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2015-2019 ЖЫЛДАРЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ҚАН АЙНАЛЫМЫ ЖҮЙЕСІНІҢ 

АУРУЛАРЫНЫҢ АУРУШАҢДЫҒЫ МЕН ӨЛІМ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ 
 

Түйін: Қазақстан Республикасында қан айналымы жүйесінің аурулары халық өлімінің жалпы құрылымында бірінші 
орын алады, сондықтан қан айналымы жүйесінің ауруларымен күрес Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігі мен Үкіметі үшін басым бағыт болып табылады. 
Мақсаты. Алматы қаласында қан айналымы жүйесі ауруларының алдын алу бойынша іс-шаралардың медициналық-
әлеуметтік тиімділігін бағалау. 
Міндеті: Қазақстан Республикасында ҚЖА-дан сырқаттанушылық пен өлім-жітімді азайту жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламалар шеңберінде жүргізілген негізгі іс-шараларды айқындау және Алматы қаласы бойынша 2015-2019 
жылдары ҚЖА және инсульттан сырқаттанушылық пен өлім-жітімді анықтау. 
Зерттеу материалдары мен әдістері. Жұмыста "Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Алматы 
қаласы бойынша департаментінің" деректері пайдаланылды. 
Нәтижелері. ҚР ДСМ жүргізген 2015-2019 жылдардағы ҚЖА-дан сырқаттанушылық және өлім-жітім 
көрсеткіштерін статистикалық талдау нәтижелері бойынша ҚЖА-дан өлім-жітімнің 2015 жылғы мың адамға 
шаққанда 159,01 жағдайдан 2019 жылы 187,22 жағдайға дейін айтарлықтай өсуі байқалады 
Қорытынды. Тәуекел тобын анықтау және ҚЖА симптомдарының алғашқы көріністері кезінде диспансерлік есепке 
қою мақсатында  халықты ерте диагностикалау саласындағы МСАК жұмысын жетілдіру осы көрсеткіштердің 
ықтимал төмендеуін береді. 
Түйінді сөздер: қан айналымы жүйесінің аурулары, инсульт, өлім. 
 
Өзектілігі. Көптеген экономикалық дамыған елдерде, соның ішінде Қазақстанда сырқаттанушылық пен өлім-
жітімге қосқан үлесі бойынша бірінші орынды иелене отырып, қан айналымы жүйесінің аурулары (ҚЖА) әлемдік 
қоғамдық денсаулық сақтаудың маңызды проблемасы болып табылады. Жыл сайын 35 мыңға жуық адам ең көп 
таралған ҚЖА, инфаркт, инсульт, Жедел коронарлық синдромнан қайтыс болады. 2013 жылы ДДҰ басшылығымен 
барлық мүше мемлекеттер (194 ел) "2013-2020 жылдарға арналған ИЕА профилактикасы және оларға қарсы күрес 
жөніндегі жаһандық іс-қимыл жоспарын"қоса алғанда, алдын алуға болатын ИЕА ауыртпалығын төмендету үшін 
жаһандық тетіктерге қатысты келісімге қол жеткізді. Бұл жоспар 9 ерікті жаһандық мақсаттар арқылы 2025 жылға 
қарай төменгі деңгейден мерзімінен бұрын қайтыс болу жағдайларын 25% - ға азайтуға бағытталған. Осы 
жаһандық мақсаттардың 2-і тікелей жүрек-қан тамырлары ауруларының (ЖҚА) алдын алуға және олармен күресуге 
бағытталған. БҰҰ Бас Ассамблеясы 2018 жылы елдердің 2025 жылға қарай ерікті жаһандық мақсаттарға қол 
жеткізудегі прогресті қарау үшін төменгі деңгей бойынша үшінші жоғары деңгейдегі кеңес өткізеді. Таралуы мен 
өлім-жітімі бойынша жүрек-қантамыр аурулары (ЖҚА) Еуразия құрлығы елдерінің, сондай-ақ әлемнің басқа да 
континенттерінің арасында озық орындарда. Мысалы, соңғы ширек ғасырда және қазіргі уақытқа дейін ҚЖА 
Қазақстан халқының мүгедектігі мен өлім - жітімінің себептері арасында бірінші орынды, сырқаттанушылықтың 
арасында-екінші орынды алады, бұл кардиологиялық және кардиохирургиялық қызметті, профилактикалық 
медицина қағидаттары мен жүйесін жетілдіру бойынша тиімді шараларды кідіріссіз қабылдауды қажет етеді [1,2,3]. 
Мақсаты: Алматы қаласында қан айналымы жүйесі ауруларының алдын алу бойынша іс-шаралардың 
медициналық-әлеуметтік тиімділігін бағалау. 
Міндеттері: 
 Қазақстан Республикасында ҚЖА-дан сырқаттанушылық пен өлім-жітімді азайту жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламалар шеңберінде жүргізілген негізгі іс-шараларды айқындау. 
 Алматы қаласы бойынша 2015-2019 жылдары ҚЖА және инсульттан сырқаттанушылық пен өлім-жітімді 
анықтау. 
Зерттеу материалдары мен әдістері. Жұмыста "Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Алматы 
қаласы бойынша департаментінің" деректері пайдаланылды. 
Нәтижелер және оларды талқылау. Қазақстан Республикасы бойынша жалпы сырқаттанушылық арасында 
Алматы қаласы барлық аурулар бойынша жоғары көрсеткіштерге ие қалалардың бірі. Аурулар арасында қан 
айналымы жүйесінің аурулары ерекше орын алады. ҚЖА-мен бастапқы сырқаттанушылық көрсеткіштері орташа 
республикалық деңгейден әлдеқайда жоғары Қостанай (5050,48), Шығыс Қазақстан (4751,88), Солтүстік Қазақстан 
(3643,70), Қызылорда (3597,40), Ақмола (3472,72) облыстарында және Алматы қаласында (5016,05), Шымкент 
(3816,82) және Нұр-сұлтан (3456,36) байқалады. ҚЖА-дан халықтың өлім-жітім көрсеткіші орташа республикалық 
өлім-жітім деңгейінен Батыс Қазақстан облысында 21,36% - ға (243,88), Қостанай облысында 8,90% - ға (184,32), 
Қызылорда облысында 8,77% - ға (120,35), Маңғыстау облысында 1,98% - ға (60,40) және Алматы 
қаласында(200,27) 16,80% - ға айтарлықтай асып түсті [4]. 
Қазақстан Республикасында 2011 жылғы №416 бұйрық бойынша қан айналымы жүйесі аурулары бойынша 
халықтың өлім-жітіміне мониторинг жүргізіледі. Осыған байланысты қан айналымы жүйесі ауруларынан қайтыс 
болғандардың порталы енгізілді. 
Қатерлі ісіктер, жарақаттану және ҚЖА сияқты өлім себептерінің негізгі сыныптары бойынша ҚР халқының өлім-
жітім көрсеткіштерінің арасында ҚЖА сыныбы жетекші болып табылады. Олардың арасында өлімнің себебі ретінде 
жүректің ишемиялық ауруы мен инсульт ерекшеленеді. 



