analysis of the nomenclature of drugs for the treatment of diseases of the cardiovascular system, which are 
obtained from medicinal plant materials and which are registered in the state register of the Republic of Kazakhstan. In addition, medicinal 
plants which are used in the production of cardiological  medicines are characterized below. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ  БҰЙЫМДАРҒА МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ 

 
Ресми ақпарат көздерін қолдана отырып, Қазақстандағы және басқа елдердегі медициналық қолданыстағы бұйымдар нарығына 
салыстырмалы талдау жасалды. Тіркелген сауда атаулары, өндірушілер мен жеткізушілер, сонымен қатар салыстырылып 
отырған елдердің фармацевтикалық нарығындағы медициналық бұйымдарға қатысты ұсыныстар,  құрылымы бойынша 
мәліметтер негізгі айырмашылықтар мен ортақ сипаттарды бекітуге мүмкіндік берді.   
Түйінді сөздер: медициналық қолданыстағы бұйымдар, маркетингтік зерттеулер, фармацевтикалық нарық, тіркелген дәрілік 
құралдар.  
 
Кіріспе. Қазақстан Республикасындағы денсаулық сақтау 
саласын дамытудың Мемлекеттђк бағдарламаларының 
маңызды мақсаттарының бђрђ бәсекеге қабђлеттђ денсаулық 
сақтау жүйесђн қалыптастыру екендђгђ белгђлђ. 
Фармацевтикалық сала бұл жүйенђң ажырамас бөлђгђ бола 
отырып, Мемлекеттђк бағдарламаның қойылған 
мақсаттарына  жететђндей етђп өз қызметђн жүзеге асыруы 
керек. Сонымен, халық үшђн дәрђлђк заттар (ДЗ) сапасы мен 
қолжетђмдђлђгђн арттыру денсаулық сақтау саласын 

дамытудағы Мемлекеттђк бағдарламалардың негђзгђ бағыты 
ретђнде қаралады.  
Бүгђнде фармацевтикалық нарық өндђрђс пен сатылымның 
қарқынды даму сатысымен, сонымен қатар дамудың басқа 
да алғышарттарды анықтаумен сипатталады. Маңызды 
алғышарттардың бђрђне әлемдђк қауымдастыққа бђрђгу 
жатады. Осыған орай шетелдђк фармацевтикалық нарықпен 
салыстырмалы талдау жүргђзу стратегиялық маңызды 
болуда [1]. 
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Зерттеу мақсаты: Қазақстан Республикасының 
фармацевтикалық нарығында медициналық қолданыстағы 
бұйымдардың өте жақсы өтђмдђлђгђн арттыру мақсатында 
баға динамикасын игеру.  
Талдауға жүйелђк амал, статистикалық талдау, әлеуметтђк 
және маркетингтђк әдђстер алынды.  
ММБ-ның Қазақстанда қолданылуы. Бұл бөлђмде2012-
2017 жылдар аралығындағы облыстар және ђрђ қалалар 
бойынша зерттелетђн ММБ-ның тұтынылу көлемђ жөнђндегђ 

негђзгђ мәлђметтер және нарық өлшемђн, ММБ тұтынылу 
көлемђн нақты түсђнђп, қорытынды жасауға мүмкђндђк 
беретђн басқа да ақпараттар келтђрђлген. 
Зерттеуге медициналық мақсаттағы бұйымдардың бђрнеше 
топтары алынды.  
Жергђлђктђ өндђрушђлерђ мен импорт үшђн мемлекеттђк 
тапсырыс нәтижелерђ бойынша талданған зерттелушђ ММБ-
ның Қазақстандағы тұтынылуы 1-суретте берђлген. 

 

 
Сурет 1 - Зерттелушђ ММБ-ныңсоңғы 3 жылда  ҚР-да тұтынылуы 

 
Нарықтың қысқаруы, ең алдымен, теңгенђң құлдырауымен 
және импорттың құндық және натуралдық жағынан 
қысқаруымен байланысты. Қазақстандағы зерттелушђ ММБ-
ның сатып алынуына бөлђнетђн қаржы көлемђ мардымсыз 

қысқарады, қазђргђ құлдырау ауқымында тұтынылу 
нарығының көлемђне АҚШ долларымен айтарлықтай әсер 
етедђ [2]. 

 

] 
Сурет 2 -  ММБ-ның облыстар мен ђрђ қалалар бойынша тұтынылуы 

 

 
Медициналық қолданыстағы бұйымдардың тұтынылуы 
халық санына, медициналық нысандармен қамтамасыз 
етђлу деңгейђне, нақты облыс не қалада медицинаның даму 
деңгейђне байланысты. СК-Фармация тендерлерђнђң 
талдауы мен Кедендђк ақпарат талдауының нәтижелерђ 
бойынша 2-суретте көрсетђлген Қазақстан облыстары мен 
республикалық маңызы бар қалаларда зерттелушђ ММБ-ның 
тұтынылу құрылымы алынды. 

