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Созылмалы жұқпалы емес аурулардың алдын-алу мәселесі әлемнің көптеген елдерінде, соның ішінде Қазақстанда да 
өзекті болып табылады. Бұл мәселені шешу үшін созылмалы жұқпалы емес аурулары бар науқастарды емдеудің 
тиімділігін және олардың қауіп факторларын түзету мақсатында дәрігерлер мен пациенттердің өзара әрекеттесуімен, 
жаппай қатысу орындарында халыққа алдын алу бойынша кеңес беруді ұйымдастыруға мүмкіндік беретін түрлі 
технологиялар қолданылады. Осылайша, созылмалы жұқпалы емес аурулармен тиімді күресу және қауіп факторларының 
алдын алу үшін жеке тәсілмен кешенді бағдарламалар қажет. Сондықтан кейіннен Қазақстан Республикасы 
субъектілеріне осы мақсаттар үшін популяция мен жеке сипаттағы ең тиімді әдістерді қолдануға мүмкіндік беретін 
озық тәжірибелер базасын құру үшін, Қазақстан Республикасының тұрғындары үшін салауатты өмір салтын 
қалыптастыруғажәне бақылауға бағытталған алдын алу бағдарламалардың тиімділігін бағалау әдістемесін жасау 
қажет. 
Осыған байланысты, осы мақалада созылмалы жұқпалы емес ауруларды алдын алу үшін қолданыстағы шараларды 
өзгерту мүмкіндігі туралы мәселе қаралады және алдын алу бағдарламаларының тиімділігін арттырудың басқа 
перспективті тәсілдері қарастырылады. 
Ключевые слова: созылмалы жұқпалы емес аурулар, медициналық профилактика орталықтары, қауіп факторлары, 
салауатты өмір салты (СӨС). 

