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Жұмыстың мақсаты: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттерінің арасында анемияның таралуын зерттеу және оның 
алдын алу бойынша ұсыныстар әзірлеу. Жұмыстың практикалық маңыздылығы: зерттеу жұмысы арқылы, ҚазҰУ 
студенттері арасындағы анемияның таралу жағдайы анықталады және соған байланысты ұсыныстар ұсынылады. 
Түйінді сөздер: анемия, қан аздық, темір ионы, гемоглобин, темір тапшылықты анемия, қан талдау, медициналық 
тексеру. 
 
Зерттеудің өзектілігі 
Анемия – қан құрамындағы гемоглобин көрсеткішінің төмендеуімен сипатталатын, әдетте, тіндердің оттегіге қажеттілігін 
қанағаттандыру үшін қажетті физиологиялық деңгейге қатысты эритроциттер санының бір мезгілде азаюымен сипатталатын 
ауыру жағдайы *1+. Қан құрамындағы, оның ішінде эритроциттердің маңызды компаненті болып – гемоглобин саналады. 
Гемоглобин – құрамында темір элементі кездесетін белок. Оның маңызды қызметінің бірі - ағзаға келіп түскен оттегіні өзіне 
қосып алып, барлық дене мүшелеріне толығымен жеткізу болып табылады. Ал гемоглобинсіз барлық тіндерді оттегімен 
жеткілікті түрде қанықтыру мүмкін емес еді *2+. Статистикаға сүйенсек қан аздық дерті бойынша жер беті халқының төрттен 
бір бөлігі зардап шегуде.  Нақтылай кетсе, ДДҰ ұйғарымы бойынша анемиялардың ішіде темір ионының жетіспеушілігінен 
туындайтын анемия әлем бойынша кеңінен таралған, әрі халықтың денсаулық жағыдайы үшін өзекті мәселелердің бірі болып 
саналады. ДДҰ-ның сарапшы мамандарының есептеуі бойынша әлемнің 3,6 млрд тұрғындарында темір жетіспеушілік 
анемиясының жасырын түрі анықталса, ал 1,8 млрд тұрғынында темір тапшылықты анемия клиникалық айқын көрініс 
табатын түрімен анықталған *3+. Қазақстанда жүргізілген  2018 жылғы статистикалық деректерге сүйенсек, Қазақстан 
бойынша жалпы анемиямен 3 млн-ға жуық адам ауырады екен *4+. Алайда, бұл атап айтылған көрсеткіш аурудың тек жеңіл 
түріне қатысты, бірақ бұл дерт асқынған жағыдайда адам өміріне түрлі қауіп – қатерлер төнуі мүмкін. Қан аздық мәселесі 
жаңа туылған нәрестелерден бастап, қартайған қарттарға дейін кездесуде.  Ал балаларда өсу процесінің бәсеңдеуі байқалып, 
ақыл – ой дамуының кідірісі орын алады, шаршағыштық пайда болып, оқу үлгерімі төмендей бастайды, тіндерде жағымсыз 
өзгерістер туындайды *5-9+.Осы жоғарыда айтылған ақпараттарды саралай келе, Әл – Фараби атындағы ҚазақҰУ стутенттері 
арасында анемия мәселесінің таралу жағыдайын анықтауды жөн көрдім. Соған байланысты дипломдық жұмыстың мақсаты 
мен міндеттері мынандай болмақ.  
Жұмыстың мақсаты 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттерінің арасында анемияның таралуын зерттеу және оның алдын алу бойынша ұсыныстар 
әзірлеу. 
Зерттеу материалдары 
Зерттеуді жүргізу үшін Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ төңірегінде орналасқан «Smart Health» диагностикалық орталығына 
тіркелген студенттердің амбулаторлық карталары, 2018-2019 оқу жылында өткен жалпы медициналық тексерудің 
қорытындысы және «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттері арасында анемияның қауіп факторларын анықтауға бағытталған 
сауалнама. 
Жұмыстың практикалық маңыздылығы 
Зерттеу жұмысы арқылы, ҚазҰУ студенттері арасындағы анемияның таралу жағдайы анықталады және соған байланысты 
ұсыныстар ұсынылады. 
Зерттеу нәтижелері 
Әл-Фараби атындағы қазұу студенттерінің арасында 2018-2019 оқу жылында анықталған анемияның таралуы. Зерттеуді ең 
алдымен статистикалық әдісті жүргізуден бастауды жөн көрдік. Бұл зерттеуді жүргізу үшін ҚазҰУ қалашығының студентері 
тіркелген «Smart Health» деагностикалық орталықтың тіркеу бөлімімен тікелей қарым – қатынаста болдым. Негізінен «Smart 
Health» диагностикалық орталығында анемиямен ауратын студенттерді анықтау үшін, сонымен қатар, студенттердің жалпы 
денсаулық жағыдайын анықтау үшін жыл сайын екінші семестрде медициналық тексеру шаралары жүргізіледі. Сол 
медициналық тексерулердің нәтижесінен, студенттердің қан талдау анализдерінің қорытындысынан гемоглобин 
көрсеткіштерін негізге ала отырып зерттеу жұмысын жүргіздім. Зерттеу жүргізуге 2019 жылы және оған дейін орындалған 
медициналық тексеру жұмыстары да алынды.  
ҚазҰУ студенттерінің гемоглобин көрсеткішін амбулаторлық карталарындағы қан анализінің қорытынды қағазынан алдым. 
Сонымен қатар, қан талдау қағазындағы көрсеткіштерден бөлек анемиясы бар студент жайында ақпаратты тіркеп алдым. Бұл 
жерде атап айта кететін ең маңызды жайыттардың бір ол «Smart Health» диагностикалық орталығының есепке алу бөлімінде, 
тіркеуге тек анемиясы бар тек қыздарды алады екен. Оларды арнайы «Д», яғни диспансерлік есепке алады. Диспансерлік 
есепке гемоглобин деңгейі ортадан төмен және ең төменгі сатыдағы науқастарды алынатындығы анықталды. Оның ішінде 
анемияның ауыр түрімен, яғни анемияның 3-ші ең төменгі түрімен ауыратын студенттердің амбулаторлық карталары тек 
жалпы емдеуші дәрігердің кабинетінде тұрады, яғни қалыпты науқастардан бөлек сақталады. «Smart Health» диагностикалық 
орталықтың мамандарының айтуынша ондай, диспансерлік есепке ер азаматтарды алмайды, яғни ер адамдардағы анемия 
көрсеткіші қыздарға қарағанда төменірек болып келеді. Сол себепті, зерттеуге тек қыздар ғана алынды. Сонымен қатар ол 
жағыдай, қаздарда ай сайынға келетін етеккір циклімен түсіндірілді. 



