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МАХАМБЕТ АУДАНЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ТУБЕРКУЛЕЗБЕН АУРУШАҢДЫҒЫНЫҢ 
МОНИТОРИНГІ  

 
Түйін. Атырау облысының Махамбет ауданы өңірінде ҚР ДСМ «Статистика департаменті мен ақпараттық жүйе» 
мәліметтері бойынша аудан көлеміндегі туберкулез аурушаңдығының мониторингі жасалған. Қазіргі таңда 
мониторинг нәтижелері адамзат қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі басқарушылық шешімдерді негіздеу үшін 
қызмет ететін қоршаған орта мен қоғамда болып жатқан құбылыстар мен процестерді тұрақты бақылау жүйесі 
болып табылады. 
Жұмыстың негізгі мақсаты аудан көлемінде тұрғындар денсаулығына туберкулез аурушаңдығына байланысты баға 
беру, сонымен бірге статистикалық мәліметтерді өңдеуді мониторингтік талдау арқылы нақты көрініс пен 
болжамдық деңгейді көрсету.  
Атқарылған жұмыстың іс жүзіндегі маңыздылығы бүгінгі таңда бүкіл әлемде биологиялық қауіп, жұқпалы аурулар, 
оның шығу себебі, таралу жолдары, алдын алу шаралары туралы жарыса жазып жатқанда, осы мақала арқылы өз 
елімізде, аудан көлеміндегі, елді мекендегі статистикалық тіркелу мәліметтерін экстрополяциялық болжам әдісін 
қолданып талдай отырып, шынайы көріністі жеткізу болып отыр.  Сонымен қатар, зерттеушілердің айтуы 
бойынша бүгінгі таңда бактериялық инфекциялардың жойылып, вирустық инфекцияның жоғарылағаны туралы 
мәліметтерін зерттеп көру өте маңызды. 
Зерттеу әдістемесінің негізіне эпидемиологиялық, статистикалық талдау әдістері жатады. Жүргізілген 
талдаудың құндылығы туберкулез инфекциясының динамикасын  нақты тіркелу фактілеріне байланысты анықтап, 
статистикалық өңдеу жасап, келер жылға болжам жасауда болып отыр. 
Түйін сөздер: туберкулез, бактериалды инфекция, тұрғындар денсаулығы, мониторинг, болжам. 
 
Өзектілігі. Қазақстан Республикасының денсаулық 
сақтау саласын дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасындағы мақсат еліміздің тұрақты 
әлеуметтік дамуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан 
азаматтарының денсаулығын жақсарту болып 
табылады. Туберкулез әлемдегі өлімнің жетекші 10 
себептерінің бірі болып табылады. ДДҰ деректері 
бойынша әлемде жыл сайын туберкулезбен 10 
миллионға дейін адам ауырады және осы аурудан 1,5 
миллионға жуық адам қайтыс болады, оның ішінде 
жалпы өлімге ұшыраудың 20%-ы туберкулез 
ауруының себебінен екен [1]. Аурушаңдықтарға 
талдау жасауда қолданылатын тиімді тәсілдердің бірі 
мониторинг жасау болып табылады. Мониторинг 
нәтижелері адамдар мен экономика объектілерінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
басқарушылық шешімдерді негіздеу үшін қызмет 
ететін қоршаған орта мен қоғамда болып жатқан 
құбылыстар мен процестерді тұрақты бақылау жүйесі 
болып табылады [2]. Бақылау жүйесі аясында белгілі-
бір факторлардың әсеріне байланысты объектіні 
бағалау, бақылау, объектінің күйін басқару, болжам 
жасау жүзеге асырылады.  Мониторингте болжам 
жасауда қолданылатын көптеген әдістердің бірі 
экспрополяция болып табылады.  
Экстраполяция бұл болжам жасау объектісінің 
болашақ дамуына өткен және қазіргі 
тенденцияларды, заңдылықтарды, байланыстарды 
таратуға негізделген ғылыми зерттеу әдісі. 
Экстраполяция әдістері формализацияланған топта 
жиі кездеседі. Экстраполяция әдістерінің мақсаты, 
егер объектінің дамуы бұрынғыдай жылдамдықпен 
немесе үдеумен жүзеге асырылса, болашақта қандай 
күйге келуі мүмкін екенін көрсету. Экстраполяция 
әдістері іс жүзінде кеңінен қолданылады, өйткені 
олар қарапайым, арзан және есептеу үшін үлкен 
статистикалық базаны қажет етпейді. Экстраполяция 
әдістерін қолдану екі болжамды қамтиды: а) негізгі 
факторлар, өткеннің тенденциялары болашақта өз 

