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Р.Н. Тулкибаева, А.О. Мырзагулова  
«ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті  

 
ОҚО ШАЛҒАЙ ОРНАЛАСҚАН АУЫЛДАРДАҒЫ АУЫР ХАЛДЕГІ ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРГЕ  

АУРУХАНАҒА ДЕЙІНГІ ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ КӨРСЕТУДІ БАҒАЛАУ 
 

БДҰ мәліметіне сүйенсек, әлемде 20% жуық адам ауруханаға дейінгі мамандандырылған көмектің дер кезінде көрсетілмеуінен 
қайтыс болады. Демек денсаулық сақтау жүйесінде, шалғай орналасқан аудандарда ауруханаға дейінгі жедел жәрдем мен 
санитарлық авиациялық көмектің қажеттілігінің жоғарлағанын анықтайды. ҚР статистикалық агенттігінің мәліметі бойынша 
тұрғындардың қалаға миграциялануы мен урбанизациясы жоғарылауына қарамастан, еліміздің жартысына жуық тұрғындары 
(46%) ауылдық елді-мекендерде тұрады.  Еліміздің аумағы үлкен көлемді — 2 717 300 шаршы шақырымды алып жатыр.  
Түйінді сөздер: ОҚО, жүктілік, жедел жәрдем, бағалау 
 
Зерттеу мақсаты: Шалғай орналасқан ауылдардағы ауыр 
халдегі жүкті әйелдердің жағдайы мен медициналық 
көмекті ұйымдастыруды зерттеу және медициналық 
көмекті жақсарту үшін тәжірибелік ұсыныстар әзірлеу. 
Зерттеу міндеттері:  
1. ОҚО бойынша төтенше қызметтер туралы есепті 

деректерді талдау. 
2. Жедел жәрдем көрсету қызметкерлері мен шалғай 

орналасқан ауылдардағы әйелдерден медициналық 
көмекті бағалау бойынша респонденттердің пікірін 
зерттеу. 

3. Шалғай орналасқан ауылдардағы ауыр халдегі жүкті 
әйелдерге ауруханаға дейінгі медициналық көмекті 
оңтайландыру бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Өзектілігі: Оның ішінде ОҚО жер көлемі 117,3 мың шаршы 
шақырымды немесе республикамыздың 4,3% алып жатыр. 
Облыста 14 ауылдық аудан , Шымкент қаласынан өзге 7 
қала, 11 ауыл, 868 елді-мекен бар. Шалғай ауылдарда 
орналасқан тұрғындардың арнайы жетілдірілген және 
арнайы мамандандырылған медициналық көмекті алу 
мүмкіндігі төмен. Осыған байланысты жедел жәрдем 
көрсету мен санитарлық авиация жұмысын жақсарту керек. 
Санитарлы авиация міндеттеріне науқасқа жедел жәрдем 
көрсету немесе арнайы маманды аталған мекенге шұғыл 
жеткізу немесе науқасты қажетті медициналық ұйымға 
тасымалдау. (Косумов К.А. 2014ж) ҚР-да қазіргі таңдағы 
өзекті мәселе шалғай орналасқан ауылдарда ауыл халдегі 
жүктілерге ауруханаға дейінгі көмектің уақытылы немесе 
дұрыс көрсетілмеуінен ана өлімі көрсеткіші жиі тіркеледі. 
Жүкті, босанатын, босанған әйелдердің ауыр 
жағдайларының мониторингі жөніндегі нұсқаулық 
1) жүкті, босанатын, босанған әйелдердің ауыр 
жағдайларында тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемінің (бұдан әрі – ТМККК) уақтылығы мен 
толықтығы; 
2) ана денсаулығын сақтау бойынша медициналық көмек 
көрсетудің барлық деңгейінде үдеріске қатысушылардың 
арасында сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-
қимылды қамтамасыз ету; 
3) денсаулық сақтау ресурстарын тиімді пайдалану 
бөлігінде пациенттердің құқықтарын қорғауға бағытталған. 
Әйелдердің ауыр жағдайлары (бұдан әрі – ауыр жағдайлар) 
мониторингінің негізгі міндеттері: 
1) шұғыл көмек көрсетуді қамтамасыз ету, барлық 
мамандық дәрігерлері мен медициналық көмек көрсетудің 
барлық деңгейлерінің арасында науқастарды қарау 
сабақтастығын сақтау; 
2) медициналық көмек көрсету мәселелері бойынша 
уақтылы ақпарат алмасу; 
3) медициналық көмекті жақсартуға бағытталған іс-
шараларды бірлесіп жоспарлау және өткізу. 
Ауыр жағдайлар мониторингін өткізу кезінде медициналық 
ұйымдардың өзара іс-қимылы 
Медициналық ұйымдардың өзара іс-қимылы мынадай 
деңгейлерде жүзеге асырылады: 
1) ауылдық дәрігерлік амбулатория, медициналық пункт, 
фельдшерлік-акушерлік пункт, ауылдық емхана, ауылдық 
аурухана; 