Негізгі зерртеуге  300 студент алынды. Олардың ішінде қан аздық белгісімен медицина факультетінің 15, физика және 
техникалық факультетінің 122, шығыстану факультетінің 67, журналистика факультетінің 48 және заң факультетінің 48 
студентінде анемия анықталған екен. Бұл көрсетілген сандардың ауқымдылығы, аталған факультеттерде оқитын 
студенттердің ауқымдылығымен сипатталады. Алайда, бұл анықталған сандар зерттеу нысаны ретінде алынған 
факультеттердегі  толық анемиямен ауыратын студенттер санын көрсетпейді. Себебі, бұл сандарға аурып емделуге 
амбулаторлық карталарын алып кеткен студенттер мен, 2020шы жылы 1-ші курсқа түскен студенттер арасындағы анемиямен 
ауыратын жасөспірімдер саналмады. Сондықтан, зерттеуге жоғарыда аталған факультеттердің 2019-2020 оқу жылындағы 2, 3 
және 4 курс студенттері қатысты.  
Медицина факультетінде оқитын, анемия анықталған студенттердің, яғни санауға алынған 15 студенттің 12-сінде ТТА-ның 
жеңіл түрі (Hb 120 г/л мен Hb 90 г/л арасындағы көрсеткіш) деген диагноз қойылса, қалған 3-еуінде ТТА-ның орташа ауырлық 
(Hb 90 г/л –ден төмен) диагнозы қойылған. Бұл науқастардың ішіндегі 6 студент Алматы қаласының тұрғыдары болса, қалған 
9 студент басқа қаладан келген екен. Сонымен қатар, зерттеудегі бұл студенттер арасында оқуға түскен кезде гемоглобиннің 
төмен деңгейімен келіп, ал соңғы тексеру кезінде анемиядан емделіп гемеглобин деңгеі көтерілген студенттерде анықталды. 
Ондай науқастар саны, медицина факультетінің студенттері арасында 4-еу болып табылады.  
Физика және техникалық факультетінде оқып жатқан студенттер арасында анемиямен ауыратын науқастардың саны 122-ні 
құрайды. Оның ішінде гемоглобині Hb 120 г/л мен Hb 90 г/л арасындағы көрсеткішті көрсеткен 112 студенттер тіркелсе, 
гемоглобин Hb 90 г/л-ден төмен көрсеткішті көрсеткен 10 студент санауға алынды. Сонымен қатар осы факультеттің 
студенттерінің барлық оқу жылдары барысында 3 студент анемиядан емделген екен. Алайда, бұл студенттер дәрігердің 
қатаң қадағалауында болады. Физика және техникалық факультетінде оқитын студенттердің, анемиямен ауыратын 
науқастардың ішінде 90 студент еліміздің басқа қаласынан келіп уақытша тұрақтаған болса, қалған 32 студент Алматы 
қаласының тұрақты тұрғындары екендігі белгілі болды.  
Зерттеу кезінде 97 студент Алматы қаласының тұрақты тұрғындары және 35 студент еліміздің оңтүстік аймағынан келген 
болса, қалған 203 студенттің ішінде 67 студент еліміздің Қазақстанның Батыс аймағының тұрғындары екендігі анықталды. Бұл 
203 студенттің ішіндегі ең кең таралған аймақ болып табылады және 35 студент еліміздің Оңтүстік аймағының студенттері 
болып шықты. Толық ақпарат қосымша А-да көрсетілген. Ал қалған 101 студент басқа облыстардан жиналған студенттер. Бұл 
студенттердің ішінде жоғарғы оқу орнына дейін анемиямен ауырып келген 148 студен анықталды (1-кесте көрсетілген). 
 