көрінісін сақтайды; б) зерттелетін құбылыс 
математикалық түрде сипаттауға болатын тегіс 
траектория бойынша дамиды. Бұл болжамдар көп 
жағдайда экономикалық процестерге тән. 
Егер дамудың жалпы бағытын айқындайтын үрдісті 
қалыптастыру шарттары өзгерсе, не істеу керек 
десек. Бұл жағдайда ол үрдісті түзету сияқты 
жасанды әдісті қолдану ұсынылады. Ескірген 
факторлармен қалыптасқан сериялардың 
көрсеткіштері кесіледі, бірақ ескі және жаңа 
тенденцияларды бөлу кезінде сараптамалық 
бағалауды қолдануға болады. 
Болжам жоғары дәлдікке ие болуы керек, болжау 
қатесі неғұрлым аз болса, алдын-алу кезеңі  соғұрлым 
аз болады және болжам базасы соғұрлым үлкен 
болады. 
Алдын алу кезеңі  бұл болжам жасалатын уақыт 
аралығы. Болжам базасы-бұл есептеулерді құру 
кезінде біз сенетін бірнеше жылдардағы 
статистикалық ақпарат. Алдын алу мерзімі болжам 
базасының кемінде 1/3 бөлігін құрауы тиіс. 
Экстраполяция әдістерін қолдана отырып жасалған 
болжамдарды болжаудың соңғы кезеңі ретінде 
қарастыруға болмайды, өйткені алынған индикатор 
сарапшылардың көмегімен бағалануы керек және 
қажет болған жағдайда елдегі экономикалық, саяси 
және басқа жағдайлар өзгерсе, түзетілуі керек. 
Экстраполяция процедурасы таза механикалық әдіс 
болып табылады, сондықтан мұнда сенімділік 
аралығын есептеу, яғни алынған болжамды 
бағалаудың ауытқу ауқымы үлкен мәнге ие. Сенім 
аралығы екі жолмен есептеледі: ресми және 
бейресми. Ресми арнайы математикалық 
формулаларды қолдануға негізделген, ал бейресми-
сараптамалық бағалаулар мен қорытындыларды 
қолдануға негізделген. 
Жылжымалы орташа әдіс динамикалық қатарды 
оның орташа сипаттамаларына сәйкес туралауға 
мүмкіндік береді. Экстраполяция кезінде 



сериялардың орташа деңгейін қолдана отырып, 
болжанған деңгей өткен қатардағы деңгейлердің 
орташа мәніне тең болатын принцип қолданылады. 
Бұл әдіс болжамды нүктелік бағалау береді және 
қысқа мерзімді болжау кезінде тиімді қолданылады. 
Бұл әдістің артықшылығы, оны қолдану оңай және 
кең ақпараттық базаны қажет етпейтіндігінде болып 
отыр. 
Экспоненциалды тегістеу әдісі соңғы бақылау кезінде 
қалыптасқан тенденцияны анықтауға мүмкіндік 
береді және негізгі кезеңнің соңында қалыптасқан 
трендті сипаттайтын модель параметрлерін 
бағалауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс болашаққа 
қолданыстағы тәуелділіктерді экстраполяциялаудың 
орнына, уақыттың өзгеруіне бейімделеді. 
Экспоненциалды тегістеу әдісі қысқа және орта 
мерзімді болжамдарды жасауда тиімді. Оның негізгі 
артықшылықтары-бастапқы ақпараттың салмағын 
есептеу және есепке алудың қарапайымдылығы, яғни 
жаңа деректер немесе соңғы кезеңдердегі мәліметтер 
неғұрлым алыс кезеңдерге қарағанда көп салмаққа 
ие. 
Бұл әдісті болжау үшін пайдалану кезінде келесі 
қиындықтар туындайды: а) тегістеу параметрінің 
мәнін таңдау; б) экспоненциалды өлшенген орташа 
мәннің бастапқы мәнін анықтау. 
Ең аз квадраттар әдісі бақыланатын шамалар мен 
есептелген шамалар арасындағы квадраттық 
ауытқулардың қосындысын азайтатын модель 
параметрлерін анықтауға негізделген. Трендті 
сипаттайтын модель әр жағдайда бірқатар 
статистикалық критерийлерге сәйкес таңдалады. Іс 
жүзінде сызықтық, квадраттық, экспоненциалды, 
қуат, экспоненциалды сияқты функциялар кең 
таралған [3]. 