2) аудандық орталық аурухана, аудандық емхана, 
диспансерлер, балалар емханасы, жедел медициналық 
жәрдем станциясы; 
3) облыстық аурухана, қалалық аурухана, облыстық 
диспансерлер; облыстық (қалалық) консультациялық-
диагностикалық орталық, ауданаралық аурухана, 
перзентхана, перинаталдық орталық, жедел медициналық 
жәрдем ауруханалары; балалар ауруханасы, санитариялық 
авиация, ведомстволық ауруханалар мен емханалар; 
4) жоғары білікті мамандандырылған дәрігерлік көмек 
көрсететін республикалық емдеу-алдын алу ұйымдары мен 
орталықтары, клиникалық ғылыми орталықтар мен 
ғылыми-зерттеу институттары, медицина академиялары. 
Медициналық ұйымдардың қызметіндегі өзара іс-қимыл 
тікелей және кері байланыстарды көздейді және мыналар 
арқылы жүзеге асырылады: 
1) диагностика мен емдеу хаттамаларына сәйкес 
медициналық ұйымдардың барлық деңгейінде ауыр 
жағдайлар кезінде медициналық көмек көрсету; 
2) науқастарды толық диагнозды, жүргізілген емді, 
диагностикалық және зертханалық зерттеулердің 
нәтижелерін көрсете отырып, медициналық ұйымның тиісті 
деңгейі мен бейініне консультацияға немесе емдеуге 
жатқызуға жіберу; 
3) ауыр жағдайдағы науқас әйелдердің жағдайының 
мониторингі. 
Барлық деңгейдегі медициналық ұйымдар басқа денсаулық 
сақтау ұйымдарының, денсаулық сақтауды мемлекеттік 
басқарудың жергілікті органдары мен денсаулық сақтау 
саласындағы уәкілетті органның негізді сұратуы бойынша 
статистикалық және өзге түрдегі медициналық ақпаратты 
ұсынуы тиіс. Өзара іс-қимыл кезінде туындайтын және 
денсаулық сақтау субъектісінің құзырынан тыс болатын 
өзге мәселелер денсаулық сақтауды басқару органына 
ұсыныстар енгізу арқылы шешіледі. 
Ауыр жағдайлар кезінде хабарлау үлгісі 
Әйелдердің қиын жағдайлары туындаған 
жағдайдасәйкес тізбе бойынша мынадай хабарлау 
үлгісін сақтаған жөн: 
1) стационардағы емдеуші дәрігері, бөлімше меңгерушісі, 
жауапты кезекші дәрігер мыналарға міндетті: 
 реанимация және жіті терапия бөлімшесінің (бұдан әрі – 

РЖТБ) дәрігерін шақыруы тиіс, ол 30 минуттың ішінде 
келуі тиіс (егер болса); 

 10 минуттың ішінде бас дәрігердің емдеу ісі жөніндегі 
орынбасарына ауыр жағдайдағы пациент туралы хабарлау 
керек; 

 диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына 
сәйкес медициналық көмек көлемін көрсетеді; 

   2) бас дәрігердің орынбасары мыналарға міндетті: 
 туындаған жағдай туралы бас дәрігерге жылдам 

хабарлайды; 
 20-30 минуттың ішінде консилиум құрады; 
 30 минуттың ішінде денсаулық сақтауды басқарудың 

жергілікті органдарының бас мамандарына, аудан 
басшыларына хабарлайды (акушер-гинеколог, педиатр); 

 қажет болған жағдайда санитариялық авиация 
бригадасын (бұдан әрі – санавиация) шақырады; 



                        
                     Вестник КазНМУ №1-2018 

 
 

 
7 

 пациенттің ауыр жағдайы кезінде емдеуді қамтамасыз ету 
үшін қажетті дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы 
бұйымдармен, қан компоненттерімен қамтамасыз етеді; 

Облыстардың және Астана, Алматы қалаларының 
денсаулық сақтауды жергілікті басқару органдары 
(бұдан әрі – ДБ) мыналарға міндетті: 
 әйелдердің қиын жағдайлары кезінде өңірлік 

