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ЖІТІ ҚҰРСАҚ СИНДРОМЫНА АЛЫП КЕЛЕТІН СОЗЫЛМАЛЫ ХИРУРГИЯЛЫҚ 

ПАТОЛОГИЯЛАРЫ БАР НАУҚАСТАРДЫ ДИСПАНСЕРЛІК  
БАҚЫЛАУҒА АЛУ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ 

 
Ғылыми еңбектің негізгі мақсаты жіті құрсақ синдромын туындататын құрсақ қуысының созылмалы хирургиялық 
ауруларының асқынуын және тұрғындардың ерте жастан өлімін болдырмас үшін диспансерлік шаралардың 
тиімділігін арттыру жолдары. Денсаулық сақтау министрінің 2012 жылдың 26 желтоқсандағы нөмірі 885 
бұйрығында келтірілген тізімге сәйкес құрсақ қуысының созылмалы хирургиялық ауруларын дипансерлік есепке алып, 
әрбір науқастың жекелей профилактикалық бағдарламасы жасалды. Олардың организмінде жіті құрсақ синдромының 
алғашқы белгілері байқалғанда дер кезінде хирургиялық стационарға жатқызылып, аудиовизуальды 
технологиялардың көмегімен аз инвазивті әдіспен операция жасалды. Диспансеризациялық шаралардың арқасында 
тұрғындардың жіті құрсақ синдромына шалдығу деңгейі төмендеп, дер кезінде аурудың асқынуы анықталып, ерте 
жастан өлімге ұшырау деңгейі азайды. 
Кілітті сөздер: құрсақ қуысының созылмалы хирургиялық аурулары, жіті құрсақ синдромы, диспансеризация, 
профилактика, сырқаттылық, өлім. 
 