Ең аз квадраттар әдісінің артықшылығы-оны 
қолдану оңай және компьютерде жүзеге асырылады. 
Әдістің кемшіліктеріне модельдің трендті қатаң 
бекітуі, қысқа алдын-алу кезеңі, Excel сияқты 
стандартты компьютерлік бағдарламаларды қолдану 
арқылы жүзеге асырылатын регрессия теңдеуін 
таңдаудың қиындығы жатады. 
Зерттеу нәтижелері мен талдау. Атырау 
облысының Махамбет ауданы бойынша 
туберкулездің алғашқы анықталған жағдайларының 
деңгейінің 2010-2020 ж.ж. аралығындағы 
мәліметтерді қолдана отырып болжам жасау.  Соңғы 
жылдары зерттеу объектілерін математикалық 
моделдеу мен аурушаңдық деңгейіне болжам жасауға 
көп көңіл бөлінуде. Жоғарыда айтып өткендей 
болжау  бұл объектінің болашақтағы мүмкін болатын 
жағдайы туралы немесе осындай жағдайға жету 
баламалы жолдары мен мерзімдері туралы ғылыми  
негізделген ой-пікір болып табылады. 
Мәліметтерді экстраполяциямен болжау бірнеше 
жүйеленген бірізділікті сатылардан тұратын 
есептеулермен анықталады [4]. Болжам әдісімен 
ресми арнайы математикалық формулаларды 
қолдануға негізделген экспоненциалды өлшенген 
орташа мәндерді бастапқы яғни іс жүзіндегі нақты 
мәндер арқылы есептеп анықтауды жүзеге асырдық. 
Теориялық деңгейді есептеп алған соң нақты іс 
жүзіндегі және теориялық деңгейлермен өсім немесе 
төмендеудің орташа қарқынын анықтаймыз.  
Төмендегі кестеде зерттеуге алынған Махамбет 
ауданы бойынша туберкулездің алғашқы анықталған 
жағдайларының деңгейінің 2010-2020ж.ж. 
аралығындағы мәліметтері берілген [5]. Кестедегі 
мәліметтерді болжам жасау есептеуіне қолданамыз 
(кесте 1). 

 
Кесте 1 -Махамбет ауданы бойынша туберкулездің алғашқы анықталған жағдайлары 

Алғашқы 
анықталған 
диагноз 

Жылдар 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 
2020 

Туберкулез 
31 26 29 23 25 22 22 18 16 20 

 
27 

 
Махамбет ауданы тұрғындарының  туберкулезбен 
ауруының деңгейі бойынша келесі жылға 

экстраполяциялық деңгейін есептеуін келтіреміз 
(кесте 2).  

Кесте 2 - Махамбет ауданы тұрғындарының  туберкулезбен ауруының экстраполяциялық болжам есептелуі 
Жыл Jф х Jф* х х2 Jт=Jорт+в∙х Jф- Jт 
2010 31 -5 -155 25 27,89 3,11 
2011 26 -4 -104 16 27,02 -1,02 
2012 29 -3 -87 9 26,15 2,85 
2013 23 -2 -46 4 25,28 -2,28 
2014 25 -1 -25 1 24,41 0,59 
2015 22 0 0 0 23,54 -1,54 
2016 22 1 22 1 22,67 -0,67 
2017 18 2 36 4 21,8 -3,8 
2018 16 3 48 9 20,93 -4,93 
2019 20 4 80 16 20,06 -0,06 
2020 27 5 135 25 19,19 7,81 
n=11 ∑259  ∑-96 ∑110  ∑D+ ═ 14,36 

∑D - ═ - 14,3 
 
Орташа қарқындылық бойынша статистикалық 
мәліметтерді өңдеу нәтижесінде  соңғы он жылдың 
көлемінде Махамбет ауданы тұрғындарының  
туберкулезбен ауруының деңгейі 3,7% төмендегенін 
анықтадық. Осы аталған әдістеме арқылы есептей 
отырып  2021 ж. болжам жасалды: Jболжам2021  - 18,32 ге 
тең болды. Dорт+ мәні  3,59, Dорт-  -2,04 тең болғанын 

ескерсек, 2021 ж. болжам деңгейінің  максималды, 
минималды ауытқу мәнін анықтауға болады: 
Jболжамmax 21,91 ге тең, ал Jблжамmin 16,28.  
Сонымен эктраполяциялық болжау әдісімен есептеу 
арқылы 2021 ж. Махамбет ауданы тұрғындарының  
туберкулезбен ауруының деңгейі 18,32 болу 
мүмкіндігін анықтадық, ал оның максималды ауытқу 