Алматы қаласының Статистика агенттігінің деректері бойынша 2019 жылы қан айналымы жүйесі ауруларынан 
қайтыс болғандардың саны 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,55% - ға төмендегенін көрсетеді. 
ҚР ДСМ жүргізген 2015-2019 жылдардағы ҚЖА-дан сырқаттанушылық және өлім-жітім көрсеткіштерін 
статистикалық талдау нәтижелері бойынша ҚЖА-дан өлім-жітімнің 2015 жылғы мың адамға шаққанда 159,01 
жағдайдан 2019 жылы 187,22 жағдайға дейін айтарлықтай өсуі байқалады [5]. 
Тұжырымдар. Біздің зерттеуіміздің нәтижесінде тәуекел тобын анықтау және ҚЖА симптомдарының алғашқы 
көріністері кезінде диспансерлік есепке қою мақсатында  халықты ерте диагностикалау саласындағы МСАК 
жұмысын жетілдіру осы көрсеткіштердің ықтимал төмендеуін береді деп қорытынды жасауға болады. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  
В ГОРОДЕ АЛМАТЫ 2015-2019 ГГ. 

 
Резюме: В Республике Казахстан болезни системы кровообращения занимают первое место в общей структуре 
смертности населения, поэтому, борьба с болезнями системы кровообращения является приоритетным 
направлением для Министерства Здравоохранения и Правительства Республики Казахстан. 
Цель: Оценить медико-социальную эффективность мероприятий по профилактике болезней системы 
кровообращения в городе Алматы. 
Задачи: Определить основные мероприятия, проведенные в рамках Государственных Программ по снижению 
заболеваемости и смертности от БСК и инсультов по г. Алматы за 2015-2019 годы. 
Материалы и методы исследования. В работе использованы данные «Департамента Комитета труда, 
социальной защиты и миграции по городу Алматы». 
Результаты. По результатам статистического анализа показателей заболеваемости и смертности от БСК за 
2015-2019 гг., проведенных МЗ РК, прослеживается значимое увеличение смертности от БСК с 159,01 случаев на 
тысячу население в 2015 г. до 187,22 случаев в 2019 г. 
Выводы. Совершенствование работы ПМСП в области ранней диагностики молодого населения с целью определения 
группы риска и постановки на диспансерный учет при первых проявлениях симптомов БСК, что дает вероятное 
снижение этих показателей. 
Ключевые слова: болезни системы кровообращение, инсульт, смертность. 
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ANALYSIS OF MORTALITY AND MORTALITY OF DISEASE OF THE BLOOD  
CIRCULATION IN THE CITY OF ALMATY 2015-2019 

 
Resume: In the Republic of Kazakhstan, diseases of the circulatory system occupy the first place in the general structure of 
mortality of the population, therefore, the fight against diseases of the circulatory system is a priority for the Ministry of Health 
and the Government of the Republic of Kazakhstan. 
Purpose: To assess the medico-social effectiveness of measures to prevent diseases of the circulatory system in the city of Almaty. 
Objectives: To determine the main activities carried out within the framework of the State Programs to reduce morbidity and 
mortality from CSD and strokes in Almaty for 2015-2019. 
Materials and research methods.  The work used data from the Department of the Committee for Labor, Social Protection and 
Migration in the city of Almaty. 
Results.  According to the results of the statistical analysis of the morbidity and mortality rates from CDS for 2015-2019, 
conducted by the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, a significant increase in mortality from CDS is observed from 
159.01 cases per thousand population in 2015 to 187.22 cases in 2019. 
Conclusions.  Improving the work of PHC in the field of early diagnosis of the young population in order to determine the risk 
group and register with the dispensary at the first manifestations of the symptoms of CSD, which gives a likely decrease in these 
indicators. 
Key words: diseases of the circulatory system, stroke, mortality. 


