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ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА ЖҮГІНУІ БОЙЫНША АУРУЛАРДЫҢ КӨРСЕТКІШІ 

 
Зерттеуімізде 17-21 жас аралығындағы шетелдік студенттерге жүргізілді. Жұмыс нәтижесінде медициналық орталыққа 
келетін шетелдік студенттер арасында тыныс алу, несеп-жыныс және ас қорыту жүйесінің аурулары жоғары көрсеткіштерді 
көрсетті. 
Түйінді сөздер: шетелдік студенттер, тыныс алу, жүйке жүйесі, асқорыту жүйесі, ауру түрлері 
 
Бүгінгі таңда әлеуметтік-экономикалық өзгерістер адамның денсаулығына және оған бейімделуіне үлкен талаптар қояды.  
Денсаулықты сақтауға және нығайтуға бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекет – ол салауатты өмір сүру салтын 
ұстану. Салауатты өмір салты адамда өздігінен қалыптаспайды, мақсатты түрде қалыптасады. Қазіргі мәліметтер бойынша 
денсаулық 53-55%- ға салауатты өмір салтына тәуелді болады екен. Осыдан келе салауатты өмір салтын ұстанудың 
қаншалықты маңызды екендігі айқын *1-4]. 
Шетелдік студенттердің қоршаған орта факторларының әсеріне жауап ретінде бейімделуі мен төзімділігін арттыруды қамтамасыз 
ететін білім беру процесіне жаңашылдықтар енгізу талап етіледі және медициналық көмек көрсетуді жақсарту бойынша шараларды 
әзірлеу қажет. Жоғарыда аталғандардың барлығы шетелдік студенттердің денсаулық жағдайына, өмір сүру сапасы мен салтына 
медициналық-әлеуметтік зерттеу жүргізудің, қауіп факторларын анықтаудың, оларды бағалаудың және оларды басқару жөніндегі 
медициналық-ұйымдастыру іс-шараларының кешенін әзірлеудің орындылығын куәландырады [5-8]. 
Шетелдік студенттердің жүгінуі бойынша сырқаттанушылық және жинақталған ретроспективті аурушаңдылықты талдау, 
сондай-ақ халықтың осы тобына амбулаторлық емханалық көмек сапасын бағалау бастапқы медициналық құжаттарды 
талдау негізінде орындалды. 
Материалдар мен әдістер 
Зерттеуге әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің медицина орталығына жүгінуші шетелдік студенттер алынды. Медициналық көмекті 
бағалау бастапқы медициналық құжаттама деректерін (науқастың медициналық картасы") иесіздендірілген цифрлық көшіру, 
кейіннен кодтау және статистикалық өңдеу арқылы жүргізілді. 2018-2020 жылдар аралығындағы шетелдік студенттердің әл-
Фараби атындағы «Smart Health» медициналық орталығындағы карталары пайдаланылды. 
Тәжірибеге 17-21 жас аралығындағы студенттер зерттелді. Зерттеуге жұмылдырылған медициналық карталардың жалпы 
саны-1910, бұл бас жиынтықтың 54,6%-ын құрайды. Жыныстық құрамы: 1356 қыздар (71%), 554 жастар (29%). 2018-2020 
жылдар аралығында (2 жыл) жүгінушілік  көрсеткіші бойынша бастапқы сырқаттанушылықтың деңгейі мен құрылымын 
бағалау жүзеге асырылды.  Сандық мағлұматтар бойынша Стюдент критерийі қолданылды.   
Нәтижелер мен талқылау 
Медициналық орталыққа жүгіну көрсеткіші негізінде негізінен студенттердің өздері патологиялық үрдістің бар-жоғын 
анықтайтын жағдайлар тіркелетіндігі белгілі. Осыған байланысты 2018-2020 жж. аралығында аурулардың халықаралық 
жіктемесі (АХЖ) 1-ші қайта қаралған аурулар санаттары бойынша медициналық орталлыққа шетелдік студенттердің жүгіну 
деректері бойынша сырқаттанушылықтың деңгейі мен құрылымы өзіне назар аудартады (кесте 1). 
 
Кесте 1 - Шетелдік студенттерінің сұранысы бойынша аурулардың таралу деңгейлері мен құрылымы (орташа жылдық, 2018-
2020 жж.) 

