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СОЗЫЛМАЛЫ ГАСТРИТ ЖӘНЕ АСҚАЗАННЫҢ ОЙЫҚ ЖАРАСЫ АУРУЛАРЫВНЫҢ ТӘУЕКЕЛ СЕБЕПТЕРІ МЕН 
ЖЕКЕЛЕЙ ЖӘНЕ ПОПУЛЯЦИЯЛЫҚ ПРОФИЛАКТИКАЛАР АРСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫСТЫ БАҒАЛАУ 

 
Жүйелі жолмен  жалпы әдістемеге сүйене отырып созылмалы гастрит пен асқазанның ойық жарасын тудыратын 
бірыңғай қатерлі және сауықтыру себептерін анықтадық. Оның барысында қатерлі және сауықтыру себептерінің 
осы аурулардың қалыптасуына қосатын үлес салмағы туралы деректерге қол жеткіздік. Осы мәліметтер 
зерттелген себептердің созылмалы гастрит пен асқазанның ойық жарасының алдын алуға бағытталған жекелей 
және популяциялық профилактикалар жүргізу барысында алатын рангалық орындарын белгілеуге жағдай тудырды. 
Түйінді сөздер: созылмалы гастрит, асқазанның ойық жарасы, қатерлі және сауықтыру себептері, олардың 
рангалық орны, профилактикалық шаралар 
 