 
Кіріспе 
Аурулардың алдын алу және денсаулық сақтауды жақсарту Қазақстан Республикасының мемлекеттік әлеуметтік саясатының 
маңызды бағыты болып табылады. Қазіргі уақытта созылмалы жұқпалы емес ауруларды «өркениет аурулары» деп атайды 
және олар аурушылықтың және өлімнің салдарынан жұмысынан айрылу деңгейін анықтайды. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) мәліметі бойынша, 2015 жылы созылмалы жұқпалы емес аурулар әлемде 
40 миллион адамның өліміне себеп болды, ал 2016 жылы дүниежүзілік аурудың ауыртпалығын зерттеуге сәйкес, созылмалы 
жұқпалы емес аурулардан болатын өлім барлық өлімнің 70% -дан астамын құрады. Әлемде; жүрек-қан тамырлары 
ауруларынан 17,7 миллион адам қайтыс болады, ал 2025 жылға қарай бұл көрсеткіш 24 миллионға дейін артады *1,2+. 
Статистикалық мәліметтер ауру, ерте еңбекке жарамсыздық және мерзімінен бұрын өлім-жітім құрылымында басты орынды 
жүрек-қан тамырлары, онкологиялық, нейропсихикалық аурулар, тыныс алу аурулары және еңбек потенциалының 
төмендеуіне ықпал ететін жарақаттар алады. Патологияның осы түрлерінің өсуі халықтың өмір сүру салтына, қауіп 
факторлары мен жаман әдеттердің болуына байланысты (физикалық белсенділігі төмен, дұрыс тамақтанбау, темекі шегу, 
алкоголь және есірткіні қолдану) *3,4+. 
Қазақстан Республикасындағы жалпы өлім-жітім құрылымында жүрек-қан тамырлары және қант диабетінен болатын өлім 
жетекші орын алады. Әлемнің көптеген елдеріндегідей, Қазақстанда да жүрек-қан тамырлары және қант диабеті алдын-алуға 
болатын мүгедектік пен мерзімінен бұрын өлімнің негізгі себептерінің бірі болып табылады. Мысалы, елде инсультпен 
ауыратын науқастардың үштен бірінен көбі қайтыс болады, ал шамамен 70% -ы мүгедек болып қалады, ал халықаралық 
мәліметтерге сәйкес инсульттің шамамен 80% уақтылы емдеу және алдын-алу шараларының алдын алуға болады.*10-14]. 
Профилактикалық медицинаның жинақталған тәжірибесіне қарамастан, бүгінгі күні созылмалы жұқпалы емес аурулары бар 
науқастармен жұмыс жасаудың жалпы қабылданған жеке әдістерінің алгоритмі жоқ, олардың тиімділігі медициналық 
технологиялардың тиімділігімен теңестірілуі мүмкін және медициналықперсоналды жеке профилактикалық кеңестерге 
оқытудың сапасын қайта қарау қажет. 
Жоғарыда айтылғандардың барлығы қазіргі уақытта созылмалы жұқпалы емес аурулардың даму қаупі факторлары бар 
адамдарға жеке профилактикалық кеңес берудің ұйымдастырушылық технологияларын жасау қажеттілігі туындайды, бұл 
осы зерттеудің өзектілігін анықтайды. 
Зерттеу мақсаты 
Созылмалы жұқпалы емес жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын-алу шараларын ұсыну үшін тұрғындардың, 
пациенттердің медициналық қызметтердің сапасы, қол жетімділігі және уақытылы болуы туралы пікірін зерттеу. 
Зерттеу әдістері 
Осы мақсатқа жету үшін біз үздіксіз зерттеу әдісін қолдана отырып, медициналық-әлеуметтік зерттеу жүргіздік. Кейс-стади 
жағдайында кездейсоқ таңдау алынды (әр респондент бір рет анкетаны толтырады). Жинау бірлігі пациенттерді әлеуметтік 
сауалнама болды. Голландиялық DEBQ тағам мінез-құлқы сауалнамасынан, 75 жастан асқан азаматтарға созылмалы жұқпалы 
емес ауруларды, олардың даму қаупін анықтайтын сауалнамадан құрылған сауалнама 20 сұрақтан тұрады, оны Қазақстан-
Ресей медициналық университетінің жергілікті этика комиссиясы мақұлдады. «2019 ж., № 4 хаттама.Сауалнама «Зейнеткерлік 
жасқа жеткен тұлғалар үшін күндізгі келу жартылай стационары» ҚБ мемлекеттік мекемесі Алматы қаласы, Потанин көшесі, 
247а;ШЖҚ "№4 Қалалық клиникалық аурухана" МКК, Алматы қаласы, Папанина көшесі, 220 мекен-жайындағы 
мекемелерінде 18-ден 80 жасқа дейінгі 100 науқасқа сауалнама жүргізілді. 
Зерттеу нәтижелері 
Біз Алматы қаласында 100 респондент арасында сауалнама жүргіздік. Сауалнаманың мақсаты халықты созылмалы жұқпалы 
емес ауруларды алдын алу туралы ақпараттандыру және аурудың даму қаупі сияқты жаман әдеттердің болуы төмен 



факторлардың таралуын анықтау; физикалық белсенділік, тамақтанудың психоәлеуметтік факторларына зиян келтіру, 
сондай-ақ жеке және әлеуметтік алдын алу шараларының сақталуы. 
Жас ерекшеліктеріне сәйкес тақырыптар келесідей бөлінді: 30-39 жас - 17%, 40-49 жас - 8%, 50-59 жас - 21%, 60-69 жас - 31%, 
70 және одан жоғары - 23%. Науқастардың ішінде әйелдер басым (61%), ерлердің үлесі 39% құрады. 
Профилактикалық тексерулердің жиілігі туралы сұраққа респонденттердің 21,4% -ы 2-3 жылда бір рет, жылына бір рет 43,9% 
және 29,6% профилактикалық тексеруден өтпейтінін атап өтті (1-сурет). 
 

