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Resume: The article raises the question of the giant work in Health System of Kazakhstan during the mastering of virgin lands. 60 years ago 
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АТЫРАУ  ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ГАЗДЫ ХИМИЯЛЫҚ КЕШЕННІҢ ДАМУЫ МЕН ОРНАЛАСУ АЙМАҒЫНДАҒЫ  
ТҦРҒЫНДАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖАҒДАЙЫНА ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒА БЕРУ ЖӘНЕ БОЛЖАМДАУ 

 
Мақалада Атырау облысы Интеграциялық газды химиялық кешеннің дамуы мен орналасу аймағындағы тұрғындар денсаулығы мен 
қоршаған орта жағдайына жүргізілген  зерттеушілердің мәліметтеріне шолу жасалған. 
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Кіріспе.  
Тақырыптың ӛзектілігі. Қазақстан Республикасындағы ең 
ђрђ ӛндђрђстђк аймақтардың бђрђ Атырау облысы болып 
табылады. Қазақстанда бђрђншђ Интеграциялық 
газохимиялық кешен Атырау облысы, Макат ауданы, 
Қарабатан станциясында орналасқан. 
Атырау облысының  экономикалық дамуы мен ӛнеркәсђптђк 
ӛндђрђсђнђң кӛлемђ бойынша басымдылығы жоғары 
деңгейдегђ кӛрсеткђштерђ бар ӛндђрђс мҧнай ӛндђрђсђ болып 
табылады.  
Каспий маңы мҧнай және газ кен орындарының қарқынды 
тҥрде қамтылуымен аса ӛзектђ мәселе экологиялық 
қолайсыз аймақтағы тҧрғындар денсаулығы ғалымдарды, 
сонымен қатар практикалық денсаулық сақтау мамандарын 
да алаңдатуда.  
Мҧнай-газ ӛндђрушђ ӛнекәсђбђнђң маңызды ӛлкелерђнђң бђрђ 
Атырау облысының Макат ауданы болып табылады.  
Алайда, дәл қазђргђ кезде тҧрғындар денсаулығына 
келтђрђлетђн залал анықталмаған, аймақ тҧрғындарының 
денсаулық кӛрсеткђштерђн қалыптастыру заңдылығы, 
сондай-ақ деммографиялық кӛрсеткђштер, аурушаңдық, 
санитарлық-эпидемиологиялық жағдай анықталмаған. 
Соңғы жылдары аймақта ауыл тҧрғындарының денсаулық 
сақтау жҥйесђ жағдайы, медициналық кӛмек кӛрсету деңгейђ, 
алғашқы медициналық санитарлық кӛмек деңгейђн бағалау 
жҥргђзђлмеген. Медициналық кадрлармен қамтамасыз 
етђлген мамандандырылған медициналық кӛмек кӛрсету 
дәрежесђ бекђтђлмеген.  
Атырау облысындағы интеграциялық газохимиялық 
кешеннђң қҧрылысы ҚР Ҥкђметђнђң 2004 жылғы 29 
қаңтардағы №101 Қаулысы негђзђнде қҧрылды. 
Жобаны салудың негђзгђ мақсаты Қазақстанда 
индустриялық-иновациялық даму мемлекеттђк 
бағдарламасы негђзђнде Атырау облысында химиялық 
саланы дамыту бағдарламасын жҥзеге асыру болып 
табылады.  
Жоғарыдағы айтылғандардың барлығы осы зерттеулердђң 
ӛзектђлђгђн айқындайды.  
Зерттеу жҧмысының мақсаты: Атырау облысы 
Интеграциялық газохимиялық кешен (ИГХК) даму мен 
орналасу аймағындағы тҧрғындар денсаулығы жағдайына 
гигиеналық баға беру және болжамдау.  
Ғылыми жҧмыстың зерттеу әдістері. 
Статистикалық, гигиеналық, қауђп-қатердђ бағалау 
әдђснамасы. 
Ғылыми жҧмыстың зерттеу нысандары. 

