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Актуальность темы исследования 

Туберкулез продолжает оставаться одной из глобальных проблем 

здравоохранения и одной из ведущих причин смертности в мире. 

Максимально негативное влияние на современный эпидемиологический 

процесс туберкулеза во всем мире оказывают рост регистрации резистентных 

форм туберкулеза и высокая пораженность населения ВИЧ-инфекцией. По 

расчетным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

фактическое число ВИЧ-инфицированных превышает данные официальной 

статистики, т.к. в 2016 году только 70% людей с ВИЧ знали о своем статусе. 

ВИЧ-инфицированные являются группой риска по туберкулезу, который 

также является основной причиной их смерти. 

Туберкулез и ВИЧ-инфекция являются глобальными взаимосвязанными 

проблемами общественного здравоохранения. Согласно мировой оценке ВОЗ, 

в 2016 г. было выявлено 476 774 случая ко-инфекции ТБ/ВИЧ, что составило 

10% от всех зарегистрированных случаев туберкулеза. Умерло от туберкулеза 

374000 людей, живущих с ВИЧ, что составило 28% от всех, умерших от 

туберкулеза. ВИЧ инфекция оказывает влияние на распространение 

туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

(М/ШЛУ ТБ), туберкулез влияет на показатели смертности ЛЖВ. 

Казахстан, с показателем первичной лекарственной устойчивости 23,8 % 

относится к числу 30 стран с высоким уровнем туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью. Распространенность ВИЧ-инфекции среди 

населения РК составила 108,9 на 100 тысяч населения. При этом опасения 

вызывает превалирующий половой путь передачи инфекции. 

Распространенность ВИЧ среди новых случаев туберкулеза за период с 2007 

по 2012 годы выросла в 4 раза – с 0.5% до 1.9%.  

Согласно мировым данным, оптимальной для пациентов с ТБ/ВИЧ 

является модель интегрированного пациентоориентированного контроля, 

основанная на прогнозировании и дифференцированном подходе. Наличие 

большого количества медико-социальных особенностей пациентов с ТБ/ВИЧ, 

факторов риска, влияющих на исход противотуберкулезных мероприятий, 

определяет процесс организации медицинской помощи пациентам с ТБ/ВИЧ 

как непредсказуемый и тяжело поддающийся контролю. Так, поиск путей, 

направленных на организацию интегрированного пациентоориентированного 

контроля туберкулеза среди ЛЖВ, требует изучения и научного обоснования.  



Анализ литературы по данному вопросу свидетельствует о 

распространенности проблем оказания медицинской помощи пациентам с 

ТБ/ВИЧ, общих для многих стран и Казахстана в том числе. Все 

вышеизложенное определило актуальность настоящего диссертационного 

исследования. 

Цель исследования: научно обосновать эффективность модели 

интегрированного пациентоориентированного контроля ко-инфекции 

ТБ/ВИЧ на основе разработки системы прогноза рисков и анализа 

неблагополучных исходов. 

 Задачи исследования: 
1. Провести комплексный анализ эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу, ВИЧ-инфекции и ко-инфекции ТБ/ВИЧ в Республике 

Казахстан. 

2. Провести сравнительный анализ медико-социальных 

характеристик больных туберкулезом в зависимости от ВИЧ-статуса 

пациентов. 

3. Выявить факторы риска неблагополучных исходов туберкулеза 

среди ВИЧ – инфицированных пациентов.  

4. Разработать инструмент прогнозирования неблагополучных 

исходов туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. 

5. Оценить эффективность модели интегрированного 

пациентоориентированного контроля туберкулеза на основе изучения 

моделей организации медицинской помощи пациентам с ТБ/ВИЧ и 

прогнозирования. 

Научная новизна исследования 

- впервые на национальном уровне рассчитаны эпидемиологические 

показатели, выявлены особенности эпидемиологического процесса ко-

инфекции ТБ/ВИЧ. 