АХЖ-10 бойынша аурулар класы Ауру жиілігі,% % Реттілік  
кездесу орны 

1. Кейбір жұқпалы және 
паразиттік аурулар 

20,4±3,23 4,98 8 

2. Метаболизм бұзылыстары және эндокриндік жүйе 
аурулары 

18,84±3,11 4,6 9 

3. Психикалық және мінез-құлық бұзылыстары 0±0 о - 

4. Жүйке жүйесінің аурулары 46,57±4,82 11,37 4 

5. Көз бен оның қосалқы аппаратының аурулары 50,23±5,0 12,26 3 

6. Құлақ және мастоидтық процестердің аурулары 3,66±1,38 0,89 13 

7. Қан айналым жүйесінің аурулары 21,98±3,35 5,36 7 

8. Тыныс алу жүйесінің аурулары 87,39±6,46 21,30 1 

9. Асқорыту жүйесінің аурулары 5,12±1,63 6,13 6 

10. Тері аурулары 4,7±1,56 1,15 12 

11. Тірек-қимыл жүйесінің аурулары 26,69±3,69 6,51 5 

12. Зәр шығару жүйесінің аурулары 69,07±5,8 16,86 2 

13. Туа пайда болған аурулар, деформациялар мен 
хромосомалық бұзылыстар 

16,75±2,93 4,09 10 

14. Жарақат, улану және басқа да сыртқы себеп 
салдары 

8,9±2,15 2,17 11 

Барлығы: 409,71±47,73 100  

 



Егер алынған деректерді медициналық-әлеуметтік зерттеу нәтижелерімен салыстыратын болсақ, онда емдеудің алдын алу 
шараларын дұрыс ұйымдастыру үшін маңызды бірнеше сәттерді атап өтуге болады. Сол контингент өкілдері денсаулығын 
өзін-өзі бағалауы барысында студенттерді жиірек шаршау (49%), жеңіл әлсіздік (33%), бас ауруы (25%), ас қорыту 
бұзылыстары (22%) және суық тию (21%) сияқты мәселелер мазалайтындығы анықталды. Медициналық орталыққа 
жүгінулердің жоғары жиілігі тек жедел респираторлық ауру (ЖРА) кезінде ғана тіркелген. Ас қорыту мүшелерінің аурулары 
жүгінушілік бойынша сырқаттану құрылымы ішінде 6-шы орында. Шаршау және бас ауруы шартты түрде жүйке жүйесінің 
патологиясына байланысты жағдайларға жатқызылуы мүмкін (4 орында). Бұған қарама-қарсы жағдайды зәр-жыныс жүйесі 
ауруларына қатысты көруге болады. Олар студенттердің денсаулығын өзін - өзі бағалауда өте сирек кездеседі (6% - жиі 
мазалайды, 26% - сирек мазалайды, 61% - ешқашан мазаламайды). Соған қарамастан аурушаңдық құрылымында аурудың 
бұл тобы 2 орынды (69%) алады. Мұндай жағдай келесі себептерге негізделуі мүмкін: бір жағынан - студенттердің  де оқудан 
босатуды талап етпейтін жеңіл ауырсыну сезімдеріне салғырт қарауы, ал екінші жағынан - студенттердің бірқатар 
патологиялардың (мысалы, урологиялық және гинекологиялық аурулар) маңыздылығын жете бағаламауы. 
Сондықтан жүгінушілік деректері бойынша сырқаттанушылықтың деңгейі мен құрылымын бағалау шетелдік студенттерде 
жынысқа байланысты жекеше түрде жүргізілді. 
Келтірілген деректер негізінде бірқатар заңдылықтарды анықтауға болады. Жүгінушілік бойынша аурушаңдық құрылымында 
ер балалар арасындағы келесі үрдісті байқауға болады: 
1. Тыныс алу мүшелерінің аурулары (негізінен ЖРВИ есебінен - 19,33%). 
2. Жүйке жүйесінің аурулары (вегето-тамырлық дистония - 8,29%) және көз бен оның қосалқы аппаратының аурулары 
(миопия - 8,84%). 
3. Сүйек-бұлшық ет жүйесінің аурулары (сколиоз - 6,07% және жалпақ табандылық - 3,31%). 
4. Қан айналымы аурулары (митральды қақпақшаның пролапсы - 4,42%). 
5. Жұқпалы аурулар. 
Қыздар үрдісі сәл өзгешелеу: 
1. Несеп - жыныс жүйесінің аурулары (жатыр мойнының эрозиясы - 5,98%, етеккір циклінің бұзылуы - 3,82%, қынаптық 
кандидоз және кольпит - 3,99% және созылмалы пиелонефрит-1,66%). 
2. Тыныс алу мүшелерінің аурулары (ЖРВИ - 14,12%). 
3. Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары (миопия - 11,3%). 
4. Жүйке жүйесінің аурулары (вегето-тамырлы дистония - 8,8%). 
5. Ас қорыту мүшелерінің аурулары (созылмалы гастродуоденит - 2,66%). 
Қыздар емханаға 1,3 есе жиі жүгінетіні анықталды.  Бұл ретте қыздар эндокриндік жүйе аурулары (6,9 есе), жүйке жүйесі 
аурулары (1,6 есе), көз және оның қосалқы аппараты аурулары (1,8 есе), ас қорыту мүшелері аурулары (1,8 есе) және несеп-
жыныс жүйесі аурулары (7,3 есе) кезінде жиірек жүгінеді. Жас жігіттер емханаға тыныс алу мүшелерінің аурулары (1,4 есе 
жиі), тері және тері асты май қабатының аурулары (1,9 есе жиі) сияқты ауру санаттары бойынша жиірек жүгінеді. 
Медициналық қызмет көрсетудің сапасын жетілдірудің оңтайлы бағыттарын іздеу маңызды мәселе болып табылады. Зерттеу 
барысында шетелдік студенттердің емхана мамандарына жүгінулерінің құрылымы талдауға алынды (кесте 2). 
 