Тақырыптың өзектілігі. Ас қорыту органдары ауруларының арасында созылмалы гастрит пен асқазанның және он 
екі елі ішектің ойық жарасы(ОЖ) өте жиі кездеседі. Жиі қайталануға бейім бола отырып, патологиялық үрдіске ас 
қорыту жүйесінің басқа органдарын тартуына байланысты, науқастардың өміріне қауіп төндіретін асқынуларға 
әкеп соқтырады. Бұл аурулар көбінесе еңбек ету жасындағы адамдарда уақытша және тұрақты еңбекке 
жарамсыздық туындатады. Аталған мәселелер денсаулық сақтау тәжірибесінің жүзеге асыратын алғашқы 
профилактикасының ғылыми тұрғыда негізделген шараларын әзірлеу және енгізу қажеттілігін көрсетеді. Өйткені 
диагностика қою мен емдеудегі қол жеткізген жетістіктер СГ пен ас қорыту органдарының ойық жараларының 
таралу деңгейінің төмендеуіне әкеле қоймайды. 
Болашақ аурудың, атап айтқанда, СГ пен ОЖ туындау ықтималдығы тәуекел ұғымымен анықталады. Бұл жағдайда, 
бастапқы алдын алу немесе алғашқы профилактика осы аурулардың туындауына алып келетін тәуекелді себептерді 
төмендету шаралары ретінде қарастырылады. Тәуекел тұжырымдамасы - аурудың пайда болуына әсер ететін 
тәуекелдің жекелеген себептері (ТС) және халық арасында тәуекел топтарын жіктеу - созылмалы гастрит пен 
асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасының алдын алуға бағытталған іс-шараларын әзірлеу үшін елеулі 
мүмкіндіктер береді. 
Алдын алу үшін кешенді шараларды пайдаланудың ең тиімді стратегиясы басқаруға бейім бірқатар ТС-ге әсер ету 
болып табылады. Дүние жүзі денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) деңгейінде бастапқы алдын алуға  немесе алғашқы 
профилактикаға бір мезгілде СГ және ОЖ пайда болуына  алып келетін қатерлі себептер тартылады [3]. Біздің 
елімізде осы әдістемені тәжірбиелік медицина саласында қолданудағы алғашқы қадамдары қан айналымы 
жүйесінің ауруларына қатысты жасалды. Сондықтан да оларға қатысты ғылыми тұрғыда дәлелденген тәуекел 
себептері басқа ауруларға қарағанда толыққанды анықталған деп айтуға болады [4]. 
Зерттеу материалдары мен әдістері. Осы зерттеуде жүйелі көзқарас тұрғысынан және бірыңғай әдістеме негізінде 
СГ мен ОЖ пайда болуына әсер ететін өмір сүру жағдайы мен салтының жалпы себептері анықтау ғана емес, 
сонымен қатар олардың әсер ету шараларының сандық сипаттамасын алу мақсаты қойылды. Бұл әдістеме алғашқы 
алдын алудың кешенді салааралық интеграцияланған бағдарламаларын әзірлеуде немесе жеке және популяциялық 
деңгейлердегі жүргізілген жұмыстың жекелеген бағыттарының басымдығын анықтауға мүмкіндік береді. 
Таңдамалы жиынтықтың репрезентативтігін анықтау когорттық әдісті қолдану арқылы жүзеге асырылған. Біз 
зерттеу нысаны ретінде Түркістан облысы тұрғындарын алдық. Таңдамалы жиынтықтың жалпы көлемі 3070 
адамды құрады. Оның ішінде 1070 адам науқастардың негізгі тобын түзесе, 2000 тұрғын негізгі созылмалы 
бейинфекциялық аурулардың ешқайсысымен, оның ішінде СГ және асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасымен 
(ОЖ) ауырмағандар ретінде бақылау тобына жатқызылды. Таңдамалы жиынтық туралы алғашқы әлеуметтік-
гигиеналық ақпарат, яғни жинақталған ауру және қатерлі себептерден туындаған белгілер туралы деректер 
амбулаторлық карталардан созылмалы аурулар туралы мәліметтерді көшіру және арнайы әзірленген сауалнамаға 
сүйеніп зерттеу нысандарына сұрақнама жүргізу арқылы алынған [1]. Негізгі топ үшін сауалнамаларға еңгізілген 
180 сұрақ әлеуметтік-гигиеналық және өмір сүру салты себептерін қамтыса, бақылау тобы үшін 174 сұрақты түзеді. 
Созылмалы ауру науқастың өмір сүру салты мен жағдайларына тәуелді болып табылатындығын ескере отырып, 
сауалнамаға СГ мен ОЖ диагнозын алғашқы тіркеуге дейін адамға тән болған себептер енгізілді. 
Бастапқы әлеуметтік-гигиеналық ақпаратқа базалық талдау корреляциялық-регрессиялық сараптау әдістерін 
қолдана отырып жүргізілді. Соңынан егжей-тегжейлі талдау арнайы әзірленген бағдарламалар бойынша жүзеге 
асырылды. Әрбір жағдайда қатерлі себептер мен аурулар арасындағы дұрыс байланыс (р<0.05); детерминация 
коэффициенттері мен салыстырмалы тәуекелдің (СТ) шамасы референттік топтағы сырқаттанушылық 
коэффициентіне тәуелді емес талдамалы эпидемиологиядағы орталық көрсеткіш ретінде анықталды. 
Салыстырмалы қатерлілік (СҚ) шамасы осы қатерлі себептің ықпалына ұшырайтын адамдарда оң немесе теріс 
(санологиялық немесе патологиялық) санитарлық-гигиеналық себептер болған кезде аурудың пайда болу 
ықтималдығы оның әсер етпегендермен салыстырғанда қанша есе жоғары екендігін көрсетеді. Бір мезгілде 
себептің жекелеген тұлғаларға әсер ету күшін (жеке деңгей) және популяцияда таралу жиілігін (популяциялық 
деңгей) есепке алатын атрибутивтік тәуекел көрсеткіштері популяциялық деңгейде себептердің маңыздылығын 
бағалау үшін  қажет. 
Қол жеткізген нәтижелер. Талдау нәтижесінде СГ мен ОЖ- ның пайда болуына сенімді әсер ететін 38 жалпы 
қатерлі себептер анықталды; оның ішінде 18-і патологиялық және 20-санологиялық болып табылады, яғни 
аурулардың пайда болу ықтималдығын арттыратын немесе азайтатын себептер болып шықты. 



Созылмалы гастрит үшін әйелдің жынысының өзі қатерлі себеп болса (СҚ=1,16), ал асқазан мен он екі елі ішектің 
ойық жаралары үшін ерлердің жынысы қатерлі себеп болып (СҚ=2,0) табылады. Сондықтан созылмалы гастрит пен 
асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасын туындататын патологиялық және санологиялық себептер үшін жалпы 
тәуекел құрылымы мен ақпараттылығын талдау жұмысы аурулардың жыныстық ерекшеліктер бойынша 
жүргізіледі (1 және 2 кесте).Кестелерде келтірілген деректер ерлер мен әйелдерде СГ мен ОЖ-ның пайда болуына 
алып келетін патологиялық және сауықтырушылық әсері бар санологиялық себептердің салыстырмалы қатерлілігі 
мен көрсеткіштердің  шынайылығы. 
 
