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                                             АННОТАЦИЯ 
диссертационной работы Насрытдиновой Надежды Юрьевны на соискание 
степени доктора по профилю специальности: 6D110200 – «Общественное 
здравоохранение» на тему «Вакцинация против вируса папилломы человека в 
Казахстане: проблемы и пути решения» 

 
      Актуальность темы исследования  

      Вирус папилломы человека (ВПЧ) является наиболее 
распространенной инфекцией, передающейся половым путем. Более 80% 
сексуально активных женщин становятся носителями вируса к 50 годам 
[National Cancer Institute 2008].  

ВПЧ - один из важнейших канцерогенов согласно критериям 
Международного агентства по изучению рака [Future II Study Group, 2007]. 
Хотя большинство инфекций ВПЧ являются временными и бессимптомными, 
хроническое персистирование вируса высокого онкогенного риска может 
привести к предраковым поражениям и в дальнейшем к раку. Хочется отметить 
что, связь ВПЧ с РШМ и ВПЧ-ассоциированными заболеваниями делает их 
потенциально предотвратимыми, благодаря использованию стратегии 
первичной вакцинопрофилактики.   

Согласно системе мониторинга Всемирной Организации Здравоохранения, 
в 2013 году вакцины против ВПЧ были введены в 57 странах [World Health 
Organization, 2013], в Казахстане в четырех пилотных регионах.  

При внедрении программы вакцинации, специалисты здравоохранения 
столкнулись с невозможностью достижения достаточного уровня охвата 
прививкой, по причине низкого уровня информированности девочек и 
родителей девочек-подростков о вирусе, вакцинации против ВПЧ, отрицания 
эффективности вакцин, боязни побочных эффектов, непонимания риска 
инфицирования. Большинство развивающихся стран, участвующих в 
вакцинации, в первую очередь предлагают стратегии внедрения вакцинации на 
базе школ, тесная координация с сектором образования является ключевым 
моментом [Kessels SJM et al, 2012], установлено, что рекомендация ВПЧ-
иммунизации от врачей первичного звена (ПМСП) также признана одним из 
факторов, наиболее влияющих на индивида, готового получить вакцину [Salmon 
DA et al, 2008].   

Отмечается дефицит оригинальных исследований, проведенных в Азии по 
изучению проблем проведения вакцинации [Chan ZC, Chan TS, 2011]. 
Системных исследований по изучению проблем вакцинации против ВПЧ в 
Казахстане не проводилось.  

Анализ литературы по данному вопросу свидетельствует о 
распространенности проблем внедрения вакцинации, общих для многих стран и 
Казахстана в том числе. Различия в культурной среде и клинической практике 
среди работников образования и практикующих врачей, информированность и 
отношение к прививке среди родителей девочек-подростков остаются 
необходимыми для изучения.  
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Цель исследования: Изучить состояние и определить особенности 
проведения программы вакцинации против вируса папилломы человека в 
Казахстане,  разработать комплекс рекомендаций, направленных на 
оптимизацию управления процессом и повышение его эффективности. 
Задачи исследования: 

1. Изучить эпидемиологическое состояние рака шейки матки в мире и в 
Казахстане. 

2. Изучить информированность и отношение родителей девочек-подростков 
к вакцинации против вируса папилломы человека в пилотных регионах 
Казахстана. 

3. Изучить отношение к вакцинации медицинских работников и работников 
образования. 

4. Провести анализ показателей охвата вакцинацией в пилотных регионах 
Казахстана. 

5. Разработать комплекс мер по оптимизации дальнейшего проведения 
вакцинации от вируса папилломы человека в Казахстане. 

 
       Научная новизна  
- на основании изучения официальных статистических данных, данных канцер-
регистра, статистических материалов онкологической службы РК определены 
основные показатели распространенности, заболеваемости и смертности от РШМ 
для оценки эпидемиологической ситуации Республики и пилотных регионов 
вакцинации;    
- проведен анализ показателей охвата вакцинацией девочек-подростков в пилотных 
регионах;  
- изучено и оценено отношение родителей девочек-подростков к проведению 
вакцинации против ВПЧ, уровень информированности о ВПЧ, об эффективности и 
безопасности вакцин; 
- изучено отношение к вакцинации медицинских работников и работников 
образования, готовность их участия в проведении кампании;  
- на основании результатов исследования разработаны научно-обоснованные 
рекомендации по оптимизации процесса вакцинации против вируса папилломы 
человека, для использования медицинскими работниками первичного звена, 
работниками образовательных организаций, органов управления здравоохранения 
Республики Казахстан. 
 