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Түркістан облысы тұрғындарының арасындағы денсаулық көрсеткішінің күрт 
нашарлауы, экономикалық тоқырауға байланысты әлеуметтік мәселелерді шешу қиындықтарымен, және денсаулық 
сақтауды ұйымдастырудағы кемшіліктермен тікелей байланысты. Басқаша айтқанда, анықталған кемшіліктердің 
қатарына, қаржыландырудың жеткіліксіздігі, медициналық көмек сапасының және медицина қызметкерлері 
біліктілігінің төмендігі, амбулаторлық – емханалық қызметте жүзеге асырылатын профилактикалық шаралардың 
сапасыздығы, ескірген материальдық – техникалық база, көрсетілетін медициналық көмек сапасының төмендігі 
жатады. Ең бастысы денсаулық сақтау ұйымдарының денсаулықты сақтау ісіндегі ең негізгі шарт - медициналық 
көмектің профилактикалық сипатта дамуы болып табылады. Ал академик Ю.П. Лисицын оның негізгі әдісі 
диспансеризация екендігін атап көрсеткен [1]. Медициналық көмек сапасы мен халыққа дәрігерлік қызмет көрсету 
жұмыстарын ұйымдастыру мәселелеріне арналған, заманауи ғылыми жұмыстардың нәтижелерін талдау, 
тұрғындардың денсаулығын сақтау мен сауықтыруда диспансеризациялық шаралардың басты роль 
атқаратындығын көрсетті [2,3,4]. Біздің елімізде амбулаторлық – емханалық ұйымдардың негізгі қызметі ретінде, 
әлеуметтік маңызы үлкен инфекциялық емес аурулардың дамуы бойынша қауіптілік топтарын жіктеу және 
профилактиканың жеке бағдарламаларының жобасын жасау және ерте жастан өлімге алып келетін қауіпті себептері 
мен бейэпидемиялық созылмалы аурулары бар науқастарды диспансерлік бақылауға алу қарастырылған. Денсаулық 
сақтау Министрінің 2012 жылдың 26 желтоқсандағы нөмірі 885 бұйрығында диспансеризация алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек жүйесінің негізгі қызметі деп  көрсеткен [5]. Диспансеризацияны негізгі емдеу және 
алдын алу әдісі ретінде қолдану әсіресе жіті құрсақ синдромына алып келетін құрсақ қуысы ағзаларының созылмалы 
ауруларының асқынып, тұрғындардың ерте жастан өлімге ұшырауының профилактикасын жасауға қолдану қажет. 
Диспансеризацияның көмегімен созылмалы түрдегі аурулардың жіті хирургиялық ауруларға өтіп кетуіне жол 
берілмейді. Сонымен қатар, диспансеризациялық шаралардың көмегімен жіті құрсақ синдромына байланысты 
операциядан кейін науқастың мүгедекке айналуына немесе ерте жастан өлімге ұшырауына жол берілмейді [6,7]. 
Емханалық ұйымдарындағы жалпы тәжірибелік дәрігерлер құрсақ қуысы ағзаларының созылмалы хирургиялық 
патологиялары бар науқастарды жан-жақты тексеріп, қойылған диагнозы бойынша хирургтың кеңесіне бағыттайды. 
Хирург дәрігерлердің кеңесі бойынша науқасты хирургиялық стационарға операция жасауға жатқызылады немесе 
диспансерлік бақылауға алынады.  
ҚҚАСХП - ы бар науқастар арасында бастапқыда жіті құрсақ қуысы синдромына алып келетін қатерлі себептері 
анықталады. Скринингтік тексеру барысында диспансерлік бақылауға алынатын топтарды түзеп, арнайы 
құрастырылған профилактикалық бағдарлама бойынша динамикалық бақылау жұмысын жүзеге асырады. 
Диспансерлік бақылауға алынған әрбір науқасқа диагностикалық, профилактикалық және емдік шаралардың жүзеге 
асырылу кезеңі мен көлемі тағайындалады. Диспансеризацияның әлеуметтік-медициналық тиімділігі жоспарланған 
шараларды сапалы ұйымдастыру дәрежесіне және осы шараларға диспансерлік топтағылардың көзқарасы мен 
медициналық белсенділігі үлкен әсерін тигізеді. Ал бұл мәселені зерттеушілер диспансеризацияның тиімділігін 
құрсақ қуысы ағзаларының созылмалы хирургиялық патологияларының жіті құрсақ синдромына өтпеу деңгейі 
арқылы бағалануы тиіс деп есептейді [8,9,10]. 
Зерттеудің мақсаты. Құрсақ қуысының созылмалы хирургиялық ауруларын диспансерлік бақылауға алып, дер 
кезінде профилактикалық шараларды  өткізу арқылы жіті құрақ синдромының алдын алу. 
Зерттеу міндеттеріне құрсақ қуысының созылмалы хирургиялық аурулары- ның таралуын және асқынуға алып 
келетін қатерлі себептерін анықтау, диспансерлік бақылау динамикасы, сырқаттылық пен өлім көрсеткіштерінің 
төмендеу деңгейін анықтау жатады. 
Зерттеу әдістері мен материалдары. Түркістан облысының аумағында орналасқан емханалық ұйымдардың жалпы 
тәжірбиелік дәрігерлері құрсақ қуысының созылмалы хирургиялық аурулары бойынша диспансерлік бақылауға 
алған 900 науқастың амбулаторлық картасын және зерттеу хаттамаларын тексеруге алдық. Әрбір науқасқа 
толтырылған диспансеризациялау жоспары, лабороториялық және инструменталдық  тексеру және хирургтардың 
кеңесі жазылған хаттамаларымен таныстық. Профилактикалық шаралар мен санитарлық ағартуға бағытталған 