1 кесте - ҚазҰУ студенттері арасындағы анемияның таралуы 

 Медицина Физика және 
техникалық 

Шығыстану Журналистика Заң Жалпы  
сан 

ТТА І саты 12 112 54 43 43 264 

ТТА ІІ саты 3 10 13 5 5 36 

Барлығы 15 122 67 48 48 300 

Алматы 
қаласының 
тұрғындары 

6 32 25 11 23 97 

Басқа қала 
тұрғындары 

9 90 42 37 25 203 

Барлығы 15 122 67 48 48 300 

Жоғарғы оқу 
орнына дейін 
ауырған 

5 87 32 13 11 148 

Ем қабылдаған 4 3 2 0 1 10 

 
«Smart Health» диагностикалық орталығында жүргізген зерттеу барысында тағы мынандай мәліметтер анықталды. «Smart 
Health» диагностикалық орталығына ҚазҰУ қалашығынада оқитын 25000-ға жуық студенттің 2018 -2019 оқу жылға 
тіркелгендер саны 17000 –ға жуық болыпты. Сол «Smart Health» диагностикалық орталығына 2019 шы жылы тіркелген 17000-
ға жуық студенттің 10000 –ға жуығы қыздар екен. Ал анемияның екінші және үшінші деңгейімен тіркелген студент қыздардың 
саны 587 екен. Бұл мәлімет тек 2018-2019 оқу жылында тіркелген. Сонымен қатар, зерттеуде анықталғандай, анемиямен 
ауыратын басқа қаладан келген студенттердің біразы 64 Батыс Қазақстан және 33-і Оңтүстік Қазақстан облысының 
тұрғындары болғандықтан, ол да бір анемия тудырушының экологиялық факторы болуы мүмкін. 
Әл-Фараби атындағы қазұу студенттерінде анемияның дамуының қауіп факторлары 
Зерттеу жұмысы одан әрі нақтылықты талап еткендіктендіктен, ҚазҰУ студенттері арасындағы анемияның даму себебін 
анықтау үшін сауалнама жүргізуді жөн көрдім. Сауалнамаға 320 респондент қатысты және ол тек қыздар арасында жүргізілді. 
Оның себебі, «Smart Health» диагностикалық орталығындағы анемия ауруы жөніндегі есепке тек қыздарды алумен 
түсіндіріледі. Сауалнама, бірінші жүргізген зерттеуге сәйкес 1,2, 3 және 4 курс студенттері арасында алынды. Сәйкесінше, 17 
мен 21 жас аралығындағы студенттер қатысты. 320 респонденттің 22%-ы 1 курс, 23%-ы 2 курс, 31%-ы 3 курс және қалған 25%-
ы 4 курс студенттері болды. Бұл сауалнамаға 14 факультеттің өкілдері қатысты.  
Сонымен қатар сауалнама нәтижесінен сауалнамаға қатысқан студенттердің басым бөлігі күніне 10000 қадам немесе 6 км 
жолды жаяу жүрмейтіндігі анықталды (1-сурет). 
  



