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ЖАСӨСПІРІМ ҚЫЗДАР АРАСЫНДАҒЫ ЖҮКТІЛІК ПЕН ТҮСІКТІҢ ТАРАЛУ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ (АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША) 

 
Түйін. Жасөспірімдердің фертильді денсаулығы пен өмір сапасына кері әсер ететін жіктілік пен жасанды түсік келер 
ұрпақтың репродуктивті потенциалы үшін үлкен мәселеге айналуы мүмкін. Көптеген отандық зерртеушілердің 
мәліметінше жасанды түсік жасау, ерте жүкті болу жасөспірім қыздар үшін қолайсыз жағдай екенін атап өтуде, 
себебі олар денсаулықтың ықтимал күрделі асқынуларына әкеліп қана қоймай, психологиялық тұрғыдан маңызды 
мәселелер тудыруы мүмкін екенін алға тартады. 
Зерттеу мақсаты. Алматы қаласы бойынша жасөспірімдік жүктілік пен жасанды түсіктің  2016-2020 ж.а. таралу 
жиілігін анықтау. 
Нәтижелер мен пікірталас. Алматы қаласы «Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы» 
деректері бойынша соңғы бес жыл мерзіміндегі (2016-2020 ж.а.) жасөспірімдер арасында  тіркелген жүктілік пен 
жасанды түсіктің таралу көрсеткіштеріне баға берілді. 
Қорытынды. 2016-2020 жылдар аралығында Алматы қаласында жүргізілген 15-17 жастағы жасөспірім қыздар 
арасындағы жүктілік пен жасанды түсік жасау көрсеткіштеріне талдау нәтижесі олардың  қалыпты төмендеу 
динамикасына ие екенін көрсетті. 2020 жылғы анықталған жүктілік көрсеткіші 5,8 тең болғанымен,  Япония және 
Оңтүстік Корея сияқты дамыған елдер көрсеткішімен салыстырғанда неғұрлым көп.  
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Кіріспе. Жасөспірімдер денсаулығының әлеуметтік 
маңыздылығы олардың болашақ қоғамның  
репродуктивті,  экономикалық, әлеуметтік, саяси 
және мәдени резерві болып табылатындығымен 
байланысты. Қазақстан Республикасының Елбасы – 
Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың "Қазақстан – 
2050 "Стратегиясында және Қ:К. Тоқаевтың қазақ 
халқына жолдаған долдауында (2020) – ана мен 
баланы қорғау жаңа кезеңдегі мемлекеттің 
әлеуметтік саясатының маңызды құрамдас бөлігі 
болып табылатыны мәлім [1,2]. Бұл міндетті шешу 
ұлттық денсаулық сақтау жүйесін ұзақ мерзімді 
жаңғырту шеңберінде елдің бүкіл аумағында 
медициналық қызметтер сапасының бірыңғай 
стандарттарын енгізуді көздейді. Бұл ретте 
жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығын қорғау 
белгілі бір табиғи, әлеуметтік-экономикалық және 
мәдени ортадағы олардың физиологиялық және 
психикалық ерекшеліктерімен біртұтас ұғым ретінде 
қабылдауды қажет етеді.   
Жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығы сыртқы 
және ішкі орта факторларының өзгеруіне сезімтал 
индикатор болып табылады. Қазақстанның 
жасөспірім қыздарының репродуктивті және 
соматикалық денсаулығының нашарлауын, 
гинекологиялық аурулардың кең таралу мәселесін 
көптеген отандық зерттеушілер жазуда. Мәселен, М. 
Г.Жұматова мен В. Н. Локшин (2010) Қазақстандағы 
жасөспірім қыздардың репродуктивті денсаулығын 
әлемдік қоғамға тән дағдарыстық құбылыстар, түрлі 
әлеуметтік маңызды факторлар призмасы арқылы 
қарастырады [3,4]. 
ДДҰ мәліметтері бойынша, жыл сайын дамушы 
елдерде 15-19 жас аралығындағы қыздар арасында 
жүктіліктің 21 миллион жағдайы тіркеледі және 
олардың шамамен 12 миллионы босанумен 
аяқталады екен. Осы елдерде кемінде 777 000 босану 
15 жасқа дейінгі жасөспірім қыздар арасында 
тіркеледі [5,6]. Жасөспірімдердің жүктілігі жас 
аналардың денсаулығына ауыр зардаптарға әкелуі 
мүмкін. Сондай-ақ, ДДҰ мамандары жыл сайын 15-19 