насихаттау жұмысының тақырыбын сараптадық. 2012-2017 және 2018-2019 жылдарда жүзеге асырылған 
диспансеризациялау шараларының тиімділігіне салыстырмалы бағалау жүзеге асырылды. Сараптамалы бағалау 
әдісінің көмегімен жүзеге асырылған диспансеризацияның әлеуметтік-гигиеналық тиімділігін анықтауға мүмкіндік 
туды. 
Зерттеу нысандарын іріктеу, ауылды райондардың басты терапевтерінің нұсқаулығы бойынша жүргізілді. Базаны 
іріктеу кезінде алынған материалдардың репрезентативтілігі бір қатар шарттарды орындаумен қамтамасыз етілді. 
Бәйдібек, Сарыағаш, Төлеби орталық аудандық емханалары (ОАЕ), Оңтүстік Қазақстанның 9 ауылды дәрігерлік 
амбулаториялары (АДА) таңдалды. Іріктелген зерттеу нысандарында медицина қызметкерлерінің жұмысы үшін 
сәйкес шарттардың болуы, қажетті емдік – диагностикалық аппаратурамен және қондырғылармен қамтамасыз 
етілгендігі ескерілді. Зерттеу нысандарын іріктеу кезінде мамандармен қамтамасыз ету дәрежесі ескерілді. Іріктелген 
зерттеу нысандары толығымен дәрігерлермен және орта буынды медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілген. 
Зерттеу нысандарын осылайша іріктеу таңдалған ОАЕ, АДА - лар мен ФАП – тардың жоспарланған зерттеу 
жұмыстарын жүргізуге жеткілікті деп санауға мүмкіндік берді. Жоспарланған зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен 
жүргізуде әдістемелік көмекті ОАЕ, учаскелік емханалар, дәрігерлік амбулаториялардың бас дәрігерлері мен 
аудандардың басты терапевтері көрсетті.  
Диспансеризациялау жұмысының сапасын сараптау үшін, жеткілікті ұйымдастырушы және емдік тәжірибеге ие 
нысанды ауданның жалпы тәжірибелік бас дәрігерлері, жалпы тәжірибелік дәрігерлердің өздері жұмылдырылды.  
Нысанды ауданның жалпы тәжірибелі дәрігерлерімен бірге біздер, сарапшы дәрігерлерге сараптама жасау 
жұмыстары бойынша нұсқаулықтар берілді және әрбір сарапшыға «Ауыл халқын диспансеризациялау сапасын 
экспертті бағалау картасы» атты құжатын толтыру бойынша құрастырылған нұсқаулық берілді. Сараптама 
жүргізілуін бақылау, ауданның басты дәрігерлерімен бірлесе отырып автордың өзі жүзеге асырады.  
Зерттеу бағдарламасын құрастыру барысында жүзеге асырылатын маңызды жұмыстың бірі, бақылау бірлігін дұрыс 
таңдау мен іріктелген жиынтықтың көлемін дұрыс анықтау болып табылады.  
Диспансеризация сапасын бағалау кезінде бақылау бірлігі ретінде диспансерлік есепте тұрған әлеуметтік маңызы 
үлкен патологиясы бар науқас алынды. Қажетті бақылау бірлігін (диспансерлік науқастардың жеке карточкасы) 
есептеу, диспансеризацияны сараптамалық бағалау жүргізу кезінде Н.А. Плохинскидің формуласы қолданылды. 
Жүзеге асырылған диспансеризациялық шаралардың әлеуметтік-медициналық тиімділігін анықтау үшін арнайы 
құрастырылған социологиялық анкетаның көмегімен сауалнама жүргіздік. Оның сұрақтары ретроспективті сипатта 
қалыптастырылды. Сұрақнамаға жіті аппендицитпен – 317 ауру, қысылып қалған жарықтар– 39, жіті ішектің түйілуі – 
34, асқазан мен 12 елі ішек жарасының тесілуі – 30, асқазан-ішек жүйесінен  қан кету оқиғасы – 102, жіті 
холециститпен – 179 оқиға, жіті панкретитпен – 199 амбулаторлық хирургия орталығында немесе стационарлық 
бөлімшеде емделген пациент тартылды. 
Зерттеу нәтижелері мен талқылау. Тұрғындарды диспансерлік бақылауға алу деңгейі аса жоғары өзгеріске ұшырай 
қоймаған. 2012 жылдан 2019 жылға дейіңгі аралықта жаңадан диспансерлік есепке алынғандардың үлес салмағы 
12,5% - дан 12,8% - ға дейін артса, диспансерлік бақылауға келмеген аурулардың үлес салмағы 4,6%-дан 3,09%-ға 
дейін төмендепті. Жыл соңына дейін өлімге немесе толық жазылуына байланысты диспансерлік есептен 
шығарылғандардың үлес салмағы зерттелген жылдары 6,8% - дан 6,9% ға дейін жоғарылаған немесе 0,1% артқан. Бір 
диспансерлік топтан екінші топқа өту жиілігі 0,3% кемісе, аурудың қозу жиілігі 8,5% - дан 7,4%-ға дейін азайған. 
Диспансеризацияның тиімділігін госпитализациялау жиілігі байқата алады.  
Жіті құрсақ синдромына байланысты стационарлық бөлімге жатқызу 11,8% - дан 10,5% - ға дейін төмендепті. 
Сонымен, ауыл тұрғындары арасындағы диспансеризация жұмысы жеке көрсеткіштер бойынша біршама жақсарып 
отыр. Диспансеризация шараларын өткізу арқасында дәрігерлер қызмет көрсететін тұрғындардың тұрмыстық 
жағдайын, еңбек ету ортасының денсаулыққа қауіпті себептерін, отбасындағы қарым-қатынасты, әр жанұяның 
қаржылық жағдайын, әдет-ғұрпын, құрамын, өмір сүру салтын жақсы біледі. Сондықтан ауруға алып келетін қатерлі 
себептерге қарсы профилактикалық шараларды белсенді және толыққанды етіп жүргізе алады.  
Отбасылық дәрігер аурулардың денсаулығын бағалау барысында білікті абдоминалдық хирургтің кеңесіне жүгінеді. 
Хирург пен отбасылық дәрігер созылмалы хирургиялық аурулардың объективтік және лабороторлық зерттеу 
нәтижелерін сараптай отырып, олардың жекелей емдеу-профилактикалық және сауықтыру шараларының 
бағдарламасы мен жоспарын құрастырады және санитарлық ағарту жұмысын ұйымдастырады. Әсіресе созылмалы 
хирургиялық аурулардың асқынып, өлімге алып келетіндігін тұрғындардың санасына ұялатудың маңыздылығы 
үлкен. Сондықтан санитарлық ағарту жұмысының жоспарына жіті құрсақ синдромының алғашқы белгілері көрініс 
бергенде хирургқа дер кезінде қаралу қажеттігін насихаттаудың маңызы үлкен. 
Отбасылық дәрігер мен хирург барлық жіті құрсақ синдромына алып келетін созылмалы ауруларға қатаң бақылау 
орнатады. Сондықтан емханалық-амбулаторлық ұйымдардың қызмет сапасын арттыруда отбасылық дәрігерлердің 
алатын орны ерекше. 
Диссертациялық жұмыстың жүзеге асырылуына дейін диспансерлік есептегі науқастар еш жоспарсыз бақыланған. 
Орташа есеппен алғандағы олардың 36,58%-ы жалпы тәжірибелік дәрігерлерде, ал 49,36% аймақтық терапевтерде 
диспансерлік бақылауда болған. 
 