Атырау облысы Интеграциялық газохимиялық кешен 
орналасқан аймақ тҧрғындарының денсаулық жағдайы және 
атмосфералық ауа.  
Зерттеу материалдары. 
Атырау облысындағы Интеграциялық газохимиялық кешен 
орналасқан аймақ бойынша келесђ мәлђметтер зерттеледђ: 
1. 2007-2014 жж. аралығында жалпы әдђспен тҧрғындар 
денсаулығының медициналық демографиялық 
кӛрсеткђштерђ (туушылық, ӛлђм-жђтђм, тҧрғындардың табиғи 
ӛсђмђ);  
2. Тҧрғындар арасындағы аурушаңдықтың таралуы мен 
жиђлђгђ (қаралу бойынша аурушаңдық); 
3. Ластаушы заттардың таралуына модель жасау нәтижелерђ. 
Зерттеу нәтижелері. Әдеби шолу  
Қазақстан пайдалы қазбаларды ӛндђруден ҧзақ жылдар бойы 
тарихы бар, бҧл қоршаған орта обьектђлерђ мен 
тҧрғындардың денсаулық жағдайына да әсерђн тигђзуде. 
Батыс Қазақстан территориясы республиканың негђзгђ 
мҧнай ӛндђру аймағы болып табылады. Қазђргђ уақытта 
Батыс Қазақстанда жыл сайын атмосфераға 84 мың тоннаға 
жуық ластаушы заттар шығарылуда,  оның ђшђнде СН – 57 
мың тонна, СО – 9,8 мың тонна, NOx – 0,8 мың  тонна, SO2 – 0,2 
мың тонна. 
Негђзгђ ластаушылар кҥкђрт оксидђ мен азот, жылулық 
эффектђсђнђң болуына ҥлесђн тигђзуде. 
Батыс Қазақстан территориясында ђрђ мҧнай газ кен орны 
Теңгђз аймағы болып табылады, бҧл стационарлы кӛздерден 
шығарылатын ластаушылардың 75 % қҧрайды. Осы 
ластаушылардың 94% газ тәрђздђ тҥзђлђстер қҧрайды: 
кӛмђртегђ оксидђ (35% жуық), кӛмђрсутектер (30% жуық), 
азот оксидђ (20% жуық), кҥкђрт ангидридђ мен қатты заттар 
(10% жуық). 
Әртҥрлђ мҧнай кендерђндегђ газ тәрђздђ заттардың болуы: 
Теңгђзде - 25% жуық және  Қҧмкӛлде – 1,27%. Табиғи 
газдардағы газ тәрђздђ заттар 42% жетедђ. 
Сонымен қатар газды ӛндђруде мҧнай ӛндђруге қарағанда 
қоршаған ортаға 5% жуық ластаушы заттардың 
шығарылуын атап ӛту қажет. Алайда шығарындылардың 
негђзгђ  бӛлђгђн газды транспорттау кезђндегђ орын алады 
(30% жуық), қалған шығарындылар газды тарату 
станцияларында шығарылады. 
Газды тарату компанияларының негђзгђ қалдықтарына 
меркаптан қалдықтары, дизельдђ отын, дииондаушы су мен 
май, сонымен қатар фильтрлеушђ элементтер, бҥлђнген 
трубалар, клапандар және т.б. бос сыйымдылықтар жатады. 
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Мҧнайды ӛндђруде ђлеспе газдар скважинадан 100 м ара 
қашықтығындағы арнайы факелдерде жағылады 
(кӛмђрсутектер, кҥкђртсутегђ және меркаптандар), бҧл 
атмосфералық ауаны ластаушы қосымша кӛздер болып 
табылады.Атмосфераны ластаушылардың басқа 
компонентерђне кӛмђрсутегђнђ жаққандағы кҥйе болып 
табылады. 