       Практическая значимость 

На основании результатов исследования разработаны рекомендации, 
направленные на оптимизацию организации программы вакцинации против 
вируса папилломы человека, которые могут быть использованы медицинскими 
специалистами первичного звена, медицинских и образовательных 
организаций, а также органами здравоохранения и образования Республики 
Казахстан. 

Результаты работы могут и должны быть использованы центрами проблем 
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формирования здорового образа жизни, а также онкологической службой для 
совершенствования медико-профилактической информированности населения. 

Результаты работы используются в учебном процессе в отделе 
постдипломного образования Казахского Научно-Исследовательского института 
Онкологии и Радиологии, кафедре акушерства, гинекологии, онкологии и 
маммологии Казахстанско-Российского Медицинского Университета, в 
практической деятельности управления здравоохранения города Алматы.  
   
       Основные положения, выносимые на защиту 

1. В Казахстане рак шейки матки занимает 3-е место в структуре 
онкопатологии среди женщин, по показателям смертности 10-е место в 
общей онкопатологии, пик ее приходится на женщин от 30 до 54 лет, 
детородного и работоспособного возраста, что относит проблему к 
социально-значимым и обуславливает необходимость проведения 
профилактических мероприятий начиная с девочек подросткового 
возраста.  

2. Охват подлежащего населения остается недостаточным, несмотря на то, 
что внедрение иммунизации против ВПЧ входит в раздел развития 
онкологической помощи, является профилактикой онкопатологии, а 
также регламентируется государственной программой и носит 
бесплатный характер. Состояние вакцинации против ВПЧ 
характеризуется охватом менее 15% девочек-подростков целевой группы. 

3. Основными проблемами программы вакцинации являются: 
недостаточная информированность родителей девочек-подростков о 
природе вируса папилломы человека и вакцинах, которая ведет к 
недоверию в вопросах безопасности и эффективности вакцинации и 
неудовлетворительному охвату целевой группы населения. 

4. Наиболее осведомленной группой медицинских работников о ВПЧ и 
вакцинации против ВПЧ являются онкогинекологи, среди других 
медицинских специалистов отмечается недостаточный уровень 
осведомленности о проблеме, что определяет готовность рекомендовать 
вакцинацию только среди двух третей опрошенных медработников.  

5. Только каждый второй работник образования информирован о 
вакцинации, при этом большинство считают, что вакцинация должна 
проводиться только с согласия родителей, и практически все 
предпочитаемым место проведения вакцинации выбирают медицинские 
организации. Но только треть работников образования готова лично 
рекомендовать вакцинацию. 

6. Оптимизация дальнейшего проведения вакцинации от вируса папилломы 
человека в Казахстане предполагает повышение информированности 
родителей и работников образования с активным участием медицинских 
специалистов в продвижении программы вакцинации. 
 

Основные положения работы обсуждены и доложены на:  
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− XXXIII Международной (заочной) научно-практической конференции по 
всем наукам: «Интеграционные процессы мировой науки в XXI веке», 27 
февраля 2016г, Казань;  

− 8-й Международной научно-практической конференции «Наука и 
общество» 30 марта 2016г, Лондон, Великобритания;  

− Всероссийской конференции молодых ученых-онкологов «Актуальные 
вопросы экспериментальной клинической онкологии», 13 мая 2016г, г Томск; 

− IХ Съезде Онкологов и Радиологов стран СНГ и Евразии, 15-17 июня 
2016г, Минск, Республика Беларусь;  

−  Материалах Ежегодного конгресса Американского общества онкологов 
(ASCO) 2017, Чикаго. 

- Материалах VI Съезда онкологов и радиологов Казахстана, 27-28 апреля 
2017г, Алматы, Казахстан.  
 

      Апробация работы 
Основные положения диссертации доложены на заседании 

межкафедрального совещания кафедр: «Менеджмент в здравоохранении и 
фармации», «Общественное здоровье и социальные науки», «Эпидемиология, 
доказательная медицина и биостатистика» экспертной комиссии 
Казахстанского Медицинского Университета: «ВШОЗ» протокол № 2 от 
30.10.2017г.  