Зерттеу барысында диспансерлік бақылаудағы аурулардың 37,47% уақытылы тексерілмесе, 46,3% тексерілуі толық 
жүзеге асырылмаған болып шықты. Ал осы науқастардың 41,39% - ына емдік – сауықтыру шаралары (ЕСШ) сапасыз 
жүргізілгендігі анықталды. Жалпы емдік – сауықтыру шараларының жоспары 27,82%-ға ғана орындалған екендігі 
анықталды. Қалғандарына осы шаралар 60,39% -ға орындалса, олардың 12,2% мүлдем орындалмаған болып шықты.  
ҚҚАӨХА алып келетін созылмалы патологияларды диспансеризациялауды белсенді жүргізу және сапасы мен 
тиімділігін арттыру нәтижесінде ауылдық дәрігерлік емханаларда аймақтық дәрігерлердің науқастарды бақылау 
саны артты (2 кесте). Осылайша, науқастарды диспансерлік бақылау саны Орталық аудандық емханаларда барлық 
нозологиялар бойынша шамамен 56,72% - дан 74,55%-ға дейін (t = 8,3; р = 0,00), ал ауылдық дәрігерлік емханаларда – 
50,29% - дан 64,98% дейін (t = 6,5; р = 0,00) жоғарылады. 
Жүзеге асырылған оңтайлау шараларының арқасында АДА - да диспансеризацияны жүзеге асыру сапасы жақсарды. 