Атмосферадағы кҥкђртсутегђ 700-800 км таралады, қолайлы 
жағдайда тәулђк ђшђнде тҧрақты. Кӛмђртегђ тотығы 
атмосфераға шығарылған уақыттан бастап 5 тәулђк ђшђнде 
бӛлђнедђ. Қағида бойынша  25% жуық кҥкђрттђ қосындылар 
мен 15% жуық азотты қосындылар шығарындылар 
аймағында қалып қояды. 
Қазақстан Республикасы мҧнайды шығарудан әлемде 16-шы 
орында жайғасты, ал мҧнайды қолданудан 53-шђ орында 
орналасқан. Тәулђгђне 1,6 млн./барр. мҧнай ӛндђруде. 2011 
жылдың 3-шђ тоқсанымен салыстырғанда 2012 жылдың 3-шђ 
тоқсанында 1,5%-ға мҧнай ӛндђрудђң жоғарлағанын байқауға 
болады. Бҧл жайт экологиялық тҧрғыдан және қоршаған 
ортаға әсерђмен, терђс нәтижелерге әкелуђ мҥмкђн.  
Атмосфераның кҥкђрттђ қосылыстармен ластануы қазђргђ 
таңдағы аса маңызды проблемалардың бђрђ болып отыр. 
Кҥкђрт атмосфераға 5000 жылдан астам уақыт бойы бӛлђнђп 
отыр. Кҥкђрт оксидтерђ ӛсђмдђктерге, жануарлар мен адам 
организмђне зиянды әсер етедђ. Атмосферада кҥкђрт (ІV) 
оксидђ кҥкђрт (VІ) оксидђне дейђн тотығады да, су буларымен 
қосылып, кҥкђрт қышқылына айналады. Кҥкђрт қышқылы, 
атмосфералық ауадағы жауын-шашынмен бђрге қышқыл 
жаңбыр тҥрђнде жерге жауады. Қышқыл жаңбырлар су 
экожҥйелерђне зиянды әсерђн тигђзедђ, ағаштар мен ауыл 
шаруашылық дақылдарының ӛсуђн тежейдђ, нәтижесђнде, 
ҥлкен экономикалық шығын келтђредђ. Атмосфераға 
бӛлђнген ауыр металдар заттардың табиғи айналымына 
қосылады. Олардың су мен топырақта кӛп мӛлшерде 
жинақталуы тђршђлђкке ҥлкен зиянын келтђредђ. Ал мышьяк 
пен хром, қатерлђ ђсђк ауруларының дамуына себеп болады. 
Аталған жағдай, мҧнай ӛндђрђсђнде бӛлђнетђн кҥкђрт және 
кҥкђрттђ қосылыстардың маңызыдылығын тҥсђндђредђ.  
 Кӛмђрсутектер атмосфералық ауаға келесђ жағдайларда 
айқын бӛлђнедђ: 1) жанармайды ауа мӛлшерђ жеткђлђксђз 
жағдайда жағу кезђнде; 2) жанармайдың жану ҥрдђсђнде және 
жағар алдында қанағаттанарсыз деңгейде араластырған 
кезде; 3) жану реакциясы аяқталмай тҧрып, от жалыны 
шамадан тыс суыған кезде. Кӛмђрсутектердђң 90%-ы, 
атмосфераға қоймалардан бӛлђнедђ, 8%-ы – мҧнай газын 
жинау кезђнде, 9%-дан астамы – сақтау және тасымалдау 
кезђнде. 
Атмосфералық ауада, кӛмђрсутектермен ластану кӛздерђнђң 
анықталуына қарамастан, бҥгђнгђ таңда оларды объективтђ 
зерттеуге және қоршаған ортаны ластау дәрежесђн 
анықтауға мҥмкђндђк жоқ. Мысалы, С6-С12, C12-C19, C5-C9 – 
кӛмђрсутектерђн анықтау мақсатында, кадастрлық жҥйеде 
әлђ орташа тәулђктђк және максималды бђр реттђк 
концентрациялары берђлмеген. Бҧл мәлђметтердђң 
тапшылығы, атмосфералық ауаның ластаушы кӛздерђнђң 
(кейбђр кӛмђрсутектер) толық қанды зерттелмей 
қалатындығына алып келедђ. 