Кесте 2 - Шетелдік студенттердің медицина орталығына жүгінуі (2018-2020жж.) 

Мамандар % 

Терапевт 55,3% 

Гинеколог 11,42% 

Невролог 6,29% 

Хирург 5,02% 

Басқада мамандар 21,97% 

Барлығы: 100% 

 
Терапевтке жүгінудің жоғары деңгейі өзіне назар аудартады. Бұл ретте жүгінушілік бойынша аурушаңдықтың деңгейіне 
сәйкес алдыңғы қатарлы нозологиялық бірліктердің арасында ЖРВИ, вегето-тамырлы дистония, миопия, сондай-ақ несеп-
жыныс жүйесінің ауруларын айтуға болады. Яғни, шетелдік студенттер жиі медициналық орталыққа жеке мамандардың 
(ЛОР, инфекционист, невролог, гинеколог, уролог) құзыретіндегі аурулар бойынша жүгінеді. Алайда мұндай емделушілерге 
қызмет көрсету дәстүрлі түрде терапевт (мысалы, ЖРВИ, вегето-тамырлы дистония және бірқатар бүйрек аурулары кезінде) 
жүзеге асырады.  
Жүгінушілік бойынша аурушаңдық құрылымында тыныс алу мүшелерінің, несеп-жыныс жүйесінің, көз бен оның қосалқы 
аппаратының аурулары алдыңғы қатарда тұр. Бұл тыныс алу мүшелерінің аурулары студенттің сабаққа бара алмауының 
(жедел ринит, ларингит, бронхит, синусит) және аурудың болғанын құжаттық түрде растауды қажет ететін ең жиі себебі 
болып табылатындығымен байланысты.  
Осылайша, медициналық орталыққа жүгіну мәліметтері бойынша сырқаттанушылық көрсеткіштері студенттердің денсаулық 
деңгейінің төмендігін көрсетеді, сондай-ақ қазіргі жағдайда емдеуді алдын алу іс-шараларының басым бағыттарын анықтауға 
мүмкіндік береді. Тыныс алу мүшелерінің, несеп-жыныс жүйесінің және көз бен оның қосалқы аппаратының ауруларын 
алдын алуға және емдеуге ерекше назар аударылуда. Жынысына қарамастан, шетелдік студенттердің негізгі проблемалары 
ЖРВИ мен миопия болып табылады. Алғашқы медициналық көмек көрсету мекемелеріне жүгінулердің көп бөлігі дәл 
солармен байланысты. Сондай-ақ ер балаларда жүйке жүйесі аурулары кезінде және қыз балаларда несеп-жыныс жүйесі 
аурулары кезінде көрсетілетін медициналық қызметті жүгінуі көп болып отыр.  
Кешенді тереңдетілген медициналық тексеру мәліметтері бойынша шетелдік студенттердің   аурушаңдығы. Медициналық 
тексерулердің мәліметтері бойынша студенттердің аурушаңдығы құрылымында жетекші позициялар өзгеріссіз қалады: 
1 орын - сүйек-бұлшық ет жүйесінің және дәнекер ұлпасының аурулары;  