жастағы қыздар арасында аборттың шамамен 5,6 
миллион жағдайы тіркелетінін, оның ішінде 3,9 
миллион жағдай қауіпті сипатқа ие болатынын, 
осылайша ана өліміне, гинекологиялық аурудың 
өсуіне, бұл өз кезегінде қатаймаған ағзаның 
денсаулық жағдайының ұзақ мерзімді бұзылуына, 
жалпы репродуктивті әлеуетті төмендететініне 
ықпал ететінін атап өтуде [7]. 
Г. Н. Алимбаеваның (2018) деректері бойынша 
Қазақстанда жасөспірімдердің тек 19% - ы 
контрацептивтерді пайдаланады екен, ал жыл сайын 
15-19 жастағы 1000 қыздың 20-ы  тіркелмейтін түсік 
жасайтыны туралы мәліметтер келтіреді [8]. 
Аборттың жоғары таралуы, нәтижесінде фертильді 
денсаулық пен өмір сапасына әсер ететін 
репродуктивті денсаулық үшін үлкен мәселеге 
айналуы мүмкін. Б.С. Турдалиева және т.б. авторлар 
(2014), түсік жасату, әсіресе жасөспірім қыздар үшін 
қолайсыз екенін атап өтті, өйткені олар 
денсаулықтың асқынуларына әкеліп қана қоймай, 
психологиялық тұрғыдан маңызды мәселелер 
тудыруы мүмкін екенін атап өтуде [9]. Сондықтан, 
кәмелетке толмаған жүкті әйелдер арасында 
қаламаған жүктілікті алдын алу бүгінгі күнгі өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады [10]. 
Зерттеу мақсаты. Алматы қаласы бойынша 
жасөспірімдік жүктілік пен жасанды түсіктің  2016-
2020 ж.а. таралу жиілігін анықтау. 
Нәтижелер мен пікірталас. Алматы қаласы 
«Республикалық электрондық денсаулық сақтау 
орталығы» деректері бойынша соңғы бес жыл 
мерзіміндегі (2016-2020 ж.а.) жасөспірімдер арасында  
тіркелген жүктілік пен жасанды түсіктің таралу 
көрсеткіштеріне баға берілді. 
15-17 жастағы жасөспірімдер арасында түсіктердің 
таралу көрсеткіштерін зерттеу үшін 2016-2020 ж. а. 
Алматы қ. "Республикалық электрондық денсаулық 
сақтау орталығы" деректерін талдау негізінде келесі 
көрсеткіштерге қол жеткіздік: 2016 жылы 
жасөспірімдер арасында жасанды түсік жасау 
көрсеткіші 0,9 – ға тең болғаны белгілі болды (1000 

mailto:info@kaznmu.kz


қызға шаққанда). Кейінгі жылдары бұл көрсеткіш 
төмендеп, 2017 және 2018 жылдары  0,7 құрады (1000 
қызға шаққанда) (сурет 1). Ал 2020 жылы алдыңғы 
жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіштің 

жоғарылағаны байқалады – 0,5 (1000 қызға 
шаққанда) 
. 

 
Сурет  1 –  Алматы қаласындағы 15-17 жас аралығындағы жасөспірім қыздар арасында 2016-2020 

жылдардағы 1000 қызға шаққандағы жасанды түсік жасату көрсеткішінің таралуы 
 
Қазақстанда жасөспірім қыздар арасындағы 
жүктілікке қатысты қолайсыз жағдайлар 
статистикасы да байқалады, ҚР ДСМ мәліметінше, 
2009 жылы Қазақстан бойынша 360 мың босанудың 
4360 - ы 15-тен 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған 
жүкті әйелдерге тиесілі болған.  

2-суретте Алматы қ. 15-17 жастағы жасөспірім қыздар 
арасындағы 2016-2020 жылдардағы жасөспірімдер 
жүктілігі динамикасы жөніндегі деректер 
көрсетілген. 
 