Атмосфералық ауаны ластайтын химиялық заттар, адам 
ағзасына ҥш тҥрлђ жолдармен тҥседђ – аэрогендђ, сҧйылтқыш 
кҥйде су арқылы және сҧйылтылмайтын болса, онда келесђ 
кҥрделђ миграция тђзбегђ арқылы – «ауа-топырақ-ӛсђмдђк-
жануар-ауылшаруашылық ӛнђмђ-адам». 
Мҧнай ӛндђрђсђмен айналысатын кәсђпкерлердђң 
қызметђндегђ, мђндеттђ орындайтын шарттардың қатарына – 
атмосфералық ауаны қорғау бойынша кешендђ шараларды 
қамту және экологиялық қауђпсђздђктђ қамтамасыз ететђн 
жҥйенђ енгђзу кђредђ. Осы шарттарды ђске асыру ҥшђн 
санитарлық қорғау аймағын анықтап, ҥйлесђмдђ мӛлшерђн 
бекђту қажет. 
Адам денсаулығы, оның тҧрмыс деңгейђне байланысты, 
дегенмен, жылдан-жылға ластанып бара жатқан қоршаған 
ортаның адам ағзасына тигђзетђн керђ әсерђ де артуда. АҚШ-
тың Колумбия және Йель университеттерђ жасаған 

экологиялық индексђ бойынша, Қазақстан 92 орынды 
алыпты. Жалпы саны 163 елдђ қамтыған бҧл рейтинг ауа мен 
судың ластануы, елдегђ ауылшаруашылық, биоалуандылық 
жағдайы секђлдђ 25 ӛлшемге негђзделген екен. Экологиялық 
ең таза елдер ретђнде Исландия, Швейцария, Коста-Рика 
және Швеция танылыпты.  
Елђмђздегђ ӛлђм кӛрсеткђшђ ТМД елдерђнђң арасында жоғары 
деңгейде тҧруына қоршаған ортаның ластануы себеп болып 
отыр.  
Кӛбђне «адам денсаулығына экологиялық жағдайдан гӛрђ, 
әлеуметтђк фактор кӛп әсер етедђ» деп жатады. Экологиялық 
апат болған жерлерде әлеуметтђк-экономикалық фактор 
адамдардың денсаулық деңгейђн анықтайды. Қазђргђ кезде 
Қазақстанда 14 мҧнай бассейнђ белгђлђ, 160 мҧнай-газ кен 
орындары барланған. Олар тҥрлђ мҧнай ӛндђретђн 
компаниялардың қызығушылығын тудырып отыр. Ал 
ӛндђрђс дамыған сайын, қоршаған ортаның жағдайы 
нашарлай беретђнђ белгђлђ. Бҧл мәселе Қазақстанды да 
айналып ӛтпейдђ. Сондай-ақ ауа мен су ресурстарының 
ластануы да ҥлкен мәселеге айналып барады. Сондықтан 
оған мемлекеттђң жђтђ назары керек.    
Адам ағзасына әсер ететђн тҥрлђ факторлар дәлелденген: 
климаттық және социалды-тҧрмыстық, су мен тағам сапасы 
және басқалар. Бђрақ, адам ағзасына әсер ететђн негђзгђ 
факторлардың бђрђне – атмосфералық ауаның сапасы 
жатады. Жыл сайын, атмосфералық ауаның ластану 
дәрежесђнђң артуымен қатар, зиянды заттардың 
қасиеттерђнђң артуы да байқалады. 
Мҧнай ӛндђру аймақтарында, респираторлы аурулардың 
кездесу жиђлђгђ 5-6 есе жоғары, аймақтың орташа 
кӛрсеткђштерђмен салыстырғанда. Канцерогендђ 
кӛмђрсутектердђң қоршаған ортада жоғары концентрацияда 
кездесуђне байланысты, рак аурулары салдарынан 
туындайтын ӛлђм жағдайлары, ремпубликаның басқа 
аймақтармен салыстырғанда 2-4 есе жоғары. Бала ӛлђмђ 
кӛрсеткђшђ,  мың адамға шаққанда 37 бала, мемлекет 
бойынша ең жоғары кӛрсеткђшке ие. 