Кесте 1 – Ерлерде СГ мен ОЖ туындауына басқаруға қолайлы әсер ететін және кері әсер ететін негізгі себептер мен интегралдық 
мәні бар салыстырмалы қатерлілік (СҚ) пен шынайылық (-Р-) көрсеткіштерінің деңгейі 

Денсаулыққа 
қолайлы әсер ететін 
немесе кері әсер 
ететін қатерлі 
себептер 

Созылмалы гастрит Асқазанның ойық жарасы Қатерлі  және сауықтыру 
себептерінің  аурулардың 
профилактикасында алатын 
орны 

СҚ Сенімділік 
шекарасы 

-Р- СҚ Сенімділік 
шекарасы 

-Р- жекеше 
профилак-
тикада 

Популяциял
ық 
профилак-
тикада 

Төменгі 
шегі 

Жоғар
ы шегі 

Төменгі 
шегі 

Жоғар
ы шегі 

Ауру тудыратын (патологиялық) себептер 

Алкогольдік 
ішімдікті қабылдау 

2,19 1,99 2,39 <0,05 2.61 2,39 2,85 <0.01 1 1 

Темекі шегу 2.19 2,01 2,35 <0,00
1 

1.93 1,76 2,10 <0.00
1 

4 4 

Еңбек ету 
операцияларының 
монотондылығы 

1,68 1,53 1,81 <0,05 2,21 2,00 2,42 <0.05 5 12 

Ұйқының ұзақтығы 
7 сағат немесе одан 
аз болуы 

1.88 1,72 2,04 <0,00
1 

2.34 2,13 2,57 <0.00
1 

3 3 

Душты (ванна) 
аптасына бір рет 
немесе одан да аз 
қабылдау 

1.75 1,61 1,91 <0,00
1 

1.69 1,54 1,84 <0.00
1 

7 6 

Дене салмағы 
қалыпты шамадан 
аз 

1.49 1,36 1,60 <0,05 1.51 1,38 2,66 <0,05 14 13 

Өзге адамдарға 
қарағанда 
Дәмдеуіштерді 
көбірек  тұтыну 

1,50 1,38 1,64 <0,05 1.53 1,40 1,68 <0,05 13 15 

Күніне 3 реттен  кем 
тамақтану 

1.65 1,49 1,79 <0,05 1.40 1,28 1,54 <0.05 12 5 

Ақ нан мен  бөлке  
нанға  құмарлық  

1,45 1,35 1,57 <0,05 1,44 1,33 1,61 <0.05 15 14 

Сауықтырғыш (санологиялық) себептер 
Менеджментпен 
қанағаттанарлық 
қарым-қатынас 

1,84 1,66 2,00 <0,00
1 

1,74 1,58 1,90 <0.00
1 

6 10 

Бір ай ішінде 
біркелкі жұмыс 
жүктемесі 

1.73 1,59 1,91 <0,00
1 

1.61 1,47 1,77 <0.00
1 

8 8 

Теріс эмоционалды 
стресстің барабар 
әрекеті 

1.50 1,37 1,63 <0,01 1,55 1,41 1,72 <0.01 11 9 

Кофенің 
артықшылығы 

1.57 1,45 1,73 <0.01 1,53 1,31 1,77 <0.01 9 7 

Жемісті сусындар 
мен шырындарға 
артықшылық беру 

1.74 1,59 1,91 <0,05 2.62 2,38 2,88 <0.01 2 2 

Күндізгі уақытта 
дефекация актісінің 
бекітілген уақыты 

1,56 1,44 1,70 <0.01 1.50 1,38 1,66 <0,01 10 11 

 
Кесте 2 – Әйелдерде СГ мен ОЖ туындауына басқаруға ыңғайлы әсер ететін және кері әсер ететін негізгі себептер мен 
интегралдық мәні бар салыстырмалы қатерлілік (СҚ)  пен шынайылық (-Р-) көрсеткіштерінің деңгейі 

Басқаруғы қолайлы 
әсер ететін немесе 
кері әсер ететін 
себептер 

Созылмалы гастрит Асқазанның ойық жарасы Қатерлі  және сауықтыру 
себептерінің  аурулардың 
профилактикасында алатын 
орны 