 
Сурет 1 - Студенттердің жаяу жүру деңгейі 

 
Жауап беруші студенттердің арасында күніне кем дегенде 3 спорт түрімен көбісінің жиі айналыспайтындығы анықтылды. 
Себебі, «Сіз салауатты өмір салтын ұстанасыз ба?» деген сұраққа, респонденттердің 65%-ы «жоқ» деп жауап берсе, 35%-ы 
«иа» деген дауапты таңдаған екен, яғни студенттердің басым көпшілігі белсендірілген өмір салтын ұстанбайды (2-сурет).  
 

 
Сурет 2 - Студенттердің  салауатты өмірсалтын ұстану  деңгейі 

 
ҚазҰУ қалашығының студенттердің тез дайын болатын тағамдарды тұтыну деңгейін анықтау үшін «Тез дайындалатын тағам 
өнімдерін қаншалықты жиі тұтынасыз?» деген сұрақ қойылған болатын. Бұл сұраққа респонденттердің 13%-ы күн сайын, 23%-
ы 3 күнде 1 рет, 33%-ы аптасайын және қалған 31%-ы ондай тамақтану орындарына өте сирек баратындығын көрсетті.  
ҚазҰУ студенттерінің арасында жеміс жидектер мен көкеністерді тұтынушылдық деңгейіне бағытталған сұрақтарда болды.  
Респонденттер «Сіз жемістерді күніне жеткілікті мөлшерде қабылдайсыз ба?» деген сұраққа 44%-ы иә қабылдаймын деп 
жауап берсе, қалған 56%-ы жоқ деген жауапты көрсеткен және «Сіз күн сайын күніне кем дегенде екі рет көкөністерді 
тұтынасыз ба?» деген сұрақа 57%-ы «иә» деген жауапты көрсетсе, қалған 43% респондент «жоқ» дген жауапты көрсетіпті.  
Сауалнамадағы келесі сұрақ ет өнімдерін тұтыну жайында болған. Бұл сұраққа студенттердің басым бөлігі, яғни 47% -ы ет 
өнімдерін күн сайын қолданамын деп көрсетсе, 22%-ы аптасына бір рет, 19%-ы күнара, 8%-ы үш күнде бір рет, 3%-ы аптасына 
үш рет және қалған 1%-ы тек айына бір рет қана тұтынамын деген жауапты көрсетіпті (3-сурет). 
   

 
Сурет 3 - Студенттердің ет өнімдерін тұтынуы 

 
«Күнде таңғы асыңызды ішіп үлгересіз бе?» деген сұраққа респонденттердің басым бөлігі, 51%-ға жуығы таңғы асын 
арасында ішіп  үлгеретіндігін айтса, 28%-ы күнделікті ішемін деп және қалған 21%-ы таңғы асты ішпеймін деген  жауапты 
таңдапты (4-сурет).  
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Сурет 4 - Студенттердің таңғы ас ішу үлгерімі 

 
Сонымен қатар, бұл студенттердің таңғы асқа қандай тағамды тұтынатындығын анықтау үшін «Таңғы асқа қандай тағамды жиі 
қолданасыз?» деген сауал таңдалып қойылған болатын. Осы сауалға студенттердің көпшілігі (62%) таңғы асқа тек шәй немесе 
кофені қабылдайтындығын айтса, респонденттердің 16%-ы таңғы асқа сүттен әзірленген ботқаларды тұтынса, 10%-ы таңғы 
асқа бутербродтарды жейтінін атап кетті. Ал қалған студенттердің 12%-ы таңғы асты мүлде ішпейтіндігін көрсетті (5-сурет). 
 

 
Сурет 5 - Студенттердің таңғы асқа тұтынатын тағамдары 

 
Сонымен қатар, бұл сауалнаманың нәтижесінен студенттердің дәріс кезіндегі тамақтану тәртібіде анықталды. Сауалнамаға 
қатысқан студенттердің 32%-ы дәріс кезінде түскі астарын ішіп үлгеретіндерін айтса, 68%-ы дәріс кездерінде «түскі асті мүлде 
ішп үлгермейміз» деген жауапты таңдаған. Бұл жауыптың себебі мынандай жауаптармен түсіндірілді: 

 қысқа үзілістердің салдарынан үлгермей қалу 31%; 

 университет асханасындағы кезектердің болуы 18%; 

 басқа жауап 19%, бұл жауаптың ішінде ең кең таралғаны «университет асханасындағы тамақтар ұнамайды» деген жауап 
болды (6-сурет).  
 