Халықтың тҧрғылықты аймағында кҥкђрттђ газдың 
максималды шектђк бђр реттђк концентрациясы 0,5 мг/м3 
кӛрсеткђшђнен аспауы тиђс; кҥкђрттђ газдың максималды 
орташа тәулђктђк концентрациясы 0,05 мг/м3 кӛрсеткђшђнен 
аспауы тиђс; жҧмыс орнының атмосфералық ауасында - 10 
мг/м3 /30/. 
Ӛндђрђстђк кәсђпорындардың тастамаларымен атмосфералық 
ауада ластану факторы, балалар ӛлђмђне айқын әсерђмен 
сипатталуда. Балалар ӛлђмђнђң қоршаған орта факторлар 
әсерђмен қатынасының байланысы анықталды . 
Атмосфералық ластаушылардың халық денсаулығына жедел 
спецификалық әсерђн сирек кездестђруге болады. Адам 
ағзасының ластаушыға жауабы, жедел реакциясы бђрнеше 
кҥндер мен кейде, сағаттармен сипатталады, ол кӛбђне 
апаттық жағдайда байқалады. Бђрақ, жиђрек хроникалық 
бейспецификалық ӛзгерђстер кездесуде. Зерттелген 
материалдар, атмосфералық ауаның ластаушылары аз 
концентрацияда жануар ағзасына ҧзақ уақыт әсер еткен 
кезде, ең бђрђншђден бейспецификалық ӛзгерђстерге алып 
келедђ . 
Кейбђр ғалымдардың мәлђметтерђ бойынша, мҧнай 
компоненттерђ тђрђ ағзаларға қатты ингибиторлық және 
токсикалық әсер кӛрсетуде. 
Басқа зерттеушђлер жыл сайынғы зияны қоспалардың 
жалпы шығарындыларын бағалау мен талдау жҥргђзуды 
ҧсынады, сонымен қатар тҧрғындар аурушаңдығының 
қауђптђлђгђ динамикасы жылдар бойы профилактикалық ђс-
шаралар енгђзуге дейђнгђ және кейђнгђ   профилактикалық ђс-
шаралар тиђмдђлђгђ бағалау тҧрғындар денсаулығына қауђп-
қатер деңгейђн азайтумен байланысты болмақ. 
Зерттеушђлер қоршаған орта обьектђлерђндегђ рҧқсат етђлген 
поллютанттарды анықтайтын тиђмдђлђк-доза ара 
қатынасындағы нақты анықтама жасауда аса қатал ҧлттық 
стандарттар негђздеу қажет деп санайды. 
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Сӛйтђп, экологиялық қауђп-қатердђң маңызды факторына 
атмосфералық ауаның, судың, топырақтың және азық-тҥлђк 
ӛнђмдерђнђң ластануы жатады. 
Мҧнай мен газ ағзаға тҥскенде жалпы улы және 
спецефикалық әсер етуђ мҥмкђн. 
Кҥкђрттотығы қҧрамды табиғи газды ӛндђру зиянды әсерђ 
және газ ӛндђру мекемелерђнђң әсерђ ҧрпақты болу 
жасындағы әйелдерге, бедеулђкке әкелетђн, жҥктђлђк пен 
босану кезђндегђ жоғары деңгейдегђ ауытқулар, физикалық 
дамудағы ауытқулар мен аналарда жҧмыс ӛтђлђне 
байланысты жаңа туылған нәрестелер денсаулығына әсер 
етуђ бекђтђлген. 