дербестелген хабарлау үлгісін жасайды (барлық 
қатысушыларды көрсете отырып); 

 өңір жетекшісінің келуін қамтамасыз етеді; 
 пациенттің жағдайы тұрақтанғанға дейін әрбір 3 сағат 

сайын ауыр жағдай мониторингін жүзеге асырады; 
 санитариялық авиацияның жұмысын үйлестіреді; 
 медициналық ұйымдарды бірінші қажеттіліктегі дәрілік 

заттармен, қан компоненттерімен және медициналық 
мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етеді; 

 әйелдерді және жаңа туған нәрестелерді 
мамандандырылған көлікте тасымалдауды үйлестіреді; 

 перинаталдық көмекті өңірлендіруге сәйкес 
санитариялық көліктің ауыр науқастарды тасымалдау 
кезінде шұғыл көмек көрсетуге толық дайындығын 
қамтамасыз етеді; 

 облыстық санитариялық авиацияның тәулік бойғы 
режимдегі қызметін қамтамасыз етеді; 

 ана мен нәресте өлім-жітімін төмендету жөніндегі өңірлік 
штабқа өңірдегі негізгі проблемалар туралы ақпарат 
береді. 

Облыстық санитариялық авиация: 
 қызметін тәулік бойы жүзеге асырады; хабарлау және 

тіркеу жүйесі нақты ұйымдастырылған диспетчерлік 
пунктінің болуы (аудандарды, медициналық ұйымдар 
және олардың ара қашықтығы, кестелерінің және білікті 
мамандар бригадасының құрамы, телефон нөмірлері мен 
олардың негізгі жұмыс орны және қалааралық 
байланысқа шығуы көрсетілген өңір картасының болуы); 

 20-30 минуттың ішінде медициналық ұйымның өтінімі 
келіп түскеннен кейін бейінді білікті мамандар 
бригадасын жібереді; 

 әйелдер мен жаңа туған нәрестелерді мамандандырылған 
көлікте тасымалдауды тиісті деңгейден стационарда 
емделуге жатқызғанға дейін камтамасыз етеді; 

 санитариялық авиация бригадасы пациентті тасымалдау 
мүмкін болмаған жағдайда 48-72 сағаттың ішінде әйелдің 
жағдайы тұрақтанғанға дейін емдеу-консультациялық, 
қажет болған жағдайда операциялық көмек көрсетуге 
тиіс; 

 тасымалдау кезінде әрбір 15-30 минут сайын пациенттің 
гемодинамикалық көрсеткіштері мен жағдайын 
объективті бағалау жүргізеді; 

5) республикалық деңгейдегі медициналық ұйымдар: 

 шақырту келіп түскеннен кейін бір тәуліктің ішінде 
жетекшінің, қажет болған жағдайда мамандар 
бригадасының өңірлерге баруын қамтамасыз етеді; 

 барынша төмен деңгейден ауыстырылған және 
республикалық деңгейде мамандандырылған көмек 
көрсетуді қажет ететін әйелдерді (жүкті, босанатын, 
босанған) кедергісіз емдеуге жатқызуды; 

 жоғары мамандандырылған медициналық көмекті; 
 ауыр жағдайларда стационарлардың науқастарды емдеуге 

жатқызуға дайындығын қамтамасыз етеді; 
6) көшпелі бригада, аудандар мен облыстардың 
жетекшілері: 
 көмек туралы дабыл түскеннен кейін бастапқы тәуліктің 

ішінде ауыр жағдайдағы пациент жатқан медициналық 
ұйымға келуі тиіс; 

 науқас жағдайының ауырлығын белгілеуді, оны 
тасымалдаудың орындылығы мен мүмкіндігін; 

 емдеу-консультациялық, қажет болған жағдайда жедел 
көмек көрсетеді. 

7) Республикалық орталықтар: 
 жедел тәртіпте келіп түскен әйелдер мен балалардың 

ауыр жағдайларын есепке алу картасын тіркеуді жүзеге 
асырады; 

 күн сайын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігіне, денсаулық сақтау басқармалары және 
Республикалық ақпараттық-талдау орталығы ауыр 
жағдайлар туралы мәліметтерді жібереді; 

 ауыр жағдайлардың мониторингін жүзеге асырады; 
 облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының 

денсаулық сақтау басқармалары мен Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне ай сайын 
келесі есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне өңір 
бойынша жағдайдың талдауын ұсынады. 