 
Сурет 1 - Профилактикалық тексерулердің жиілігі 

 
Респонденттердің арасында артериялық гипертензия сияқты жүрек-қан тамырлары патологиясының дамуындағы осындай 
жетекші қауіп факторының таралуы жоғары. 100 респонденттің 63% жағдайында дәрігер пациенттерге олардың қан қысымы 
жоғары екенін айтты. 
Респонденттердің 29% -ы жүректің ишемиялық ауруы туралы хабарлайды (стенокардия немесе миокард инфарктісі). Ал 39,4% 
-ы қант диабеті немесе жоғары қандағы қант туралы хабардар болды. Аурулар туралы сауалнаманың нәтижелері бойынша 
респонденттердің 43,8% -ында бірнеше ауру бар (2-сурет). 
 

 
Сурет 2 - Респонденттердің олардың ауруы туралы хабардар болуы 

 
55 жасқа дейінгі жақын туыстарының (анасы, 65 жасқа дейінгі інілері немесе әкесі, іні-қарындастары) сауалнамаға 
қатысқандардың 41,8% миокард инфарктімен, 46,5% инсультпен және 42,4% -мен ауырған. қант диабеті болды (3-сурет). 
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Сурет 3 - респонденттердің туыстарында (65 жасқа дейінгі аналарда, әпкелерде немесе әке, інілерде) аурулардың болуы 

Алкогольді тұтыну жеке және қоғамдық денсаулық үшін қауіпті факторлардың бірі болып табылады. Сауалнамаға сәйкес 
респонденттердің көпшілігі алкогольді ішеді (77%) (4-сурет). 
 

 
Сурет 4 - Респонденттер арасындағы алкогольді тұтынудың динамикасы 

 
Респонденттер физикалық белсенділікті төмендегідей бағалады: респонденттердің көпшілігі (44%) күндіз сирек 30 минуттан 
көп уақытты жүреді, 18% -ы отырықшы өмір салтын жүргізеді, ал қалғаны (38%) көбінесе серуендеуге уақыт бөледі (5-сурет). 

 
Сурет 5 - Респонденттердің физикалық белсенділігінің динамикасы 

 
Барлығына белгілі, теңдестірілген тамақтану аурудың басталуын төмендетудің бір әдісі. Алайда сауалнамаға қатысқандардың 
59% -ы тамақ құрамындағы майдың немесе холестериннің мөлшеріне назар аудармайды. Сұраққа: «Егер салмағыңыз көбейе 
бастаса, сіз әдеттегіден аз жейсіз бе?» 27,3% «ешқашан», 30,3% «сирек», 30,3% «кейде», 10% «жиі», 2% «өте жиі» деп жауап 
берді (6-сурет). 
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Сурет 6 - Салмақ жинауға қатынасының динамикасы 

 
Респонденттердің көпшілігі (43%) денсаулық жағдайын ішінара қанағаттанарлық, 22% қанағаттанарлық деп бағалайды. 
Респонденттердің тек 6% -ы өз денсаулығын өте қанағаттанарлық, 29% -ы қанағаттанарлықсыз деп санайды (7-сурет). 
 