Салыстыру негђзђнде экологиялық қолайсыз аймақтарда 
зерттеу жасалған келесђ жҧмыстарда аталған зерттеу 
жҥргђзђлмеген. Олар – Будесова Ж.А «Методические подходы 
к раннему выявлению воздействия выбросов 
Карачаганкского нефтегазоконденсатного месторождения 
на здоровье населения» Алматы, 2009 ж., Зинуллин У.З. 

«Гигиенические основы интегральной оценки степени 
опасности загрязнения окружающей среды для здоровья 
населения и разработка индикаторных показателей в 
регионах нефтегазовых месторождений Прикаспия» 
Алматы, 2010 ж., Омаркожаева Г.Н. «Комплексная 
гигиеническая оценка качества окружающей среды и риск-
факторов нефтегазовых месторождений» Алматы, 2006 ж., 
Ержанова А.Е. «Гигиеническая оценка и прогнозирование 
качества атмосферного воздуха в регионе Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения» Алматы, 2006 ж.  
Алайда аталған зерттеу жҧмыстары экологиялық қолайсыз 
аймаққа жататын аудан Атырау облысы Интеграциялық 
газды химиялық кешен бойынша денсаулық жағдайы мен 
денсаулық сақтау жҥйесђне қазђргђ кезде дейђн кӛптеген 
жылдар бойы зерттеу жҥргђзђлмеген. Тҧрғындардың 
медициналық демографиялық жағдайы, денсаулық сақтау 
жҥйесђне баға берђлђп болжам жасалмаған.  
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ  

ИНТЕГРИРОВАННОГО ГАЗО-ХИМИЧЕСКОГО КОММПЛЕКСА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Резюме: В статье дан обзор результатов исследований здоровья населения и окружающей среды в регионе Атырауской области 
Интегрированного газо-химического комплекса.В последние годы в регионе интегрированного газо-химического комплекса 
Атырауской области не проводилась оценка состояния системы здравоохранения населения сельских населенных пунктов, уровня 
оказания медицинской помощи, и первичной санитарной медицинской помощи.   
Ключевые слова: воздушный бассейн, загрязнение, риск, заболеваемость. 
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HYGIENICACSESSMENT AND FORECASTING OF PUBLIC HEALTH IN THE REGION OF INTEGRATED GAS-CHEMICAL  

COMPLEX OF ATYRAU REGION 
 

Resume: The article describes an overview of the research results of public health and the environment in the area of Atyrau region 
Integrated gas-chemical complex.In recent years, in the region of an integrated gas-chemical complex in Atyrauwas not assessed in the health 
system in rural settlements, level of care, and primary health care. 
Keywords: air  pool , pollution , risk, morbidity.  
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АНАЛИЗ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ КЛИНИКИ 
 
Статья отражает результаты собственного клинического ретроспективного исследования по назначению гипотензивных 
препаратов при артериальной гипертонии 2 и 3 степени в условиях частной поликлиники в городе Алматы. В клиническое 
исследование было включено 773  амбулаторные карты больных с диагнозом артериальная гипертензия 2 и 3 степени, 
осмотренных терапевтами и кардиологами частной поликлиники г. Алматы. Возраст пациентов варьировал от 41 до 78 лет. В 
статье проанализированы схемы гипотензивной терапии, выявлены наиболее часто встречающиеся группы препаратов, 
соответствие стандартам лечения артериальной гипертонии 2 и 3 степени. Предложены пути улучшения качества лечения 
артериальной гипертензии.  
Ключевые слова: Артериальная Гипертензия; Монотерапия; Комбинированная терапия; Гипотензивные препараты. 
 
Артериальная гипертензия - хроническое стабильное 
повышение АД, при котором уровень систолического АД, 
равный или более 140 мм.рт.ст., и (или) уровень 
диастолического АД, равный или более 90 мм.рт.ст., у людей, 
которые не получают антигипертензивные препараты. 
[Рекомендации Всемирной организации здравоохранения и 
Международного общества по гипертензии 1999 г.].  
Резистентная артериальная гипертония - превышение 
целевого уровня АД, несмотря на лечение тремя 
гипотензивными препаратами, один из которых диуретик. 
