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КҮЙІККЕ ЖӘНЕ ҚАБЫНУҒА ҚАРСЫ ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАР НАРЫҒЫНА ШОЛУ  

 
Аталған мақалада күйікке және қабынуға қарсы сыртқа қолданылатын дәрілік препараттардың Қазақстан 
Республикасындағы нарығына маркетингтік шолу жүргізілді. Зерттеу жұмысының өзектілігі аймақтық деңгейдегі 
күйікке шалдығу мен оның салдарына негізделген. Маркетингтік шолу жүргізу барысында Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тізіліміндегі ақпараттарға сүйене отырып жазалған.   
Түйінді сөздер: күйік, қабыну, маркетинг, мемлекеттік тізілім, фармацевтикалық нарық. 
 
Кіріспе. Халықты және емдеу-алдын алу мекемелерін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету сапасын арттыру, сондай-ақ 
дәрілік заттарды ұтымды пайдалану Денсаулық сақтау саласындағы ұлттық саясатты іске асыру үшін 
фармацевтикалық қызметтің басым бағыттары болып табылады. 
2018 жылыдың статистикасына сүйенер болсақ, 16 619 төтенше жағдай болғанын көрсетеді. Оның ішінде 14 567 
оқиға — өрт. 2018 жылдың 15 қазанынан бастап 2019 жылдың 31 қаңтарына дейінгі жылыту маусымында елде 116 
адам қаза тауып, 111 адам жарақат алды.  
Тәжірибелік денсаулық сақтау мен әлеуметтік қорғау органдарының аса маңызды және күрделі мәселелерінің бірі - 
күйік ауруларын емдеу. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша жарақаттанудың барлық 
түрлерінің арасында күйікке шалдыққан науқастардың үлес салмағы жыл сайын 12-20% құрайды, оның 8% - ы 
балалардың тұрмыстық жарақаттарының үлесіне тиеді.  
Жарақаттану аймағына сәйкес терінің кез-келген бөлігінің жазылуына алуан уақыт көлемі қажет етіледі, бірақ 
алынған жарақат дәрежесінің ауырлауына байланысты күйік және қабыну ауруларының салдарынан тері және 
жүйке жүйесі ауруларына ұласу қауіпі жоғарылайды.  
Кей жағдайда жарақаттың адам денесінің ашық жерінде орналасуына байланысты жараны емдеу нәтижесі адамның 
психологиялық жай-күйінде де үлкен әсер етеді [1, 2]. 
Алайда, қазіргі таңға дейін кешенді тәсілді қолдана отырып, термиялық жарақаты бар науқастарға дәрілік көмекті 
оңтайландырудың фармакоэкономикалық аспектілерін, ассортименттік саясат пен нарықтағы  тиімді дәрі-дәрмекті 
зерттеуге жеткіліксіз көңіл бөлінді, бұл зерттеу жұмыстың өзектілігін анықтауға себепші болды [3]. 
Материалдар және әдістер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тізілімі  мен статистикалық жинақтар, 
контент-талдау, құрылымдық талдау әдістері қолданылды. 
Нәтижелер және талқылаулар. Қазақстан Республикасындағы  дәрілік заттардың мемлекеттік  тізілімі бойынша  
күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын дәрілік препараттар нарығына контент-талдау жүргізілді. 
Нәтежиесінде тіркелімге тіркелген дәрілік заттардың ішінде бұл препараттарға 3,8%  үлес тиесілі екендігі 
анықталды. 
Дерматологиялық  препараттар ішинде күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын дәрілік препараттар мына 
топтар бойынша жіктелді: 
1. D02 Жұмсартатын және қорғаныш әсер көрсететін препараттар 
2. D03 Жараны емдеуге арналған препараттар 
3. D06 Тері ауруларын емдеуде қолданылатын бактерия және микробқа қарсы препараттар 
4. D07 Дерматологияда қолданылатын глюкокортикоидтар 
5. D08 Антисептиктер және дезинфекциялық құралдар 
6. D10 Безеулік бөртпелерді емдеуге қолданатын препараттар 
7. D11 Басқа дерматологиялық препараттар [4]. 
Мемлекеттік тіркелімде жоғарыда көрсетілген топ препараттары бойынша 295 халықаралық патенттелмеген атау 
тіркелген. Жекелей тоқтала кетсек: «D02 Жұмсартатын және қорғаныш әсер көрсететін препараттар» 3,73%, «D03 
Жараны емдеуге арналған препараттар» 8,47%,  «D06 Тері ауруларын емдеуде қолданылатын бактерия және 
микробқа қарсы препараттар» 14,57%,  «D07 Дерматологияда қолданылатын глюкокортикоидтар» 26,78%, «D08 
Антисептиктер және дезинфекциялық құралдар» 29,2%, «D10 Безеулік бөртпелерді емдеуге қолданатын 
препараттар» 9,8%, ал «D11 Басқа дерматологиялық препараттар» 7,45% үлесті құрайды [5, 6]. 
 