СҚ Сенімділік 
шекарасы 

-Р- СҚ Сенімділік 
шекарасы 

-Р- жекеше 
профилак-
тикада 

Популяциял
ық 
профилак-
тикада 

Төменгі 
шегі 

Жоғар
ы шегі 

Төменгі 
шегі 

Жоғар
ы шегі 

Ауру тудыратын (патологиялық) себептер 
Аноргазмия 2.71 2,48 2,98 <0,00

1 
4.79 4,35 5,27 < 

0,001 
1 16 

Діріл 2,58 2,36 2,82 <0,00
1 

2.52 2,29 2,77 <0,05 2 14 

Шу 2.04 1,87 2,23 <0.00
1 

1.84 1,70 2,02 <0,05 4 4 

А жеке тұлғаның 
түрі 

2.46 2,26 2,68 <0,00
1 

1.54 1,42 1,66 <0,05 3 9 

Душ қабылдау 1.80 1,65 1,99 <0.00 1.89 1,73 2,07 <0.00 6 8 



(ванна) аптасына 1 
рет және сирек 

1 1 

Күніне 3 реттен 
сиретпей тамақ ішу 

1.11 1,02 1,22 <0,05 1,75 2,61 1,91 <0.05 16 2 

Басқа дәмдеуіштер 
тұтыну 

1.71 1,57 1,87 <0,01 1.59 1,46 1,74 <0.05 13 6 

Ақ нан мен бөлке 
нанға құмарлық  

1.41 1,30 1,56 <0.01 1,97 1,80 2,16 <0.00
1 

12 15 

Тұзды басқалардан 
артық тұтыну 

1,47 1,34 1,62 <0.05 2.15 1,97 2,35 <0,01 8 17 

Сауықтырғыш (санологиялық) себептер 

Дене 
шынықтырумен 
айналысу 

1,31 1,21 1,45 <0.05 2,23 2,05 2,45 <0.01 10  

Кофені жиі 
қабылдау 

1.26 1,18 1,38 <0,05 1.60 1,46 1,76 <0.05 17 11 

Жемісті жиі 
қабылдау 

2,21 2,02 2,44 <0.00
1 

1,66 1,51 1,83 <0,05 5 5 

Көкөністерге 
құмарлық 

1.79 1,62 1,94 <0.00
1 

1.82 1,66 2,00 <0.01 9 3 

Күйеуімен 
арақатынас 
қанағаттанарлық  

1.51 1,38 1,66 <0,00
1 

2,15 1,95 2,37 <0.00
1 

7 10 

Қалыпты ұйқы 1.37 1,27 1,51 <0.01 1,80 1,65 1,99 <0.01 15 7 

Бір тәулік ішінде 
дефекация актісінің 
белгіленген уақыты 

1,53 1,43 1,69 < 
0.001 

1.91 1,75 2,11 <0,00
1 

11 13 

Күнделікті 
дефекация актісі 

1,40 1,30 1,54 <0.01 1.89 1,71 2,05 <0.00
1 

14 12 

 
Бірінші кезекте, екі жыныстағы патологиялық және санологиялық себептердің жалпы санынан жеке 
детерминацияланған себептер басым екенін, олардың болуы немесе болмауы адамның өмір сүруі мен тұрмыс 
жағдайларымен емес, тиісті психологиялық элементтермен және уәждемелермен айқындалады. Кестедегі есепке 
алынған 9 патологиялық себептер 1 және 2. тек 4 жалпы. Егер ерлерде СГ мен ОЖ пайда болуында зиянды әдеттер 
үлкен рөл атқарса, ал әйелдерде техногенді себептер басым роль атқаратын болып шықты. Ерлер мен әйелдерде СГ 
пен ОЖ-ның туындауындағы көрсетілген себептердің рөлін тұтастай салыстыра отырып, кешенді тәуекел 
көрсеткіштерінің арақатынасы 1:3 тең болса, кешенді қауіпті себептерге қарсы себептердің арақатынасы 1:4 тең 
келетін болып шықты. 
СГ және ОЖ таралуы санологиялық себептерге қарағанда патологиялық себептердің қатар санына байланысты. 
Егер кестеде көрсетілген патолгиялық себептерді жою жөніндегі іс-шараларды табысты іске асыру ерлердің СГ 
сырқаттанушылығын 7,9% - ға және ОЖ-мен сырқаттанушылығын 9,4% - ға (әйелдердің сырқаттанушылығы 
тиісінше 19,5 және 9,9% - ға) төмендеуін қамтамасыз ете алса, онда санологиялық себептерді өсіру ерлердің 
созылмалы гастритпен сырқаттанушылығын 5,7% - ға, ал ойық жаралармен сырқаттанушылығын 5,5% 