 
Сурет 6 - Студенттердің түскі ас ішу үлгерімі 
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Сурет 7 - Студенттердің етеккір келу ұзақтығы 

 
Сауалнаманың келесі сұрақтар тобы студенттердің анемия жайындағы білімі жайында болған. Нақтырақ айтқанда, 
сауалнамадағы «Анемияның не екенін білесіз бе?» деген сұраққа респонденттердің басым бөлігі яғни 83%-ы білетіндігін 
білдірсе, 11%-ы «білмейімін» және қалған 7%-ы аздаған мәліметтерді білетіндігін көрсеткен (8-сурет).  
 

 
Сурет 8 - Анемия туралы білімдері 

 
Келесі сұрақ студенттердің бойындағы анемия деңгейін анықтау болған. Соған орай, респонденттер «Сізде анемия бар ма?» 
деген сұраққа 46%-ы жоқ, 39%-ы иа бар және қалған 15%-ы білмеймін деген жауапқа тоқталған (9-сурет). 
 

 
Сурет 9 - Анемияның студенттер арасында болуы 

 
Сауалнаманың келесі сұрағы арқылы 63% студенттердің анемия кезінде ешқандай емдеуші препораттарды 
қолданбайтындығын көрсетсе, қалған студенттер берілген тізімдегі өздері қолданған немесе қолданып жүрген дәрілік 
заттарды атап көрсетті (10-сурет). 
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Сурет 10 - Темір препоратын қолдану деңгейі 
Ал «Анемияны тексеру үшін қаншалықты жиі анализдерді тапсырасыз?» деген сұраққа респонденттердің 38%-ы жыл сайын, 
20%-ы жарты жылда бір рет, 11%-ы 4 айда тек бір рет 8%-ы әр ай сайын анемияға қарсы тексеріліп отыратындығы белгілі 
болса, респонденттердің 23%-ы мүлде тексерілмейтіндігі анықталды (11-сурет).  
 

 
Сурет 11 - Студенттердің анемияны тексеру жиілігі 

 
ҚазҰУ қалашығында оқитын студенттердің түсінігі бойынша анеминың туындау себебіне ет өнімдерін аз тұтыну, 
вегетариандық, ауырған аурулар (ЖРВИ, ЖІЖ, АІЖ, бүйрек және басқалар), етеккір циклінің бұзылыстары және оқу процесінің 
қиын болуын жатқызды. Себебі, олар сауалнамадағы  анемияның туындау себебіне байланысты сұрақта респонденттердің 
басым бөлігі осы себептердің барлығын таңдаған. Бұл жауаптың пайыздық көрсеткіші 42% болып табылса, 38% студент 
анемияның туындауына ет өнімдерін аз тұтыну деген ойға келген (12-сурет).  
 

 
Сурет 12 - Анемияның туындау себебі 

 
ҚазҰУ студенттері арасында ең кең кездесетін анемияның белгілерінің бірі шаш пен тарнақтың сыңғыштығы – 32%, шаршау 
және әлсіздік – 25%, терінің құрғауы және бозаруы – 12%  және жауапта көрсетілген белгілердің барлығы 14% болыпты. Бұл 
сұрақтың жауаптарының ішіндегі ең аз белгіленгені тырнақ пішінінің өзгеруі және шырышты қабықтардың құрғауы болып 
табылады (13-сурет). 
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Сурет 13 - Студенттерде кездесетін анемия белгілері 