 
Публикации по материалам диссертации 
По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ; из них 7 в 

странах ближнего и дальнего зарубежья, 3 в изданиях, рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК.  Тезис в рамках 
IX Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, тезис в рамках VI 
Съезда онкологов и радиологов Казахстана, тезис в рамках ежегодного 
конгресса американского общества онкологов ASCO, 1 статья в рамках 
Всероссийской конференции молодых ученых-онкологов, 2 статьи в журналах, 
рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН 
РФ, цитируемых в базах РИНЦ, Web of Science, одна статья в журнале, 
цитируемом в базе данных Scopus.  
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НАСРЫТДИНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНАНЫҢ 
6D110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша философия 
докторы дәрежесін (PhD) алуға арналған «Қазақстанда Адам папилломасы 

вирусына қарсы екпе жүргізу, негізгі мәселелер және оларды шешу 
жолдары» тақырыбындағы диссертациялық жұмысына 

АННОТАЦИЯ 
 

      Зерттеу тақырыбының өзектілігі  
      Адам папилломасы вирусы (АПВ) - жыныстық жолмен берілетін ең кең 

тараған инфекциялық ауру болып табылады. Жыныстық белсенді әйелдердің  
80% - дан астамы 50 жасқа дейінгі вирустың тасымалдаушылары 
болады[National Cancer Institute 2008].  

Қатерлі ісікті зерттеу бойынша Халықаралық агенттіктің өлшемдеріне 
сәйкес АПВ маңызды канцерогендердің бірі болып саналады [Future II Study 
Group, 2007]. Әдетте, көптеген АПВ инфекциялары уақытша және симптомсыз 
түрде өтеді, ал созылмалы персистенцияланған вирустың онкогенді қауіпі 
жоғары, ол қатерлі ісік алдындағы бұзылыстарға және одан әрі қатерлі ісікке  
әкеліп соқтыруы мүмкін. Айта кетсек, АПВ мен ЖМІ және АПВ-қауымдасқан 
ауруларымен байланысы кезінде алғашқы вакцинапрофилактика  стратегиясын 
пайдаланудың арқасында оларды болдырмау ықтималдылығы бар. 

Дүниежүзілік денсаулық Сақтау Ұйымының мониторинг жүйесіне сәйкес 
2013 жылы әлемнің 57 елінде [World Health Organization, 2013], Қазақстанда 
төрт сынамалық өңірде АПВ-ға қарсы вакцина енгізілді.  

Егу бағдарламасын енгізу кезінде, денсаулық сақтау саласының мамандары 
екпе жасауға қажетті топтарды қамтудың жеткілікті деңгейіне қол жеткізе 
алмады, оның себебі  қыздар және жасөспірім қастағы қыздардың ата-аналары 
бұл вирус туралы және АПВ қарсы екпе жасау туралы мәліметтерге қанық емес, 
екпе тиімділігін жоққа шығару, жанама әсерлерінен қорқу, жұқтыру қаупін  
түсініспеушілік болып табылады. Егу шарасына қатысатын көптеген дамушы 
елдер, бірінші кезекте мектеп базасында вакцинациялауды енгізу стратегиясын 
ұсынады, білім беру секторымен тығыз үйлестіру шешуші сәт болып табылады 
[Kessels SJM et al, 2012], сондай-ақ АПВ-иммундау шарасын дәрігерлердің 
бастапқы буынындары (БМСК) арқылы іске асыру ұсынылады, өйткені бұл әдіс 
екпе алуға дайын тұлғаға барынша әсер ететін факторлардың бірі деп танылды 
[Salmon DA et al, 2008].   

Азияда екпе жүргізу мәселелерін зерттеу бойынша жүргізілген бірегей 
зерттеулер тапшылығы байқалып отыр [Chan ZC, Chan TS, 2011]. Қазақстанда 
АПВ-ға қарсы екпе жүргізу мәселелерін зерттеу бойынша жүйелі зерттеулер 
жүргізілмеген.  

Осы мәселе бойынша әдебиеттерді талдау нәтижесі  жалпы көптеген 
елдерде, оның ішінде Қазақстанда екпе жүргізуді  енгізу бойынша бір қатар 
мәселелердің таралғандығын көрсетеді. Мәдени ортадағы және білім беру 
саласындағы қызметкерлер мен тәжірибедегі дәрігерлердің арасындағы 
клиникалық практика айырмашылықтары,  жасөспірім жастағы қыз балалардың 
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ата-аналары арасында екпеге деген көзқарасы мен хабардарлығы  әлі де болса 
зерттеуді қажет етеді.  