ММБ-ның тұтынылуындағы ең үлкен көлем Астана мен 
Алматы қалаларына, сонымен қатар Қарағанды, Солтүстђк 
Қазақстан, Оңтүстђк Қазақстан, Алматы облыстарына 
тиесђлђ. Мұндай таралым протездђ-ортопедиялық қызметтер 
көрсететђн компаниялардың болуымен де, мұндай қызмет 
көрсететђн компаниялардан қызмет алатын адамдар 
санымен де байланысты. 



 

 

252 Вестник КазНМУ №3-2017 

 
Сурет 3 – Зерттелушђ ММБ-ның Қазақстандағы тұтынылу құрылымы 

 
Қазақстан қалаларында жұмыс жасайтын бђрнеше 
компаниялардың тұтынылуын талдау аясында 
Қазақстандағы ММБ тұтынылуының деңгейлерђ бойынша 7 

қалалар топтамасының кестесђ жасалды. Жинақталған және 
талданған ақпарат 1-кестеде берђлген.  

 
1 кесте - Қазақстанның кейбђр қалаларында зерттелушђ ММБ-ның тұтынылу көлемђ (тендер мәлђметтерђ негђзђндегђ бағалау)  

Қала 2015 жылғы 
тұтыну көлемђ, 
мың АҚШ долл.  

Тұтынылатын өнђмнђң кейбђр 
түрлерђ, мың АҚШ долл.  

Қалада тұтынылатын 
зерттелушђ ММБ-ны 
өндђрушђ ел/маркасы  

Негђзгђ жеткђзушђлер 

Алматы 5 100 Тђзе протездерђ – 1500 
Жамбас протездерђ – 1040 
Буын құраушылары – 490 
Дәкелер – 350 
Пластиналар – 250 
Артроскопиялық құралдар – 290 

Johnson&Johnson (Ресей, 
АҚШ), Stryker 
(Швейцария), Түркия, 
Германия, Польша 

«ApexCo» ЖШС, «А-37» ЖШС, 
«Медкор» ЖШС, 
«DanaEstrella» ЖШС, 
«KarlStorzEndoscopyKasachst
an» ЖШС 

Астана 2 950 Тђзепротездерђ– 900 
Жамбаспротездерђ– 680 
Буынқұраушылары– 600 
Дәкелер – 200 
Пластиналар – 190 
Артроскопиялық құралдар– 170 

Stryker (Швейцария), 
MedTronic (Нидерланды), 
Johnson&Johnson (Ресей, 
АҚШ), Ұлыбритания, 
Ресей, Корея 

ЖШС «Apex Co», ЖШС «А-
37», ЖШС «Medicus-M», 
ЖШС «Медкор», ЖШС «Dana 
Estrella», ЖШС Karl Storz 
Endoscopy Kasachstan, ЖШС 
«Implantech» 

Шымкент 1 800 Тђзепротездерђ– 370 
Жамбаспротездерђ– 340 
Пластиналар – 214 
Буынқұраушылары– 160 
Дәкелер – 110 
Артроскопиялық құралдар– 20 

Johnson&Johnson (Ресей, 
АҚШ), Түркия, Германия, 
Польша 

ЖШС «Apex Co», ЖШС «А-
37», ЖШС «Dana Estrella», 
ЖШС «Medicus-M» 

Қарағанд
ы 

1 500 Тђзепротездерђ– 450 
Жамбаспротездерђ– 260 
Буынқұраушылары– 225 
Дәкелер – 80 
Пластиналар – 75 
Артроскопиялық құралдар– 20 

Stryker (Швейцария), 
Johnson&Johnson (Ресей, 
АҚШ),  Ұлыбритания, 
Германия Ресей 

ЖШС «ApexCo», ЖШС 
«Медкор», ЖШС «А-37», 
ЖШС «Medicus-M» 

Петропав
л 

1 400 Тђзепротездерђ– 320 
Жамбаспротездерђ– 300 
Буынқұраушылары– 150 
Дәкелер – 85 
Пластиналар – 70 

Johnson&Johnson (Ресей, 
АҚШ),  Германия, БАӘ 

ЖШС «Apex Co», ЖШС «А-
37», ЖШС «Medicus-M» 