 
Сурет 1 − ҚР фармацевтикалық нарығындағы күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын 

 дәрілік препараттардың жалпы үлес салмағы  



Талдау барысында нарықтағы күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын дәрілік препараттардың ішінде  
Отандық өндірушілердің препараттары 31,86% -ға ие болды. Шет елдік өндірушілердің үлесін 25 мемлекеттің 
өнімдері бөліп отыр. 

 

 
Сурет 2 − ҚР фармацевтикалық нарығындағы күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын  

дәрілік препараттардың өндіруші елдер бойынша үлес салмағы 

 
Шет елдік өндірушілердің ішінде  алдыңғы катарда  Ресей (12,88%), Үндістан (7,11%), Хорватия (5,42%),  Польша 
(5,08%), Украина (4,74%) мемлекеттері алып отыр. Қалған 45,79%  Беларусь, Португалия, Швейцария, Германия, 
Түркия, Латвия, Сербия, Венгрия, Грузия, Болгария, Австрия, Испания, Ұлыбритания, Сауд Арабиясы, Италия, 
Франция, Белгия, Ирландия, Пәкістан, АҚШ-тың препараттарына тиесілі. 
 
Кесте 1 – ҚР фармацевтикалық нарығындағы күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын дәрілік препараттардың өндіруші 
елдер бойынша үлес салмағы 

№ АТХ 
код 

Топ атауы Өндіруші 
ел 

Қазақстан Шет  мемлекет 
Препарат 

саны 
Үлес 

салмағы, 
% 

Препарат 
саны 

Үлес 
салмағы,

% 
1 D02 Жұмсартатын және 

қорғаныш әсер көрсететін 
препараттар 

4 8 72.73 3 27.27 

2 D03 Жараны емдеуге арналған 
препараттар 

12 5 20 20 80 

3 D06 Тері ауруларын емдеуде 
қолданылатын бактерия 
және микробқа қарсы 
препараттар 

13 9 20.93 34 79.07 

4 D07 Дерматологияда 
қолданылатын 
глюкокортикоидтар 

15 2 2.53 77 97.47 

5 D08 Антисептиктер және 
дезинфекциялық құралдар 

8 67 77.91 19 22.09 

6 D10 Безеулік бөртпелерді 
емдеуге қолданатын 
препараттар 

13 0 0 29 100 

7 D11 Басқа дерматологиялық 
препараттар 

9 3 13.63 19 86.37 

 
Отандық өндірушілер «D08 Антисептиктер және дезинфекциялық құралдар» тобы нарықта препараттарының үлесі 
бойынша алда болса, «D10 Безеулік бөртпелерді емдеуге қолданатын препараттар»  тобы бойынша мүлде өнім 
тіркелмеген. 
Күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын дәрілік препараттар нарығына жасалған талдау бойынша препараттар 
әртүрлі дәрілік қалыпта болатындығы анықталды. Салыстырмалы түрде ең көп үлесті жақпамайлар (27,8%), 
ерітінділер (24,7%) , кремдерге (21,69%) тиесілі [7]. 
 
 



Кесте 2 – ҚР фармацевтикалық нарығындағы күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын дәрілік препараттардың дәрілік қалпы 
бойынша үлесі 

Дәрілік қалып D02 D03 D06 D07 D08 D10 D11 Жалпы 
препарат 

саны 

Үлес 
салмағы, 

% 
Жақпамай 5 9 20 39 5 - 4 82 27,8 
Ерітінді 4 1 3 1 58 - 6 73 24,74 
Крем - 6 13 31 4 6 4 64 21,69 
Гель - 3 2 1 - 16 1 23 7,8 
Спрей - - 1 2 9 - 2 14 4,74 
Аэрозоль - 3 1 3 - - 1 8 2,71 
Ұнтақ 1 1 2 - 2 1 - 7 2,37 
Капсула  - - - - - 5 - 5 1,69 
Таблетка  - - - - 3 1 - 4 1,35 
Линимент - - 1 - 3 - - 4 1,35 
Сусабын - - - - - - 2 2 0,67 
Тұндырма - - - - 2 - - 2 0,67 
Шөп  - - - - - - 2 2 0,67 
Лиофелизат  - 1 - - - - - 1 0,33 
Лосьон - - - 1 - - - 1 0,33 
Эмульсия - - - 1 - - - 1 0,33 
Экстракт  - 1 - - - - - 1 0,33 
Паста  1 - - - - - - 1 0,33 

 
Талдау барысында дәрілік препараттардың санаулысы ғана рецептпен босатылатындығы белгілі болды.  
Препараттардың  40%-ы рецептсіз босатылады. 
 