Зерттеу мақсаты: Қазақстанда адам папилломасы вирусына қарсы екпе 
жасау бағдарламасын жүргізу ерекшеліктері мен оның жай-күйін зерделеу, 
үрдісті басқаруды оңтайландыруға және оның тиімділігін арттыруға   
бағытталған ұсыныстар кешенін әзірлеу. 
Зерттеу міндеттері: 

6. Әлемдегі және Қазақстандағы жатыр мойны қатерлі ісігінің  
эпидемиологиялық жағдайын зерттеу.  

7. Қазақстанның сынамалық өңірлеріндегі жасөспірім жастағы қыз 
балалардың ата-аналары арасында екпеге деген көзқарасы мен 
ақпараттануын зерттеу.   

8. Медициналық қызметкерлер мен білім беру саласындағы мамандардың 
екпе жүргізуге деген қарым-қатынасын зерттеу.   

9. Қазақстанның сынамалық өңірлерінде егумен қамту  көрсеткіштерін 
талдау. 

10. Қазақстанда адам папилломасына қарсы екпені одан әрі жүргізуді  
оңтайландыру бойынша іс-шаралар кешенін әзірлеу. 
 

       Ғылыми жаңалығы  
- ресми статистикалық деректерді, канцер-тіркелім деректерін, ҚР онкологиялық 
қызметтің статистикалық материалдарын зерттеу негізінде Қзақстандағы және екпе 
жүргізудің сынамалық өңірлеріндегі  эпидемиологиялық жағдайды бағалау үшін 
ЖМІ таралуы, аурушаңдық пен өлім-жітім бойынша негізгі көрсеткіштері 
анықталды;   
- сынамалық өңірлерде жасөспірім қыздарды  егумен қамту көрсеткіштеріне талдау 
жүргізілді;  
- жасөспірім жастағы қыз балалардың ата-атаналарының  АПВ-ға қарсы екпе 
жүргізуге деген  қарым-қатынасы, АПВ туралы, екпенің  тиімділігі және 
қауіпсіздігі жайлы ақпараттану деңгейі зерттелді және бағаланды;  
- медициналық қызметкерлер мен білім беру саласындағы мамандардың екпе 
жүргізуге деген қарым-қатынасы, олардың науқанды жүргізуге қатысуға 
дайындығы зерттелді;  
- зерттеу нәтижелерінің негізінде  алғашқы буындағы  медицина мамандары, білім 
беру ұйымдарының қызметкерлері және  Қазақстан Республикасының денсаулық 
сақтауды басқару органдары пайдалануға арналған адам папилломасы вирусына 
қарсы екпе жүргізу үрдісін оңтайландыру бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар 
әзірленді.  
 
       Тәжірибелік маңыздылығы  

Зерттеу нәтижелерінің негізінде  алғашқы буындағы  медицина 
мамандары, медициналық және білім беру ұйымдарында,  сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының денсаулық сақтау және білім беру органдарында пайдалануға 
болатын, адам папилломасы вирусына қарсы екпе жүргізуді ұйымдастыру 
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бағдарламаларын оңтайландыруға бағытталған ұсыныстар әзірленді.  
Жұмыстың нәтижелері салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері 

орталықтарында, сондай-ақ халықтың медициналық-профилактикалық 
ақпараттануын жетілдіру үшін онкологиялық қызметте пайдаланылуы тиіс. 

Жұмыс нәтижелері Қазақ Ғылыми-Зерттеу институтының дипломнан 
кейінгі білім беру бөліміндегі Онкология және Радиология кафедрасының, 
Қазақстан-Ресей Медицина Университетінің акушерлік, гинекология, онкология 
және маммология кафедрасының оқу үрдістерінде, Алматы қаласы денсаулық 
сақтау басқармасының практикалық қызметінде қолданылады.  
   