Артериальная гипертензия и ассоциированные с ней 
сердечно-сосудистые осложнения в настоящее время 
являются одной из ведущих причин снижения 
трудоспособности и увеличения смертности больных в 
современном мире. 
Важнейшее значение в терапии артериальной гипертензии, 
позволяющей продлить жизнь и сохранить здоровье 
больного, имеет медикаментозное снижение артериального 
давления. 
Учитывая высокую распространенность артериальной 
гипертензии среди взрослого населения Республики 
Казахстан и сопряженный с ней риск кардиоваскулярных 
осложнений, жесткий контроль артериального давления и 
стремление к удержанию его на оптимальном уровне 
становятся первоочередной задачей. 
В соответствии со стандартом лечения артериальной 
гипертензии, утвержденным протоколом  Экспертной 
комиссии по вопросам развития здравоохранения РК от 28 
июня 2013 года, основная цель лечения больных 
артериальной гипертензией состоит в максимальном 
снижении риска развития сердечно-сосудистых осложнений 
и смерти от них. Для достижения этой цели требуется не 
только снижение АД до целевого уровня, но и коррекция 
всех модифицируемых факторов риска (курение, 
дислипидемии, гипергликемия, ожирение), 
предупреждение, замедление темпа прогрессирования 
и/или уменьшение поражения органов-мишеней, а также 
лечение ассоциированных и сопутствующих заболеваний - 
ИБС, сахарный диабет и т. д. 
 При лечении больных АГ величина АД должна быть менее 
140/90 мм.рт.ст., что является ее целевым уровнем. При 
хорошей переносимости назначенной терапии 
целесообразно снижение АД до более низких значений. У 

пациентов с высоким и очень высоким риском ССО 
необходимо снизить АД < 140/90 мм.рт.ст. в течение 4 
недель. В дальнейшем, при условии хорошей переносимости 
рекомендуется снижение АД до 130/80 мм.рт.ст. и менее. 
В настоящее время для лечения АГ рекомендованы пять 
основных классов антигипертензивных препаратов: 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 
(ИАПФ), блокаторы рецепторов AT1 (БРА), антагонисты 
кальция (АК), диуретики, β-адреноблокаторы (β-АБ). В 
качестве дополнительных классов антигипертензивных 
препаратов для комбинированной терапии могут 
использоваться ɑ-АБ и агонисты имидазолиновых 
рецепторов. 
Цель работы: оценка распространенности применения 
различных групп гипотензивных препаратов при 
артериальной гипертензии 2 и 3 ст на поликлиническом 
этапе в условиях частной клиники. 
Материалы и методы исследования. В клиническое 
исследование было включено 773 амбулаторных карт 
больных с диагнозом артериальная гипертензия 2 и 3 
степени, осмотренных терапевтами и кардиологами 
поликлиники МК «Сункар» г.Алматы. Средний возраст 
пациентов составил 58 ± 1,3 года. Критериями включения 
были: первичный прием, выставленный диагноз 
Артериальная гипертензия 2 или 3 степени, назначенное 
лечение гипотензивными препаратами. Включенные в 
исследование пациенты были разделены на две группы. 
Первая группа Артериальная гипертензия 2 степени 
состояла из 386 (49,9%)больных  в возрасте от 37до 75 лет 
(в среднем 58 ± 1,3 года);Для лечения артериальной 
гипертензии 2 ст в 63,2% случаях (244 пациента) 
использовали монотерапию, в 36,8%  (142 пациента)- 
комбинированную терапию. 
Вторая Группа сравнения включала 387  (50,1) больных (58 
± 1,3 года) т.е такого же возраста что и первая группа, Для 
лечения артериальной гипертензии 3 ст в 17% случаях (66 
пациентов) использовали монотерапию, в 83%  (321 
пациента)- комбинированную терапию.  Обе группы были 
сопоставимы по возрасту, разной степени тяжести 
заболевания и применяемым дозам стандартной терапии. 
  