Кесте 3 – ҚР фармацевтикалық нарығындағы күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын дәрілік препараттардың босатылу 
көрсеткіші 

№ АТХ 
код 

Топ атауы Жалпы 
саны 

Рецептпен Рецептсіз  
Препарат 

саны 
Үлес 

салмағы, 
% 

Препарат 
саны 

Үлес 
салмағы,

% 
1 D02 Жұмсартатын және 

қорғаныш әсер көрсететін 
препараттар 

11 0 0 11 100 

2 D03 Жараны емдеуге арналған 
препараттар 

25 2 8 23 92 

3 D06 Тері ауруларын емдеуде 
қолданылатын бактерия 
және микробқа қарсы 
препараттар 

43 8 18,6 35 81,4 

4 D07 Дерматологияда 
қолданылатын 
глюкокортикоидтар 

79 79 100 0 0 

5 D08 Антисептиктер және 
дезинфекциялық құралдар 

86 9 10,46 77 89,54 

6 D10 Безеулік бөртпелерді 
емдеуге қолданатын 
препараттар 

29 17 58,62 12 41,38 

7 D11 Басқа дерматологиялық 
препараттар 

22 3 13,63 19 86,37 

 

 



 
Сурет 3 − ҚР фармацевтикалық нарығындағы күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын дәрілік  

препараттардың топ бойынша рецептпен босатылу көлемі 

 
Күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын дәрілік препараттары бойынша әдеби шолу нәтижесінде 
тұтынушылар арасында тиімді 10 дәрілік препарат анықталды және бағалық талдау жүргізілді. 
 
Кесте 4 – ҚР фармацевтикалық нарығындағы күйікке және қабынуға қарсы қолданылатын дәрілік препараттарға бағалық талдау  

Препараттардың атауы Дәріханалар жүйесі Орташа бағасы(т) 
Еврофарма 

(т) 
Садыхан 

(т) 
Биосфера 

(т) 
Рауза 

(т) 
Пантенол, спрей 2779 2430 2760 2235 2551±228 
Бепантен Плюс,  
спрей 

2038 1865 2080 1715 1924,5±155,5 

Повидон-Йод, спрей 503 475 480 455 478,25±48 
Солкосерил, гель 1958 1840 2020 1660 1869,5±150,5 
Сульфаргин, гель 1804 1835 2430 1815 1971±615 
Олазоль, аэрозоль 1849 1610 1740 1455 1663,5±185,5 
Спасатель форте, бальзам 931 825 950 735 860,25±89,75 
Арго-Сульфан, крем 1636 1575 1695 1435 1589±106 
Левомеколь, мазь 415 415 550 380 440±110 
Бетадин, мазь 1967 1765 1750 1515 1749,25±217,75 

 
Қорытынды: Зерттеу жүргізу барысында Отандық және шетелдік әдебиет және ақпарат көздеріне сүйене отырып 
күйікке шалыну жағдайлары мен оның салдарын, күйікке және қабынуға қарсы сыртқа қолданылатын дәрілік 
препараттар нарығына талдау өзекті екендігі анықталды. Нәтежиесінде мемлекеттік тіркелімге тіркелген дәрілік 
заттардың ішінде бұл препараттарға 3,8%  үлес тиесілі екендігі белгілі болды. Шет елдік өндірушілердің ішінде  
күйікке және қабынуға қарсы сыртқа қолданылатын дәрілік препараттар нарығын алдыңғы катарды  Ресей 
(12,88%), Үндістан (7,11%), Хорватия (5,42%),  мемлекеттері алып отыр. Фармацевтикалық нарықтағы күйікке және 
қабынуға қарсы қолданылатын дәрілік препараттарға бағалық талдау барысында препараттардың орташа бағасы 
1509,6 тг-ге тең болды. 
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ОБЗОР РЫНОК ПРОТИВООЖОГОВЫХ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Резюме: В данной статье представлен маркетинговый обзор рынка наружных противовоспалительных и ожоговых 
препаратов в Республике Казахстан. Актуальность исследования обоснована на распространенности ожогов на 
региональном уровне и их последствиях. Работа написана на основе информации из Государственного реестра 
Республики Казахстан. 
Ключевые слова: ожог, воспаление, маркетинг, государственный реестр, фармацевтический рынок. 
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REVIEW OF THE BURNING AND ANTI-INFLAMMATORY MEDICINES MARKET 

 
Resume: This article presents a marketing review of the market for external anti-inflammatory and burn drugs in the 
Republic of Kazakhstan. The relevance of the study is based on the prevalence of burns at the regional level and their 
consequences. The article is based on information from the State Register of the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: burn, inflammation, marketing, state register, pharmaceutical market.  