Ақтөбе 1 200 Тђзепротездерђ– 250 
Жамбаспротездерђ– 220 
Буынқұраушылары– 150 
Дәкелер – 80 
Пластиналар – 70 
Артроскопиялық құралдар– 10 

Stryker (Швейцария), 
Johnson&Johnson (Ресей, 
АҚШ), Германия, Ресей  

ЖШС «Apex Co», ЖШС «А-
37», ЖШС «Medicus-M», 
ЖШС «Медкор», ЖШС «Dana 
Estrella» 

Өскемен 1 200 Тђзепротездерђ– 250 
Жамбаспротездерђ– 170 
Буынқұраушылары– 140 
Дәкелер – 70 
Пластиналар – 120 

Johnson&Johnson (Ресей, 
АҚШ), Ресей, ОАЭ, 
Германия 

ЖШС «Apex Co», ЖШС «А-
37», ЖШС «Medicus-M» 
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Зерттелушђ ММБ-ның елдер бойынша жеткђзђлуђнђң құрылымы натурал мәнде 4-суретте көрсетђлген.  

 
Сурет 4 - Зерттелушђ ММБ-ның елдер бойынша жеткђзђлуђнђң құрылымы 

 
Зерттелушђ ММБ импортының натурал мәндегђ қосынды көлемђ 2015 жылы 16,6 тонна шамасын құрады. Елдер бойынша 
натуралды мәндегђ жеткђзђлђм құрылымында 2015 жылы  зерттелушђ ММБ-ның 8,2 тоннадан астамын импорттаған Швейцария 
көшбасшы болып тұр. Екђншђ орында – 3,4 тоннамен Ұлыбритания, үшђншђ орында – 1,4 тоннамен Ресей [2]. 
Қазђргђ таңда Қазақстанның фармацевтикалық нарығы медициналық қолданыстағы бұйымдардың алуан түрђмен кең ауқым 
алуда. Өндђрушђлер науқастарды күтуге, санитария мен гигиена заттарының түрлерђн жетђлдђрђп, кеңейтуде, олардың көбђсђне 
жаңа түрлендђрулер енгђзуде.  Нарықты талдау сатып алушылардың мђнез-құлқын зерттеу мен олардың тауар алудағы негђзгђ 
айласын анықтаудан басталатыны белгђлђ. Дәрђлђк заттар мен медициналық қолданыстағы бұйымдарды таңдауда дәрђханаға 
келушђлердђң мђнез-құлқына кәсђбилђгђне сенђм бђлдђру маңызды болғандықтан медицина және фармацевт мамандарының өзђ әсер 
етедђ [3] . 
Қорытынды: Жасалған ақпараттық-әдђстемелђк талдау медициналық қызметкерлерге ММБ қолданысы саласында нормативтђк-
құқықтық базаға бағытталуға, сапалы медициналық және фармацевтикалық қызмет көрсету деңгейђне қол жеткђзу үшђн 
санитарлы науқастарды дәрђлђк қамтамасыз ету күйђн талдауға, есепке алуға және бақылауға мүмкђндђк бередђ.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Резюме: Проведен сравнительный анализ рынка изделий медицинского назначения в Казахстане и других странах с 
использованием официальных источников. Данные по количеству зарегистрированных торговых наименований, ассортименту по 
производителям и поставщикам, а также структуре предложений по лекарственным формам медицинских изделий на 
фармацевтических рынках сравниваемых стран позволили выявить основные отличия и установить общий характер. 
Таким образом, разработанный нами информационно-методический анализпозволит медицинским работникам ориентироваться 
в нормативно-правовой базе в сфере обращения ИМН, проводить анализ, учет и контроль состояния лекарственного обеспечения 
стационарных больных для достижения качественного медицинского и фармацевтического обслуживания.   
Ключевые слова: изделия медицинского назначения, маркетинговые исследования, фармацевтический рынок, 
зарегистрированные лекарственные средства 
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MARKETING ANALYSIS OF MEDICAL PRESCRIPTION PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Resume: We have conducted a comparative marketanalysis of the medical products in Kazakhstan and other countries using official sources. 
The data allowed identifying main differences and establishing general features according to the number of registered trade names, 
assortments in terms of producers and suppliers as well as the structure of proposals on medicinal forms of medical products in the 
pharmaceutical markets of the compared countries.   
Thus, the informative-methodical analysis developed by us will allow medical workers to get oriented to the regulatory and legal framework 
in the sphere of circulation of medical devices, to analyze record and control the state of drug provision for inpatients in order to achieve 
high-quality medical and pharmaceutical services. 
Keywords: medical products, marketing research, pharmaceutical market, registered medicalremedies. 

 
 
 
 
 
 
 