Қорытынды: Хабарлануға тиісті жүкті, босанатын, босанған 
әйелдердің ауыр жағдайлары: жүктілік, босану, босанғаннан 
кейінгі кезеңде геморрагиялық шокпен 1000 мл.-ден аса көп 
қан жоғалтқан жүкті, босанатын, босанған әйелдер; 
босанғаннан және операциядан кейінгі кезеңдерде 3 
тәуліктен аса дене қызуы көтерілгендер; жарақаттық, 
аллергиялық шок белгілері бар жүкті, босанатын, босанған 
әйелдер; 12 сағаттан аса өкпені жасанды желдетуге ұзақ 
болған жүкті, босанатын, босанған әйелдер; тыныс алу 
жеткіліксіздігі 11-111 сат. ауыр дәрежедегі пневмония; 
декомпенсация сатысындағы жүре пайда болған, туа біткен 
жүрек кемістіктері; жүкті, босанған әйелдер 
диагноздарының қиын верификациялануы. Дер кезінде 
мамандандырылған көмек ана мен бала өмірін сақтап 
қалуға көмегін тигізеді.  
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Р.Н. Тулкибаева, А.О. Мырзагулова  
 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ  В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ПРОЖИВАЮЩИЕ  
В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ ЮКО  

 
Резюме: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) стремится к построению мира, в котором каждая беременная и каждый 
новорожденный получают качественную помощь на протяжении беременности, родов и послеродового периода. В рамках 
непрерывного оказания помощи по охране репродуктивного здоровья дородовая помощь (ДРП) служит платформой для 
проведения важных мероприятий в сфере здравоохранения, включая пропаганду здорового образа жизни, скрининг, диагностику 
и профилактику болезней. Доказано, что своевременное проведение доказательно обоснованных мероприятий в рамках ДРП 
может спасать жизни. Чрезвычайно важно, что в этот решающий момент в жизни женщины ДРП дает возможность предоставлять 
информацию и поддержку женщинам, семьям и сообществам. В процессе подготовки этих рекомендаций по ДРП стала очевидной 
важность эффективного и уважительного общения с беременными по физиологическим, биомедицинским, поведенческим и 
социокультурным вопросам, а также эффективного и уважительного оказания им социальной, культурной эмоциональной и 
психологической поддержки. Эти функции ДРП по предоставлению информации и оказанию поддержки являются залогом не 
только спасения жизней, но и повышения благополучия, обращения за медицинской помощью и ее качества. Положительный 
опыт, полученный женщиной на этапах ДРП и родов, может заложить фундамент для здорового материнства. 
Ключевые слова: ЮКО, беременность, скорая помощь, оценка 
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PROVISION OF MEDICAL CARE TO PREGNANT WOMEN IN SERIOUS CONDITION LIVING IN REMOTE AREAS  
OF THE SOUTH KAZAKHSTAN REGION 

 
Resume: The World Health Organization (WHO) is committed to building a world in which every pregnant woman and every newborn 
receives quality care throughout pregnancy, childbirth and the post-natal period. As part of the ongoing provision of reproductive health 
care, antenatal care (PDP) serves as a platform for important health interventions, including health promotion, screening, diagnosis and 
disease prevention. It is proved that the timely conduct of evidence-based actions within the framework of the DRP can save lives.  
It is extremely important that at this decisive moment in the woman's life, the DRP provides an opportunity to provide information and 
support to women, families and communities. In the process of preparation of these recommendations on DRP, the importance of effective 
and respectful communication with pregnant women on physiological, biomedical, behavioral and socio-cultural issues, as well as effective 
and respectful rendering of social, cultural emotional and psychological support to them has become evident.   These functions of the PSA in 
providing information and providing support are the key not only to saving lives, but also to improve well-being, seek medical help and its 
quality. The positive experience gained by a woman at the stages of ADP and childbirth can lay the foundation for healthy motherhood. 
Keywords: SKO, pregnancy, first aid, assessment 
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Е.С. Утеулиев, Р. Кажигаликызы, П.С. Садыкова 
Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ" 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧРЕЗКОЖНОЙ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 

АРТЕРИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ АКУШЕРСКОЙ  ПОМОЩИ  РОДИЛЬНИЦАМ 
 
Важнейшей  задачей акушерской и перинатальной служб является повышение качества и эффективности оказания медицинской 
помощи населению. В условиях изменения экологических и  социально- экономических условий жизни населения, отрицательно 
влияющих на здоровье, возрастает значимость  качества и эффективности медицинской помощи. 
Внедрение перинатальных  и клинических технологий (демедикализация беременности и родов, инфекционный контроль, активное 
введение третьего периода родов и др.) в родильных учреждениях способствуют снижению  случаев материнских и перинатальных 
потерь. 
Ключевые слова: транскожнаяэмболизация маточной артерии, материнская смертность, акушерские кровотечения. 
 