 
Жүргізілген сауалнама нәтижесінен ҚазҰУ студенттерінің арасындағы анемияның таралуының біршама себептері анықталды. 
Сауалнаманың қорытындысы көрсеткендей, студенттер өз денсаулығының маңыздылығына немқұрайлы қарайтындығы 
байқалды. Оған себеп, сауалнамадағы студенттердің өмір сүру салты мен күн тәртібін ұстануды анықтауға бағытталған 
сұрақтар және де күнделікті тамақтану рационына байланысты қойылған сұрақтардың жауаптары. Студенттердің арасынан 
темекі мен алкогольді сусындарға құмар және дене шынықтыру түрлеріне, яғни күнделікті спортпен шұғылдануға аса мән 
бере бермейтіндігі де анықталды.  
Қорытынды 
1. Жүргізілген зерттеудің нәтижесінде ҚазҰУ төңірегінде оқитын студенттер арасында да анемияның таралуы анықталды. 
Зерттеу қорытындысына сүйенсек студенттер арасындағы анемияның ең кең таралған түрі – жеңіл ТТА болып шықты. Жеңіл 
ТТА диагнозы 2018-2019 оқу жылдарында жүргізген медициналық тексеру нәтижесінде, зерттеуге алынған 300 студенттің 
264-інде кездесті, ал қалған 36 студентте ТТА-ның орташа деңгейі кездесті. Зерттеу қорытындысына сүйенсек студенттерде 
жоғарғы оқу орнына дейін анемиямен ауырып келген 148 студент анықталды. Сонымен қатар, анемия анықталған 
студенттердің 67-і еліміздің батыс аймағынан болса, 132-і оңтүстік аймағының тұрағандары екендігі анықталды.  
2. ҚазҰУ студенттері арасында анемияның дамуының қауіп факторларын анықтау үшін жүргізілген сауалнамада 
анықталғандай, студенттер арасында анемияның дамуына ең көп әсер етуші фактор студенттердің дұрыс тамақтану 
жағдайының төмен болуы. Респонденттердің көбісі ата – аналарынан  бөлек, яғни достарымен жатақханада немесе 
жалдамалы пәтерде тұрғандықтан құнарлы тағамдарды жиі қолдана бермейді. Сауалнамада анықталғандай, студенттер 
таңғы асқа асқа көп  жағыдайда (62%) шай немесе кофені тұтынса, 12,2%-ы таңғы асты мүлде қабылдамайтындығы 
анықталды. Түскі ас кезінде студеттердің көпшілігі (68%) түскі астарын ішіп үлгермейді. Оның себебі: сабақ кезіндегі қысқа 
үзілістер мен оқу орын асханасындағы кезектің көп болуымен түсіндірілді. Студенттер арасында анемияның дамуына әсер 
ететін келесі қауіп факторы – кейбір қыздар арасында етеккір келу ұзақтығы. Респонденттер арасында салауатты өмір салтын 
ұстанбайтындар да   анықталды, яғни респонденттердің 63%-ы салауатты өмір салтын ұстанбаймыз деген позицияны 
ұстанды. Бұлда анемияның дамуыныің бір факторы болып есептелінеді. Зерттеулер нәтижесінен анықталғандай анемия 
туындауының келесі факторы, студенттер арасында анемияның туындауына байланысты қан талдау жұмыстарына жиі  
жүгінбеу, яғни респонденттердің 63%-ы өздерінде қан аздық дерті бар екенін білседе, емдеу шаралары үшін дәрі-
дәрмектерді мүлде тұтынбайды.  
Анемия бүгінгі күнге дейін медицина мен денсаулық сақтау салаларының ең маңызды мәселелерінің бірі болып қала береді. 
Сол себепті анемияны дер кезінде анықтап, түріне сай дұрыс ем тағайындау терапевт дәрігері үшін ең басты іс-шаралардың 
бірі болып табылады. Зерттеу жұмыстарында анықталғандай, анемияның дамуы студенттер арасында да кездесуде. 
Сондықтан, студенттер арасында анемияның туындауын болдырмас үшін, анемияның алдын алуына байланысты түрлі 
ұсыныстар ұсынылуы қажет. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АНЕМИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  
КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ 

 
Резюме: Цель исследования - изучение распространения анемии среди студентов КазНУ им.Аль-Фараби и разработать 
рекомендаций по ее профилактике. В ходе исследования были проанлизорованы медицинские карточки студентов КАзНУ 
им. Аль-Фараби в медицинском центре «Керемет». Практическая значимость работы: изучив заболеваемость анемией среди 
студентов КазНУ, были разработаны рекомендации по профилактике анемии среди молодежи-студентов. 
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STUDY OF THE PREVALENCE OF ANEMIA AMONG STUDENTS OF KAZNU. AL-FARABI 

 
Resume: The thesis consists of  67 pages. It includes an introduction, two main chapters, conclusion and recommendations related to 
the problem. The thesis contains 29 references, 3 tables, 29 figures and 2 appendices. Purpose: to study the spread of anemia among 
students of al-Farabi Kazakh national University and develop recommendations for its prevention. Practical significance of the work: 
during the research work, the state of anemia spread among KazNU students is determined and recommendations are offered. 
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