       Қорғауға шығарылатын негізгі мәселелер  

7. Қазақстанда жатыр мойны қатерлі ісігі - әйелдер арасындағы 
онкопатология құрылымында өлім-жітім көрсеткіші бойынша 3 орын, 
жалпы онкопатология бойынша өлім-жітім көрсеткіші жөнінен 10-шы 
орынды иеленді, оның шыңы бала туатын және жұмысқа қабілетті 
жастағы 30-дан 54 жастағы әйелдердің үлесіне тиеді, бұл әлеуметтік-
маңызды мәселеге жатады және қыз балалар арасында жасөспірім жастан 
бастап профилактикалық іс-шараларды жүргізу қажеттігін туғызды.  

8. Онкологиялық көмекті дамыту мақсатында онкопатологиялардың алдын 
алуға бағытталған АПВ қарсы иммундаудың енгізілгендігіне, сондай-ақ 
мемлекеттік бағдарламалармен реттеліп, тегін түрде жүргізілетіндігіне 
қарамастан халықтың екпемен қамту деңгейі жеткіліксіз. АПВ қарсы екпе 
жасау жағдайы мақсатты топқа жататын жасөспірім жастағы қыз 
балалардың 15% ғана қамтыды.  

9. Екпе жүргізу бағдарламаларының негізгі мәселелері болып табылады: 
жасөспірім жастағы қыз балалардың ата-аналарының  адам папилломасы 
вирусының табиғаты және оған қарсы екпе туралы ақпараттарға қанық 
болмауы, екпе жүргізу қауіпсіздігі мен тиімділігіне деген сенімсіздікке 
байланысты нысаналы топтарды қажетті деңгейде екпемен қамтуға қол 
жеткізе алмауға әкеліп соқтырады. 

10. АПВ және АПВ-ға қарсы екпе туралы айтарлықтай хабардар медицина 
қызметкерлер тобы онкогинекологтар болып табылады, басқа да 
медициналық мамандар арасында бұл мәселе туралы хабардарлық  
деңгейі төмен екендігі байқалады, бұл - сұралған медицина қызметкерінің 
арасында тек екі-үшеуі ғана екпені ұсынуға әзірлігін айқындайды  

11. Білім беру саласындағы әрбір екінші қызметкерлер ғана екпе жайлы 
хабардар, бұл ретте олардың көпшілігі егу жұмысын  тек ата-аналарының 
келісімімен жүргізілуі керек деп санайды және іс жүзінде олардың   
барлығы екпе жүргізуге қалаулы орын ретінде медициналық ұйымдарды  
таңдайды. Бірақ білім беру қызметкерлерінің тек үштен бірі ғана өз 
еркімен екпе жұмысын ұсынуға дайын.  

12. Қазақстанда бұдан әрі адам папилломасы вирусына қарсы екпе жүргізуді 
оңтайландыру екпе жүргізу бағдарламасын ілгерілетуге медициналық 
мамандардың белсенді қатысуының көмегімен ата-аналар мен білім беру 
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қызметкерлерінің хабардарлығын арттыруды көздейді.  
 

Жұмыстың негізгі ережелері талқыланады және баяндалады:  
− «XXI ғасырдағы әлемдік ғылымның  интеграциялық үдерістері» 

атындағы барлық ғылымдар бойынша XXXIII Халықаралық (сырттай) ғылыми-
тәжірибелік конференциясында, 27 ақпан 2016г, Казань;  

− 8-ші Халықаралық ғылыми-практикалық конференция "Ғылым және 
қоғам" 30 наурыз 2016ж, Лондон, Ұлыбритания;  

− «Эксперименттік және клиникалық онкологияның өзекті мәселелері» 
атындағы жас ғалым – онкологтардың Бүкілресейлік  конференциясында, 13 
мамыр 2016 ж. Томск;  

− ТМД елдері және Еуразия  Онкологтары мен радиологтарының ІХ 
Съезінде, 15-17 маусым 2016ж, Минск, Беларусь Республикасы;  

−  Американдық онкологтар қоғамының (ASCO) жыл сайынғы конгресс 
материалдарында, 2017, Чикаго  

- Қазақстанның онкологтары мен радиологтарының VI Съезі 
материалдарында 27-28 сәуір 2017, Алматы, Қазақстан.  
 