Введение. 
Основной задачей акушерской и перинатальной служб 
является повышение качества и эффективности оказания 
медицинской помощи населению. В условиях изменения 
экологических и  социально- экономических условий жизни 
населения, отрицательно влияющих на здоровье, возрастает 
значимость  качества и эффективности медицинской 
помощи. 
Внедрение перинатальных  и клинических технологий 
(демедикализация беременности и родов, инфекционный 
контроль, активное введение третьего периода родов и др.) 
в родильных учреждениях способствуют снижению  случаев 
материнских и перинатальных потерь. 

Ежегодно государство несет огромный социальный и 
экономический ущерб, возникающий вследствие 
послеродовых осложнений, а в частности послеродовых 
кровотечений (таблица 2). Распространенность 
послеродовых кровотечений (более 500 мл после 
самостоятельных родов и более 1000 мл после кесарева 
сечения) в мире составляет примерно 6% от всех 
беременностей, а тяжелых послеродовых кровотечений 
(более 1000 мл) – около 2%. В связи с этим необходимо 
совершенствовать медицинскую помощь в 
родовспомогательных учреждениях. 
Структуру материнской смертности в Республике Казахстан 
c 2011г по 2016г наглядно показывают следующие рисунка 
1 и 2. 
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Рисунок 1 - Наличие снижения показателя материнской смертности с 2011 по 2014г.  
Незначительный прирост в 2015г . на 3% в сравнении с 2014г. 

 

 
Рисунок 2 - Таблица указывает на структуру материнской смертности. 

 
Большинство причин материнской смертности вследствие 
экстрогенитальных заболеваний, на втором месте 
заслуживают внимания акушерские кровотечеиня. 
Тактика лечения послеродовых кровотечений, 
утвержденный протоколом РЦРЗ от2016г. выглядит 
следующим образом: 
Хирургические методы остановки акушерских 
кровотечений подразделяются на следующие: перевязка 
маточных артерий по О’Лири ; компрессионные 
гемостатические швы на матку; ампутация матки без 
придатков; экстирпация матки без придатков ; экстирпация 
матки с перевязкой внутренних подвздошных артерий; 
чрескожная транскатетерная эмболизация маточных 
артерий (4). 
Чрескожная транскатетерная эмболизация маточных 
артерий( ЧЭМА). 
Вакушерстве и гинекологии для остановки 
послеоперационных и послеродовых кровотечений вот уже 
более 20 лет успешно применяется -ЧЭМА маточных 
артерий , в то время как для лечения симптомов миомы 
матки стали использовать сравнительно недавно — около 
10 лет назад. С момента обнаружения закономерности 
между закупориванием кровеносных сосудов матки и 
исчезновением миомы матки метод начал широко 
распространяться по всему миру в качестве 
самостоятельного метода лечения этой женской проблемы. 
В настоящее время в год выполняются десятки тысяч ЧЭМА 
при миомах матки, и эта цифра неуклонно растет. 

Что представляет собой ЧЭМА маточных артерий - это 
малоинвазивное вмешательство: через прокол в бедренной 
артерии в кровеносные сосуды, которые питают миому 
матки, вводятся частички специального медицинского 
пластика, блокирующие кровоток. В итоге, мышечные 
клетки, которые формируют миому, гибнут. В течение 
нескольких недель происходит их замещение 
соединительной тканью. В большинстве случаев (98,5%) 
после ЧЭМА дополнительного лечения в отношении миомы 
матки уже не требуется(3). 
В Республике Казахстан  (г. Астана, 2010г.)совместными 
усилиями сотрудников Центра материнства и детства и 
Центра неотложной помощи Национального медицинского 
холдинга впервые в Казахстане начали успешно проводить 
чрезкожную транскатетерную эмболизацию маточных 
артерий при послеродовых кровтечениях (1,2). 
Цель исследования: Оценка эффективности чрезкожной 
транскатетерной эмболизации маточных артерий при 
оказании акушерской  помощи родильницам. 
Материал и методы: ретроспективный анализ 
эффективности эмболизации маточных артерий при 
массивных акушерских кровотечениях или высоком риске 
их возникновения. 
Проведен анализ 54-х историй родов пациенток с 
атоническим кровотечением, роды которых произошли с 
2009 по 2013 гг. в Национальный Научный Центр 
Материнства и Детства г. Астаны. Результаты показаны в 
рисунке 3. 
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