Диспансерлік бақылауға алынған науқастарды уақытылы тексеру барлық сырқаттар бойынша орташа есеппен 
46±4,2% дан 65,62±4,4%  дейін (t = 6,5; р = 0,00) жоғарыласа, ревматизм, асқазанның және 12 елі ішектің ойық 
жарасында, гастриттер мен холициститтер бойынша да елеулі деңгейге көтерілді.  
Барлық диспансерлік сырқаттар бойынша жоспарлы тексеру толықтығы орташа есеппен 53,12±3,9% дан 64,95±5,2% 
дейін (t=5,8; р = 0,00) артса, негізгі өсім ревматизмді, жүректің ишемиялық ауруы, гипертониялық ауру мен асқазан 
және 12 елі ішек ауруларын, холецистит жоспарлы тексеру есебінен қалыптасып отыр. 
Зерттеу нәтижесін қолдана отырып жасаған біздің ұсынысымыз бойынша ОАЕ мен ОДА ұйымдарында емдік – 
сауықтыру көмегінің сапалық көрсеткіштерін жақсартты. ОАЕ науқастарды тексеру толықтығы 65,4% дан 81,3% 
дейін, а ОДА - да – 34,9% дан 50,1% дейін артты. Емдеу- сауықтыру шаралары уақытылы басталған науқастардың 
үлесі орташа есеппен 11,1% артты. Толыққанды ем алмаған науқастар саны 1,5 есе қысқарды. Диспансерлік 
сырқаттар арасында жоспарланған скринингтік шараларды уақытынан кеш жүргізу ОАЕ - да 15,6%-ға, ал ОДА – 
16,8%-ға қысқарды, ал толыққанды тексермеу оқиғаларының үлес салмағы сәйкесінше – 34,6% дан 18,7% және 65,1% 
дан 49,9% дейін төмендеді.  
Диспансеризацияның сапалық көрсеткіштері айтарлықтай жақсарды деуге болады: ОАЕ - дағы учаскелік 
терапевттердің науқастарды жоспарлаған мерзімде бақылауы 17,7%-ға, ал ОДА – 15,9%-ға артты. ОАЕ емханаларында 
диспансерлік науқастарды жоспарлы тексеру толықтығы 11,8%-ға жоғарыласа, ал ОДА – 13,8%-ға ұлғайды. Барлық 
сырқаттар бойынша жоспарланған емдік – сауықтыру шараларының орындалу толықтығы – 58,6%  дан  
73,3% дейін жоғарылады. (2 кесте) 

 
1  кесте – Түркістан облысы тұрғындарының құрсақ қуысы ағзаларының созылмалы хирургиялық 
аурулары бойынша диспансеризация нәтижелері. 
 Қ/ 
саны 

Құрсақ қуысы 
ағзаларының 
созылмалы 
хирургиялық 
аурулары 

Жылдары 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Барлығы 

және орта 
есеппен 
алғанда  

1 Созымалы колит 58 72 103 99 98 102 106 111 749 
2 Асқазан мен 12 елі 

ішектің ойық жарасы 
42 49 38 44 46 42 48 41 

350 
3 Созылмалы холецистит 97 98 92 95 94 91 89 92 748 
4 Созылмалы панкреатит 21 18 22 19 14 21 18 20 153 
5 Созылмалы 

гиперацидтік гастрит 
34 37 31 36 33 36 34 30 

271 
6 Созылмалы гепатит 19 23 28 18 24 23 22 26 183 
7 Диспансерлік есепке 

алынғандардың  саны 271 297 314 311 309 315 317 320 
2454 

8 Жаңадан диспансерлік 
есепке алынғандардың 
үлес салмағы 

12,5 12,3 12,4 12,2 12,5 12,4 12,8 13,1 12,6 

9 Диспансерлік 
бақылауға келмеген 
аурулардың үлес 
салмағы  

4,6 4,8 3,7 4,3 4,5 3,8 3,09 3,04 4,2 

10 Жыл соңына дейін 
өлімге немесе толық 
жазылуына 
байланысты 
диспансерлік есептен 
шығарылғандардың 
үлес салмағы 