      Жұмыс апробациясы  
Диссертацияның негізгі ережелері «ҚДСЖМ» Қазақстан Медициналық 

Университетінің «Денсаулық сақтаудағы менеджмент және фармация", 
"Қоғамдық денсаулық және әлеуметтік ғылымдар", "Эпидемиология, дәлелді 
медицина және биостатистика» кафедраларының мүшелерінен құралған 
сараптамалық комиссияның кафедралар аралық кеңес отырысында баяндалады. 
№ 2 хаттама 30.10.2017.  
 

Диссертация материалдары бойынша жарияланған мақалалар   
Диссертация материалдары бойынша 10 ғылыми жұмыс жарияланды, оның 

ішінде 7 алыс және жақын шет елдерде, 3 ҚР ҒБМ ғылым және білім  
саласындағы бақылау Комитеті тарапынан ұсынылған басылымдарда жарық 
көрді. ТМД елдері және Еуразия  Онкологтары мен радиологтарының ІХ Съезі  
аясындағы тезис, Американдық онкологтар қоғамының (ASCO) жыл сайынғы 
конгрессі аясындағы тезис,жас ғалым – онкологтардың Бүкілресейлік  
конференциясында 1 мақала, РФ ҒБМ ғылым және білім  саласындағы бақылау 
Комитеті тарапынан ұсынылған, ҒДРИ, Web of Science базаларында келтірілген 
журналда 2 мақала, Scopus мәліметтер базасында дәйексөз алынған 
журналында бір мақала. 
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REVIEW 

Thesis of Nasrytdinova Nadezhda Yurievna for the doctors degree in the 
specialty profile: 6D110200 - "Public Health" on "Vaccination against human 

papillomavirus in Kazakhstan: problems and solutions" 

 

      Relevance of the research 

      The human papillomavirus (HPV) is the most common sexually transmitted 
infection. More than 80% of sexually active women become carriers of the virus by 
the age of 50 [National Cancer Institute 2008]. 

HPV is one of the crutial carcinogens according to the criteria of the 
International Agency for the Study of Cancer [Future II Study Group, 2007]. 
Although most HPV infections are temporary and asymptomatic, a chronic 
persistence of a high-risk cancer can lead to precancerous lesions and subsequently to 
cancer. It should be noted that the connection of HPV with cervical cancer and HPV-
associated diseases makes them potentially preventable due to the use of the strategy 
of primary vaccine prevention. 

According to the World Health Organization monitoring system, in 2013, HPV 
vaccines were introduced in 57 countries [World Health Organization, 2013], in four 
pilot regions of Kazakhstan. 

During of implementing the vaccination program, health professionals faced the 
inability to achieve a sufficient level of immunization coverage, due to low awareness 
of girls and parents of adolescents about the virus, vaccination against HPV, denial of 
vaccine efficacy, fear of side effects, misunderstanding of  infection risk. Most 
developing countries that participate in vaccination primarily suggest strategies for 
introducing school-based vaccination, close coordination with the education sector is 
key [Kessels SJM et al, 2012], found that the recommendation of HCPs is also 
recognized as one of the factors most influencing an individual who is ready to 
receive a vaccine [Salmon DA et al, 2008]. 

There is a lack of original studies in Asia about vaccination problems provided 
[Chan ZC, Chan TS, 2011]. Systemic reviews about vaccination problems against 
HPV in Kazakhstan were not conduct. 

An analysis of the literature on this issue indicates the prevalence of vaccination 
introduction problems common to many countries including Kazakhstan. Differences 
in the cultural environment and clinical practice among educators and practicing 
physicians, awareness and attitude towards vaccination among parents of adolescents 
necessary to research. 

 
Aim: Research analyze the status and identify the specifics of the vaccination 
program against human papillomavirus in Kazakhstan, to develop the 
recommendations optimizing the management of vaccination. 
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Objectives: 

1. To analyze worldwide and Kazakhstan epidemiology of cervical cancer. 

2. To analyze the awareness and attitude of parents of adolescents to vaccination 
against human papillomavirus in the pilot regions of Kazakhstan. 