- установлено наличие значимых различий, характерных для пациентов с 

ТБ/ВИЧ и требующих их контроля при организации медицинской помощи 

пациентам с ТБ/ВИЧ: социальная уязвимость, практика рискованного 

поведения, частота бактериовыделения, подверженность МЛУ ТБ, частые 

неблагополучные исходы заболевания. 

- впервые установлены факторы риска неблагополучных исходов 

туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов: лекарственно-устойчивые 

формы туберкулеза, уровень CD4 клеток, наличие бактериовыделения, 

длительность ВИЧ-инфицированности, возраст пациента, наличие 

алкоголизма.  

-  разработан инструмент прогнозирования рисков неблагополучных 

исходов ко-инфекции ТБ/ВИЧ с высокой прогностической значимостью 

(82,7%) для оказания дифференцированной пациентоориентированной 

помощи. 

 

 



Практическая значимость 

1. Выявленные социо-демографические и клинические особенности 

пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ, учет которых при организации 

медицинской помощи, является составляющей частью 

пациентоориентированного контроля туберкулеза. 

2. Установленные факторы риска неблагополучных исходов 

туберкулеза у пациентов с положительным ВИЧ-статусом используются 

специалистами противотуберкулезных организаций для принятия мер по 

предупреждению их влияния на исход туберкулеза. 

3. Разработанный инструмент прогнозирования исходов туберкулеза 

у ВИЧ-инфицированных пациентов используется специалистами 

противотуберкулезных организаций, что позволяет рассчитать величину риска 

неблагополучных исходов туберкулеза для дифференцированного подхода 

выбора тактики лечения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу, отмечается ухудшение ситуации по МЛУ ТБ и ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ-инфекция оказывает влияние на распространение МЛУ ТБ, туберкулез 

является основной причиной смерти людей, живущих с ВИЧ.  

2. Пациенты с ко-инфекцией в отличие от больных туберкулезом без 

ВИЧ-инфекции, имеют медико-социальные особенности, а также факторы 

риска, которые могут оказывать влияние на исход заболевания и должны быть 

учтены при планировании и организации медицинской помощи пациентам с 

ТБ/ВИЧ. 

3. Шкала прогноза рисков неблагополучных исходов туберкулеза 

обладает высокой прогностической значимостью, позволяет спрогнозировать 

исход туберкулеза при различном сочетании факторов риска. 

4. Модель интегрированного пациентоориентированного контроля 

туберкулеза является эффективным методом контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ. 

Основные положения работы доложены и обсуждены на: 

- Всероссийской научно-практической Конференции молодых ученых с 

международным участием, 24 марта 2017г., г. Москва, Российская Федерация. 

-  XV Конференции молодых ученых-медиков стран СНГ, 19 мая 2017г., 

г. Алматы, Республика Казахстан. 

-  3rd international conference "Personalized medicine and global health" 15 

сентября 2017 г., г. Астана, Республика Казахстан. 

-  Международной научно-практической конференции «Новые подходы к 

ликвидации эпидемии туберкулеза», Алматы, 2018г. 

Публикации 
По материалам диссертации опубликованы  12 научных работ: из них 3 

в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и 

науки МОН РК. Тезис в рамках Российской научно-практической 

Конференции молодых ученых с международным участием, тезис в рамках 

XV Конференция молодых ученых-медиков стран СНГ, тезис в рамках III 

Международной конференции «Персонифицированная медицина и 



глобальное здоровье», тезис в рамках IV Международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Наука и медицина: 

современный взгляд молодежи», 1 статья в рамках II Международной 

Конференции по интегрированному контролю туберкулеза, 2 статьи в 

журналах, цитируемых в базах РИНЦ, 1 статья, входящая в базу данных Web 

of Science (импакт-фактор 2,02), 1 статья, входящая в базу данных Scopus. 