мәні шегі 21,91 жетеді, ал төмендеу минималді 
мүмкіндігі 16,28 тең. Жалпы алғанда тенденциялық 
сызықтан көретініміз зерттелген жылдар бойынша 
төмендеу қарқындылығы бар екені анықталды, яғни 
2010 ж. іс жүзінде нақты тіркелген сан 31 болса 2020 

ж. 27-ге тең, ал болжамдық өңдеу келесі жылы 18,32 
мәніне төмендейтінін көрсетеді, максималды ауытқу 
шегін алсақ та өткен жылдардан төмендейтінін 
көрсетеді. Графикалық көріністе ол келесі 
диаграммадай болады (сурет 1). 
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Сурет 1- Туберкулездің болжамдық диаграммасы 

 
Қорытынды. Атырау облысының Махамбет ауданы 
өңірінде тұрғындардың туберкулез инфекциясымен 
аурушаңдығына талдау жасалды. 2010-2020 
жылдары төмендеу қарқындылығы байқалады, он 
жыл көлемінде тұрғындардың туберкулезбен 
аурушаңдығы ең жоғары деңгей 2010 ж.  болса ең 
төменгі деңгей 2018 ж. болып отыр, 2020 ж. едәуір 
жоғарылағанымен 2021 ж. болжам бойынша 

төмендеу тенденциясы күтілуде. Жалпы алғанда осы 
әлеуметтік деңгеймен байланыстырылатын 
туберкулез аурушаңдығы кейбір мамандардың 
пікірлеріндегідей жойылып кетпегендігін, төмендеу 
бар болса да әлі де өзекті мәселе болып, оның алдын 
алу шараларын назардан тыс қалдырмау керектігін 
осы шағын статистикалық мәліметтер талдауынан 
көреміз.  
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МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НАСЕЛЕНИЯ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА 
 

Резюме. В статье проведен анализ заболеваемости 
туберкулезом по данным Департамента статистики 
и информационной системы МЗ РК в регионе 
Махамбетского района Атырауской области. 
Здоровье населения является главным богатством 
общества.  
Основной целью работы является оценка здоровья 
населения района на предмет заболеваемости 
туберкулезом, а также мониторинговый анализ 
путем обработки статистических данных. 
Практическая значимость проделанной работы 
заключается в том, что сегодня во всем мире, когда 
мы пишем о биологических опасностях, инфекционных 
заболеваниях, причинах их возникновения, путях 
распространения, мерах профилактики, посредством 
этой статьи мы анализируем данные 

статистической регистрации в своей стране, районе, 
населенном пункте, используя метод 
экстрополяционного прогноза, мы должны передать 
реальную картину. Кроме того, по словам 
исследователей, сегодня очень важно изучить данные 
об исчезновении бактериальных инфекций и 
увеличении числа вирусных инфекций. 
В основу методики исследования положены 
эпидемиологические, статистические методы. 
Ценность проведенного анализа заключается в 
выявлении динамики туберкулезной инфекции в 
зависимости от фактических фактов регистрации, 
статистической обработке и прогнозе на будущий 
год. 
Ключевые слова: туберкулез, бактериальная 
инфекция, здоровье населения, мониторинг, прогноз.    
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MONITORING OF TUBERCULOSIS INCIDENCE AMONG RESIDENTS OF MAKHAMBET DISTRICT 

 
Resume. The article analyzes the incidence of tuberculosis 
in the district according to the "Department of Statistics 
and Information System" of the Ministry of health of the 
Republic of Kazakhstan in Makhambet District of Atyrau 
region. Health of the population is the main wealth of 
society.  
The main purpose of the work is to provide an assessment 
of the health status of the population in the district in 
connection with the incidence of tuberculosis, as well as 
through monitoring analysis through the processing of 
statistical data. The practical significance of the work is 
that today, when we are competing around the world about 
biological threats, infectious diseases, their origin, ways of 
spread, preventive measures, through this article we are 

able to convey a real picture, analyzing statistical 
registration data in our country, in the area, in the locality 
using the method of extropolation forecasting.  At the same 
time, according to the researchers, today it is very 
important to study the data on the disappearance of 
bacterial infections and the increase in viral infection. 
The research methodology is based on epidemiological and 
statistical methods. The value of the analysis is to 
determine the dynamics of tuberculosis infection depending 
on the actual facts of registration, make statistical 
processing and make forecasts for the next year. 
Keywords: tuberculosis, bacterial infection, public health, 
monitoring, forecasting. 

 
 
 