 
Сурет 7 - Респонденттердің денсаулығына қанағаттануы 

 
Респонденттердің көпшілігі (43%) денсаулық жағдайын ішінара қанағаттанарлық, 22% қанағаттанарлық деп бағалайды. 
Респонденттердің тек 6% -ы өз денсаулығын өте қанағаттанарлық, 29% -ы қанағаттанарлықсыз деп бағалайды. 
Сонымен, сауалнама нәтижесінде респонденттердің 43,8% -ында екі немесе одан да көп қауіп факторлары бар екендігі 
анықталды. 
Осыған сүйене отырып, салауатты өмір салты мен өмір дағдыларын қалыптастыру, маңызды қаржылық шығындарды қажет 
етпейтін, бірақ әлеуметтік-экономикалық нәтиже бере алатын санитарлық-гигиеналық мәдениеттің деңгейін көтеру басым 
міндеттердің бірі болып табылады. 
Алғашқы алдын-алу шараларын іске асырудың негізгі қағидаты салауатты өмір салтын қалыптастыру болып табылады, оған 
профилактикалық медициналық қызметті арттыру, халықтың денсаулығына көзқарасын өзгерту, білім мен ынталандыру 
деңгейін арттыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру дағдылары кіреді. 
Халық пен науқастар денсаулық туралы ақпаратты әртүрлі көздерден алады (бұқаралық ақпарат құралдары, көрнекі 
жарнама, медициналық және танымал әдебиеттер, медицина қызметкерлері, достар, әріптестер, туыстар және т.б.). Алайда, 
көптеген адамдар үшін денсаулық сақтау туралы ақпараттың ең беделді көзі - бұл медициналық ұйымдардың ресми көздері. 
Дәрігер мен пациенттің арасындағы серіктестікті құрудың бір әдісі - науқастарға жеке профилактикалық кеңес беру 
барысында салауатты өмір салтын қалыптастыру дағдыларын үйрету. Жеке профилактикалық кеңес беру немесе гигиеналық 
оқыту және тәрбиелеу, ең алдымен, пациенттерді өзін-өзі ұстауға және өзін-өзі реттеуге үйрету. 
Қорытындылар 
1. Сауалнама нәтижелері көрсеткендей, респонденттердің 79,5 ± 1,4% -ында өмір салтына байланысты екі немесе одан да көп 
қауіп факторлары бар. Респонденттер арасында артериялық гипертензия сияқты жүрек-қан тамырлары патологиясының 
дамуындағы жетекші қауіп факторының таралуы байқалады. 
2. Көптеген халық үшін қол жетімді болатын созылмалы жұқпалы емес аурулардың алдын алу және бақылау үшін тиімді 
профилактикалық, диагностикалық, терапевтік, әлеуметтік және бейімделген технологияларды жасау және қолдану жас және 
орта жастағы адамдарда болатын алдын алу және өлім-жітімді азайтуға ықпал етеді. 
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Резюме: Проблема профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) актуальна во многих странах мира, в 
том числе в Казахстане. Для решения используют разные технологии, позволяющие организовывать профилактическое 
консультирование населения в местах его массового нахождения с последующим взаимодействием между врачом и 
пациентом с целью повышения эффективности как лечения больных ХНИЗ, так и коррекции их факторов риска. Таким 
образом, для эффективной борьбы с ХНИЗ и профилактики факторов рискаих возникновения необходимы комплексные 
программы с индивидуальным подходом. Поэтому необходима разработка методологии оценки эффективности 
профилактических программ, направленных на профилактику и контроль ХНИЗ, формирование ЗОЖ населения РК, для 
последующего создания базы данных лучших практик, что позволит субъектам РК использовать наиболее эффективные 
методики популяционного и индивидуального характера для этих целей. 
В этой связи в данной статье обсуждается вопрос возможного преобразования существующих мероприятий по профилактике 
ХНИЗ, рассматриваются другие перспективные подходы с целью повышения эффективности профилактических программ.  
Ключевые слова: хронические неинфекционные заболевания, центры медицинской профилактики,факторы риска, здоровый 
образ жизни. 
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DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL TECHNOLOGIES TO CREATE A SYSTEM FOR THE PREVENTION  
OF CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES 

 
Resume: The problem of prevention of chronic non-communicable diseases is relevant in many countries of the world, including 
Kazakhstan. Different technologies are used to solve this problem, which allow organizing preventive consultations of the population 
in places where they are located, followed by interaction between the doctor and the patient in order to improve the effectiveness of 
both treatment of patients with chronic non-communicable diseases and correction of their risk factors. Thus, to effectively combat 
chronic noncommunicable diseases and prevent their risk factors, comprehensive programs with an individual approach are 
necessary. Therefore, it is necessary to develop a methodology for evaluating the effectiveness of preventive programs aimed at 
preventing and controlling chronic non-communicable diseases, forming a healthy lifestyle of the population of the Republic of 
Kazakhstan, for the subsequent creation of a database of best practices that will allow the subjects of the Republic of Kazakhstan to 
use the most effective methods of population and individual character for these purposes. 
In this regard, this article discusses the issue of possible transformation of existing measures for the prevention of chronic non-
communicable diseases, and considers other promising approaches to improve the effectiveness of prevention programs. 
Keywords: chronic non-communicable diseases, centers for medical prevention, risk factors, healthy lifestyle 
 