төмендетеді. Сонымен қатар әйелдердің сырқаттанушылығын әрбір патология бойынша тиісінше 12,3 және 6,0% - 
ға дейін төмендететін болып шықты. 
Кестелерде көрсетілген өмір сүру жағдайы мен салттарына қатысты қатерлі себептер көптеген әдебиеттерде де СГ 
және ОЖ-дың туындауына алып келетін себептер ретінде көрсетілген. [2,3], бірақ олар маңыздылығы жағынан 
кейде қарама-қайшы және басымдылығы бойынша да бірдей емес. Алайда авторға қол жетімді әдебиетте әйел 
аноргазмиясының әсер ету дәрежесі, дефекация актісінің тұрақтылығы мен уақытша бекітілуі, сондай-ақ душ 
қабылдау жиілігі туралы деректер кездеспеді. 
Кейбір авторлардың пікірінше, қанағаттанғысыз жыныстық қатынастар холинергиялық құрылымдардың 
белсенділігінің өсуінен байқалады және ОЖ-ның пайда болуына ықпал етеді. Біздің мәліметтер бойынша, 
аноргазмия жеке деңгейде ең маңызды патологиялық себеп  болып табылады және  әйелдердің арасында СГ-тың 
2,7 есе және ОЖ-ның 4,8 есе өсу ықтималдығын арттырады. 
Күнделікті дефекация актісі және тәулік ішінде оның белгіленген уақытта болуы СГ және ОЖ маңызды 
санологиялық себептері болып табылады. Бұл тәуелділіктің саногенетикалық механизмі зерттеудің арнайы бағыты 
болуы мүмкін. Душ (ванна) қабылдау жиілігінің СГ және ОЖ-ның пайда болуына әсері судың адамның жүйке-
психикалық мәртебесіне әсер етуіне байланысты болуы мүмкін. 
СГ және ОЖ туындауына әсер ететін шартты басқарылатын себептер қатарынан отбасының материалдық 
қамтамасыз етілу деңгейі елеулі мәнге ие. Отбасының материалдық қамтамасыз етілуінің нашарлығынан ерлерде 
СГ туындау ықтималдығы 2,1 есе, әйелдерде - 2,2 есе, ал ОЖ - тиісінше 2,7 және 3.4 есе артады. Осы себеп пен 
аурулардың таралу деңгейі арасындағы байланыстың жоғары екендігі байқалады. Жоғары дәрежедегі материалдық 
қамсыздандыру белгілі бір шамада жоғары мәдениетпен және медициналық-гигиеналық жағдаймен байланысты 
болуы мүмкін [2,3]. 
Шартты басқарылатын санологиялық себептер арасында әйелдердің аптасына 5 күндік жұмыс стеуінің 
маңыздылығын атап атап өту керек. Бұл жағдайда СГ туындау ықтималдығы басқа жұмыс ережелерімен 
салыстырғанда 1,5 есе және ОЖ-ның туындау ықтималдығы 2 есе азаяды. Егер әйелдердің анамнезінде босану 
оқиғалары кездессе СГ және ОЖ туындауына оңды әсерін тигізеді(СҚ= 1,6 және 1,9). 
Екі жыныстағы адамдарда гипертониялық аурулардың болуы мен олдардың СГ және ОЖ қалыптасуы арасындағы 
дистропияның орын алатындығы анықталды.Адамдардың гипертониялық ауруға шалдығуына байланысты СГ 
пайда болу ықтималдығы ерлерде 2,1 есеге және әйелдерде 2 есеге төмендейді, ал асқазан мен он екі елі ішектің 
ойық жарасының таралуы - тиісінше 6,9 және 3,4 есе азаяды. 
Авторлар қатары [3, 4] ОЖ-ға ұшыраған ауруларда тұқым қуалайтын бейімділіктің болу мүкіндігін көрсетеді. Ал 
асқазанның ойық жарасының дамуында генетикалық себептердің әсер ету үлесі 70% шегінде ауытқиды деп 