6,8 6,7 7,2 6,6 6,5 7,0 6,9 6,4 6,8 

11 Бір диспансерлік 
топтан екінші топқа өту 
жиілігі (%) 

6,8 6,5 6,8 6,9 6,6 6,7 6,5 6,3 6,4 

12 Аурудың қозу жиілігі 
(%) 

8,5 8,7 8,4 8,8 8,3 7,4 8,4 8,1 8,5 

13 Госпитализациялау 
жиілігі (%) 

11,8 12,4 12,7 11,7 11,4 11,5 11,3 10,9 11,4 

 
2 кесте - 2012-2017 жылдары мен 2018-2019 жылдардағы созылмалы құрсақ қуысы ағзалары 
патологияларына байланысты жүргізілген диспансеризациялаудан  жіті құрсақ синдромы нозологиялары 
бойынша қалыптасқан сырқаттылықтың төмендеу деңгейі (1000 адамға балап есептегенде) 

Жіті  құрсақ  синдромының нозологиялары  Орта есеппен сырқаттылық көрсеткіші  
(М±m) 

Орта  есеппен 
төмендеген  

2012-2017 2018-2019 

Жіті аппендицит 896,82±21,92 894,91±19,47 -1,91 

Жіті холецистит 108,47±9,51 107,80± 8,93 -0,67 



Жіті ішек өтімсіздігі 13,14± 1,21 13,02±1,09 -0,12 

Қысылған жарық 9,26±0,87 9,18± 0,78 -0,08 

Жіті панкреатит 138,73±11,42 137,94±11,36 -0,79 

Асқазан және он екі елі ішектің тесілген 
жарасы 

73,29±6,54 72,81±6,42 -0,48 

Асқазан-ішек жолдарынан қан кету 38,79±3,69 38,5±3,51 -029 

 
2012-2017 жылдары мен 2018-2019 жылдардағы құрсақ қуысы ағзалары патологияларына байланысты 
жүргізілген диспансеризациялаудан сырқаттылық көрсеткішінің төмендеу деңгейі барлық патологиялар 
бойынша айтарлықтай дәрежеде екендігі мәлім болды. Әсіресе жіті аппендициттің деңгейі 1.91%0, жіті пакреатиттің 
деңгейі 0,79%0, жіті холециститтің деңгейі 0,67%0, Асқазан және он екі елі ішектің тесілген ойық жарасы 0,48%0. (3 
кесте) 
 
3 кесте - 2012-2017 жылдары мен 2018-2019 жылдардағы диспансеризациялау шараларына байланысты жіті 
құрсақ синдромы нозологияларының асқынуынан туындаған өлім көрсеткішінің салыстырмалы динамикасы 

Жіті құрсақ синдромының нозологиялары  Орта есеппен летальдылық көрсеткіші 
(М±m) 

 Орта  есеппен 
төмендеген 

2012-2017 2018-2019 

Жіті аппендицит 1,44±0,12 1,42±0,11 -0,02 

Жіті холецистит 3,43±0,29 3,40±0,27 -0,03 

Жіті ішек өтімсіздігі 0,38±0,02 0,37± 0,02 -0,01 

Қысылған жарық 0,29±0,02 0,27±0,01 -0,02 

Жіті панкреатит 2,15±0,18 2,14±0,16 -0,01 

Асқазан және он екі елі ішектің тесілген 
ойық жарасы 

0,86±0,07 0,83±0,07 -0,03 

Асқазан-ішек жолдарынан қан кету 0,44±0,03 0,41±0,02 -0,03 

 
дейін төмендеген. Басқа ҚҚАЖХА бойынша да сырқаттылық көрсеткіштерінің бастапқы деңгейінен азаюы байқалады  
2012-2017 жылдары мен 2018-2019 жылдардағы құрсақ қуысы ағзалары патологияларының асқынуынан 
туындаған өлім көрсеткішінің диспансеризациялау шараларына байланысты салыстырмалы динамикасы бұл 
көрсеткіштің диспансеризация сапасын арттыруға байланысты барлық жіті хирургиялық патологиялар 
бойынша төмендегендігін көрсетті. 