 

 

 
Сурет 2 –  Алматы қаласындағы 15-17 жас аралығындағы жасөспірім қыздар арасындағы 2016-2020 

жылдардағы 1000 қызға шаққандағы жүктілік динамикасы көрсеткіштері 
 
Талдауға алынған жылдар аралығында жасөспірім 
қыздар арасындағы  жүктілік көрсеткішіңің 
төмендеуінің  оң динамикасы байқалады. 
Жасөспірімдер жүктілігінің ең үлкен көрсеткіші 2016 
жылы тіркелген, бұл көрсеткіш 8,3-ті құрады (1000 
қызға шаққанда). Келесі жылдары бұл көрсеткіш 
төмендеп, 2018 жылы –  5,6- ке тең болды (1000 қызға 
шаққанда) (№ 2 сурет). Ал 2020 жылы жасөспірімдер 

арасындағы жүктілік көрсеткіші 5,8 құрады (1000 
қызға шаққанда). 
Сонымен қатар, Алматы қаласындағы 15-17 жастағы 
жасөспірім қыздар арасындағы жүктілік пен жасанды 
түсік жасау көрсеткіштерін бір-бірімен 
салыстырғанда  (сурет 3) екі көрсеткіш бойынша да 
өсу динамикаы байқалады. 
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Сурет 3 – Алматы қаласындағы 15-17 жас аралығындағы жасөспірім қыздар арасындағы 2016-2020 

жылдардағы 1000 қызға шаққандағы жүктілік пен түсік көрсеткіштері 
 
Қорытынды. 2016-2020 жылдар аралығында 
Алматы қаласында жүргізілген 15-17 жастағы 
жасөспірім қыздар арасындағы жүктілік пен жасанды 
түсік жасау көрсеткіштеріне талдау нәтижесі 
олардың  жоғарылау динамикасына ие екенін 
көрсетті. 2020 жылғы анықталған жүктілік 
көрсеткіші 5,8 тең болғанымен,  Япония және 

Оңтүстік Корея сияқты дамыған елдер көрсеткішімен 
салыстырғанда неғұрлым көп. Сондай-ақ, 15-17 
жастағы жасөспірім қыздар арасындағы жүктілік пен 
жасанды түсік жасау көрсеткіштерін бір-бірімен 
салыстырғанда  екі көрсеткіш бойынша да өсу 
динамикаы байқалады. . 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  БЕРЕМЕННОСТИ И АБОРТОВ   
СРЕДИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ г. АЛМАТЫ 

 
Резюме. Актуальность. Беременность и аборты, 
которые отрицательно сказываются на 
репродуктивном здоровье и качестве жизни 
подростков, могут стать серьезной проблемой для 
репродуктивного потенциала следующего поколения. 
По мнению многих отечественных исследователей, 
аборт и ранняя беременность неблагоприятны для 
девочек-подростков, так как могут не только 
привести к потенциальным осложнениям для 
здоровья, но и вызвать серьезные психологические 
проблемы. 
Цель исследования. Определить частоту 
распространенности показателей подростковой 
беременности и абортов за 2016-2020 гг. по г. Алматы 

Результаты и обсуждение. По данным 
Республиканского центра электронного 
здравоохранения в Алматы, была проведена оценка 
распространенности беременности и абортов среди 
подростков за последние пять лет (2016-2020 гг.). 
Выводы. Анализ показателей беременности и 
абортов среди девочек-подростков 15-17 лет в 
Алматы за период 2016-2020 годов показал, что они 
имеют умеренную тенденцию к снижению. Хотя 
показатель беременностей в 2020 году составляет 
5,8, он выше, чем в развитых странах, таких как 
Япония и Южная Корея. 
Ключевые слова: подростковая беременность, 
аборты у подростков, репродуктивный потенциал
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PREVALENCE OF PREGNANCY AND ABORTION RATES AMONG ADOLESCENT GIRLS IN ALMATY 
 

Resume. Pregnancy and abortion, which negatively affect 
the reproductive health and quality of life of adolescents, 
can be a serious problem for the reproductive potential of 
the next generation. According to many domestic 
researchers, abortion and early pregnancy are unfavorable 
for adolescent girls, as they can not only lead to potential 
health complications, but also cause serious psychological 
problems. 
Purpose of the study. To determine the frequency of 
prevalence rates of teenage pregnancy and abortion for 
2016-2020. in Almaty 

Results and discussion. According to the Republican 
Center for eHealth in Almaty, an assessment was made of 
the prevalence of pregnancy and abortion among 
adolescents over the past five years (2016-2020). 
Findings. Analysis of pregnancy and abortion rates among 
adolescent girls aged 15-17 years in Almaty for the period 
2016-2020 showed that they have a moderate downward 
trend. Although the pregnancy rate in 2020 is 5.8, it is 
higher than in developed countries such as Japan and South 
Korea. 
Key words: teenage pregnancy, abortion in adolescents, 
reproductive potential 

 
 