3. To study the attitude of HCPs and educators towards vaccination. 

4. To analyze of vaccination coverage in the pilot regions of Kazakhstan. 

5. To develop recommendations optimizing the management of vaccination against 
human papillomavirus in Kazakhstan. 

  Scientific originality: 

- Based on content analysis of official statistics, data from the cancer registry, 
statistical materials of the Cancer Service of the Republic of Kazakhstan, the main 
indicators of cervical cancer prevalence, morbidity and mortality determined to assess 
the epidemiology; 

- An analysis of the vaccine coverage of adolescent girls in the pilot regions; 

- The attitude of parents of adolescent girls to the vaccination against HPV, the level 
of awareness of HPV, the effectiveness and safety of vaccines; 

- The attitude to vaccination of HCPs and educators, readiness of their participation 
in the campaign was studying; 

- According to the research results, evidence recommendations for optimizing the 
process of vaccination against the human papillomavirus, for primary health care, 
educational organizations, health authorities of the Republic of Kazakhstan 
developed. 

Practical value: 

Based on the results, recommendations developed aimed at optimizing the 
organization of the vaccination program against human papillomavirus, which used 
by primary health care level, medical and educational organizations, health and 
education authorities of the Republic of Kazakhstan. 

The results of the work should be use by the centers of problems of forming a healthy 
lifestyle, the oncology health care structure for improving the medical awareness of 
the population. 
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The results of the research used in the educational process in postgraduate education 
of the Kazakh Scientific-Research Institute of Oncology and Radiology, the 
Department of Obstetrics, Gynecology, Oncology and Mammology of the Kazakh-
Russian Medical University, in practice of the Almaty Public Health Department.  

 Basic statement: 

1. In Kazakhstan, cervical cancer on the third place of women oncopathology with 
10th mortality rates in overall oncology. Its peak falls on women (30 to 54 years of 
age), fertility and social activity. Therefore the problem social significant and causes 
the need for preventive measures starting with adolescent girls. 

2. Actually, coverage of the population is insufficient, despite immunization against 
HPV is included in state reimbursement. The coverage is less than 15% of target 
group. 

3. The main problems of the vaccination program are insufficient awareness of the 
parents of adolescents about the human papillomavirus and vaccines mistrust in 
safety and effectiveness of vaccination.  

4. the most knowledgeable group of HCPs about HPV are oncogynecologists, among 
other medical specialists there is a lack of awareness of the problem, which 
determines the readiness to recommend vaccination to only 2/3 of HCPs. 

5. Every second respondent is inform of the vaccination, with most believing that 
vaccination should be only with the consent of the parents, and almost everyone 
preferred do medical organizations for vactination. Only 1/3 of respondents are ready 
to personally recommended vaccination. 

6. Optimization of further vaccination in Kazakhstan involves raising the awareness 
of parents and educators with the active participation of HCPs in the promotion of the 
vaccination program. 

The main statements of the work are discuss and reported on: 

- XXXIII International scientific and practical conference on all sciences: 
"Integration processes of world science in the XXI century", February 27, 
2016, Kazan; 

-  8th International Scientific and Practical Conference "Science and Society" 
March 30, 2016, London, Great Britain; 

- Russian conference of young oncologists "Actual issues of experimental 
clinical oncology", May 13, 2016, Tomsk; 

- IX Congress of Oncologists and Radiologists of CIS and Eurasian Countries, 
June 15-17, 2016, Minsk, Republic of Belarus; 
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- Materials of the Annual Congress of the American Society of Oncology 
(ASCO) 2017, Chicago. 

- Materials of the VI Congress of Oncologists and Radiologists of Kazakhstan, 
April 27-28, 2017, Almaty, Kazakhstan. 

-  
 Approbation of research 

The main theses were reported at the meeting of the inter-departmental meeting of the 
departments: "Management in Public Health and Pharmacy", "Public Health and 
Social Sciences", "Epidemiology, Evidence based Medicine and Biostatistics" of the 
board of the Kazakhstan Medical University: "School of public health " protocol No. 
2 dated 30.10.2017. 

Publications: 

There are 10 scientific publications were issued using materials of this thesis; 7 
international publications, 3 in the journals recommended by the Committee for 
Control in Education and Science of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan. Thesis in the materials of the IX Congress of Oncologists 
and Radiologists of the CIS and Eurasian Countries, the thesis in the materials of the 
VI Congress of Oncologists and Radiologists of Kazakhstan, the thesis at the annual 
congress of the American Society of Oncologists ASCO, 1 article in Russian 
Conference of Young Oncologists, 2 articles in journals recommended The 
Committee for the Control of Education and Science of the Ministry of Education of 
the Russian Federation, cited in the databases of the Russian scientific citation index, 
Web of Science, one article in the journal cited in the Scopus database. 

 

 
 
 
 
 