ТҰЖЫРЫМ 
1. Жіті құрсақ синдромына байланысты хрургиялық стационарда көрсетілетін медициналық көмектің түрі 
мен сапасы емханалық-амбулаторлық ұйымдағы диспансеризацияның  сапасына және аурудың асқынуының 
басталуынан кейіңгі хирургиялық стационарға бағыттау мерзіміне тікелей байланысты. 
2. Құрсақ қуысы ағзаларында патологиялары бар тұрғындарды диспансерлік бақылауға алу үшін міндетті 
түрде білікті хирургтың кеңесін алып, әрбір аурудың жекелей профилактикалық бағдарламасы мен жоспарын 
түзеу қажет.Бағдарлама тек алдын алудың фармакотерапиясын қамтымай, міндетті түрде салуатты өмір 
салтын қалыптастыруды және жіті құрсақ синдромының алғашқы белгісі көрініс бергенде хирургқа міндетті 
түрде қаралудың маңыздылығын насихаттау қажет. 
3. Құрсақ қуысы ағзалары патологияларына байланысты жүргізілген диспансеризациялауды жетілдіру, 
сырқаттылық көрсеткішінің және жіті құрсақ синдромынан туындайтын өлім деңгейлерінің нақты 
төмендеуіне алып келді. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ХИРУРГИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ, 

ПРИВОДЯЩИМИ К РАЗВИТИЮ СИНДРОМА ОСТРОГО ЖИВОТА. 
 

Резюме. Основная цель  научной работы является совершенствование метода диспансеризации больных с 
хроническими хрургическими болезнями, приводящими к развитию синдрома острого живота, осложнение которого 
способствует к повышению показателя ранней смертности больных. По приказу Министра здравоохранения от 26 
декабря 2012 года определен список больных, полдежащей диспансеризации. Врач общей практики поликлинической 
организации берет на диспансерный учет, организует консультацию хирурга, составляет индвидуальный план 
лечебно-профилактических мероприятии, санитарно-пропогандиской работы и лабороторно-инструментальных 
исследовании. При появлении первых признаков  синдрома острого живота больной своевременно направляется в 
профильное хирургическое отделение стационара. Вид оперативного вмешательства и применения аудиовизуальной 
технологии зависит от качества диспансеризации и срока направления больных от начала острого живота на 
стационарное лечение. Эффективность и качество диспансеризации больных способствует снижению частоты 
развития синдрома острого живота и уровня госпитальной смертности послеоперационном периоде. 
Ключевые слова: хронические хирургические болезни брюшной полости, острый синдром живота, диспансеризация , 
профилактика, заболеваемость, летальность.  
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MEDICAL EXAMINATION OF PATIENTS WITH CHRONIC SURGICAL DISEASES THAT 

LEAD TO THE DEVELOPMENT OF ACUTE ABDOMINAL SYNDROME. 
 
 

Resume: The main goal of the research is to improve the method of medical examination of patients with chronic crurgic 
diseases that lead to the development of acute abdominal syndrome, the complication of which contributes to an increase 
in the rate of early mortality of patients. According to the order of the Minister of health of December 26, 2012, the list of 
patients undergoing medical examinations was determined. A General practitioner of a polyclinic organization takes on 
a dispensary registration, organizes a consultation with a surgeon, and makes an individual plan for medical and 
preventive measures, sanitary and propogandisky work, and laboratory and instrumental research. When the first  
 
signs of acute abdominal syndrome appear, the patient is promptly sent to the specialized surgical Department of the 
hospital. The type of surgery and the use of audio-visual technology depends on the quality of medical examination and 
the period of referral of patients from the beginning of acute abdominal pain to inpatient treatment. The effectiveness 
and quality of medical examination of patients helps to reduce the incidence of acute abdominal syndrome and the level 
of hospital mortality in the postoperative period. 
Keywords: chronic surgical diseases of the abdominal cavity, acute abdominal syndrome, medical examination, 
prevention, morbidity, mortality. 