2 орын - көз және оның қосалқы аппаратының аурулары;  
3 орын - жұқпалы және паразиттік аурулар. 
Бұл ретте көз бен оның қосалқы аппараты ауруларымен және жұқпалы, паразиттік аурулармен (тиісінше 2 және 3 орындар) 
сырқаттанушылық жиілігінің ұлғаюы кезінде сүйек-бұлшықет жүйесі мен дәнекер ұлпасы ауруларымен (1 орын) 
сырқаттанушылық жиілігінің азаюы байқалады. 
Осылайша, медициналық тексеру мәліметтері бойынша студенттердің аурушаңдығы жыл бойына біршамаға өсті. Бұл 
алғашқы алдын алу іс-шаралар жүргізілседе, студенттердің емдік шараларын айтылған реттілікпен орындамауы болып 
табылады. Сондай-ақ аурушаңдық деңгейінің артуы диагностика сапасының артқанын, яғни медициналық қамтамасыз 
етілудің тиімділігін айғақтауы мүмкін.  
Медициналық тексерулердің деректері бойынша аурушаңдылық құрылымында бірінші орындарға сүйек-бұлшықет жүйесінің 
және дәнекер ұлпасының, көздің бен оның қосалқы аппаратының аурулары, жұқпалы және паразиттік аурулар жатады. 
Медициналық тексеру кезінде анықталған аурулардың жүгіну мәліметтері бойынша анықталған аурулардан айырмашылығы, 
айқын клиникалық көрініс бермейді, емделушілерде айқын жайсыздық туғызбайды және сабаққа қатыспаудың себебі болып 
табылмайды. Алайда, олар көбінесе әлеуметтік факторларға негізделеді. Сүйек-бұлшықет жүйесі ауруларының арасында 
бірінші орынды сколиоз алады (студенттердің 15,9%), бұл дене белсенділігінің төмен деңгейімен және патогенді 
жағдайларда ұзақ уақыт болумен байланысты. Көз аурулары арасында миопия студенттердің 25,4% құрады. Анықталған 
жұқпалы аурулар әртүрлі болып табылады, бірақ студенттердің иммунитетінің және жеке гигиенасының төмен деңгейімен, 
сондай-ақ олардың өмір сүру салтының ерекшеліктерімен байланысты: жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, герпеттік 
инфекция, беттік микоздар (тырнақ пластиналары), гельминтоздар, туберкулез. 
Медициналық тексерулер жүргізу кезінде зерттелетін топтардың денсаулығын бағалау үшін қажетті физикалық даму 
көрсеткіштері де (дене салмағының индексі, бел шеңберінің сан шеңберіне қатынасы) зерттелді. 
Дене салмағының тапшылығының немесе артық салмағының болуын бағалау үшін дене салмағының индексінің (ДСИ) 
халықаралық көрсеткіші - Кетеле индексі қолданылды. Дене салмағы индексіне сәйкестендірілген салмақ тапшылығының, 
артық салмақ пен семірудің ересек ағзаларға арналған ДДСҰ-ның (1995, 2000, 2004 жж.) ұсыныстарына сәйкес қабылданған 
халықаралық классификациясы қолданылды. 
Қорытынды 
Шетелдік студенттердің медициналық орталыққа жүгінуі бойынша аурулардың халықаралық жіктемесінің аурулар класы 
ретімен анықтадық. Аталған жіктеме негізінде ауру түрлерін рет-ретімен кездесуін көрсеттік. Соның ішінде шетелдік 
студенттер арасында тыныс алу мүшелерінің аурулары бірінші орында. Сондай-ақ ер балаларда жүйке жүйесі аурулары 
кезінде және қыз балаларда несеп-жыныс жүйесі аурулары кезінде көрсетілетін медициналық қызметті жүгінуі көп болып 
отыр. 
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АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Резюме: наше исследование проводилось среди иностранных студентов в возрасте 17-21 лет.   Было установлено, что среди 
иностранных студентов,  обращавщихся в медицинский центр чаще встречаются  заболевания  дыхательной, мочеполовой и   
пищеварительной систем. 
Ключевые слова: иностранные студенты, органы дыхания, нервная система, пищеварительная система, виды заболеваний 
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ANALYSIS OF THE APPEALABILITY OF FOREIGN STUDENTS FOR DISEASES IN THE MEDICAL CENTER 



 
Resume: our study was conducted among international students aged  17-21 years old. It was found that among foreign students 
applying to   medical center, diseases of the respiratory, genitourinary and   digestive systems. 
Keywords: foreign students, respiratory organs, nervous system, digestive system, types of diseases  
 