есептейді. Біздің қол жеткізген мәліметтерге қарағанда, әкелердің ас қорыту органдарының аурулары ер кісілердің 
асқазанның ойық жарасының қалыптасу мүмкіндігін немесе ықтималдығын 2 есеге арттырады, ал аналарда 
осындай аурулардың болуы ер кісілердің асқазанның ойық жарасымен ауыру мүмкіндігін 1,4 есеге жоғарылатады. 
Әкеде ас қорыту органдары ауруларының болуы әйелдер арасында асқазанның ойық жарасымен ауыру мүмкіндігін 
2 есеге арттырса, ал анасында осындай патологияның болуы созылмалы гастриттің туындау қауыптілігін 1,3 есе 
арттырады. 
Зерттеудің қортындылары. 
1. Осындай өңірлік ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу созылмалы бейэпидемиялық аурулардың патологиялық 
және санологиялық қатерлі себептерінің таралу деңгейін анықтауды қамтамасыз етеді. Қол жеткізген нәтижелер 
жеке және популяциялық деңгейлерде өмір сүру жағдайы мен салты себептері кешенді біріктірілген 
профилактикалық бағдарламаны моделдеуге мүмкіндік береді. Мұндай зерттеулердің мақсаты ДДСҰ Кеңесінің 
профилактикалық шараларды жүзеге асыру жолдары туралы ұсынымдарына сәйкестендіру болып табылады. 
2. Созылмалы гастрит (СГ) пен асқазанның ойық жарасының (ОЖ) интеграцияланған жекелей профилактикасын 
жүзеге асыру мақсатында ең алдымен мынадай міндеттерді шешу қажет: ерлер арасында - темекі шегуден және 
алкогольдік ішімдіктерді тұтынудан бас тарту, ұйқы ұзақтығын кемінде 8 сағатқа дейін қамтамасыз ету, жеміс-
жидек сусындарын қолдауды арттырып, жемістер мен көкөністерді жиі пайдалану, өндірістік қатерлі себептерді 
(еңбек операцияларының монотондығы, бір ай ішінде біркелкі емес жұмыс жүктемесі) алып тастау; әйелдер 
арасында-аноргазмияны емдеу, өндірістік қауыпты себептерді (діріл, шу) болдырмау.  
3. СГ мен ОЖ интеграцияланған алдын алудың кешенді салааралық бағдарламаларын әзірлеу барысында мынадай 
бірінші кезектегі міндеттерге қол жеткізуге ұмтылу қажет: ерлер арасында – жеке деңгейдегі шараларға сәйкес; 
әйелдер арасында дене шынықтырумен айналысуға тарту, тамақ қабылдау жиілігін күніне 3 ретке дейін және одан 
да жиі етіп арттыру, қолданылатын көкөністер мен жемістердің саны мен сапасын жоғарылату, дәмдеуіштерді 
тұтынуды азайту және ұйқыны қалыпқа келтіру. 
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ОЦЕНКА ПРИЧИН РИСКА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И  
СВЯЗИ МЕЖДУ ЛИЧНЫМИ И ПОПУЛЯЦИОННЫМИ ПРОФИЛАКТИКОЙ 

 
Резюме: С позиции системного подхода и на основе общей методологии было проведено исследование для 
выявления факторов риска и факторов противодействия риску, общих как для хронического гастрита, так и для 
язвенной болезни желудка. Получены количественные характеристики степени их влияния на возникновение этих 
заболеваний и интегральные ранговые места в индивидуальной и популяционной профилактике, что позволило 
определить приоритетные мероприятия по комплексной профилактике хронического гастрита и язвенной болезни 
желудка. 
Ключевые слова: хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, факторы риска и антириска, ранговые места, 
профилактика. 
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ASSESSMENT OF THE CAUSES OF RISK OF CHRONIC GASTRITIS AND GASTRIC ULCER AND THE  

RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL AND POPULATION PREVENTION 
 

Resume: From the standpoint of a systematic approach and on the basis of a common methodology, a study was conducted 
to identify risk factors and risk counteraction factors common to both chronic gastritis and gastric ulcer. Quantitative 
characteristics of the degree of their influence on the occurrence of these diseases and integral rank places in individual and 
population prevention were obtained, which allowed determining priority measures for the comprehensive prevention of 
chronic gastritis and gastric ulcer.  
Keywords: chronic gastritis, gastric ulcer, risk factors and anti-risk, ranking places, prevention.  