 Внедрение результатов исследования: 

 Получены акты внедрения результатов научно-исследовательской 

работы в практическое здравоохранение на тему: «Комплекс мероприятий по 

выявлению факторов риска и прогнозированию неблагополучных исходов 

туберкулеза у пациентов с ВИЧ для учета их при организации медицинской 

помощи пациентам с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аликеева Эльмира Асхатқызы 

 

«ТБ/АИВ ко-инфекциясы: қауіп-қатер факторлары, бақылау және 

болжам» 

 

6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының бағыты бойынша 

доктор дәрежесін алу үшін диссертацияның 

 

АННОТАЦИЯСЫ 

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі: 

Туберкулез денсаулық сақтаудың жаһандық мәселелерінің бірі және 

әлемде өлімнің басты себептерінің бірі болып қалуда. Бүкіл әлемде 

туберкулездің заманауи эпидемиологиялық процесіне туберкулездің 

резистенттік формаларының тіркелу өсімі және АИВ-инфекциясымен 

халықтың жоғары зақымдалуы максималды  жағымсыз әсер етеді. БДСҰ 

есептеу деректері бойынша АИВ-жұқтырғандардың нақты саны ресми 

статистиканың деректерінен асып түседі, себебі 2016 жылы АИВ-пен ауру 

адамдардың 70% ғана өзінің статусы туралы білген. АИВ-жұқтырғандар 

туберкулез бойынша қауіп-қатер тобы болып табылады, ол, сонымен қатар, 

олардың өлімінің басты себебі болып табылады. 

Туберкулез және АИВ-инфекциясы қоғамдық денсаулық сақтаудың 

жаһандық өзара байланысты проблемалары болып табылады. БДСҰ әлемдік 

бағалауына сәйкес 2016 жылы ТБ/АИВ ко-инфекциясының 476 774 жағдайы 

анықталды, бұл туберкулездің барлық тіркелген жағдайларының 10% құрады. 

АИВ-пен өмір сүретін 374000 адам туберкулезден қайтыс болды, бұл бүкіл 

туберкулезден қайтыс болғандардың   28% құрады. 

23,8 % бастапқы дәрілерге көнбейтін көрсеткішпен Қазақстан көптеген 

дәрілерге көнбейтін туберкулездің жоғары деңгейі бар 30 мемлекеттің 

қатарына жатады. ҚР халқының арасында АИВ-инфекциясының 

таралушылығы 100 мың халыққа 108,9 құрады. Бұл ретте, инфекцияны 

таратудың басым жыныстық жолы қауіп тудырады. 2007 жылдан бастап 2012 

жылдар аралығындағы кезеңге туберкулездің жаңа жағдайлары арасында 

АИВ-тің таралушылығы 4 есеге өсті – 0.5%-дан 1.9% дейін.  

Әлемдік деректерге сәйкес ТБ/АИВ-пен ауыратын пациенттер үшін 

болжамдауға және сараланған тәсілдемеге негізделген біріктірілген пациентке 

бағдарланған бақылау моделі оңтайлы болып табылады. ТБ/АИВ-пен 

пациенттердің әлеуметтік-медициналық ерекшеліктерінің, туберкулезге қарсы 

іс-шаралардың нәтижесіне әсер ететін қауіп-қатер факторларының үлкен 

санының болуын бақылауға қиын бейімделетін және болжап болмайтын 

сиякты ТБ/АИВ-пен ауру пациенттерге медициналық көмекті ұйымдастыру 

процесі айқындайды. Мысалы, АИВ-пен өмір сүретін адамдар арасында 

туберкулездің біріктірілген пациентке бағдарланған бақылауын 

ұйымдастыруға бағытталған жолдарды іздеу оқып-зерттеуді және ғылыми 

негіздемені талап етеді. 



Осы мәселе бойынша әдебиеттің талдауы ТБ/АИВ-пен ауру 

пациенттерге көптеген мемлекеттерге және оның ішінде Қазақстанға ортақ 

медициналық көмек көрсету проблемаларының таралуы туралы 

куәландырады. Жоғарыда мазмұндалғанның барлығы осы диссертациялық 

зерттеудің өзектілігін анықтады. 

Зерттеу мақсаты: ТБ/АИВ ко-инфекциясын біріктірілген пациентке 

бағдарланған бақылау моделдін тиімділігін қауіп-қатерлер болжамының 

және сәтсіз аяқталулардың талдауының жүйесін әзірлеу негізінде 

ғылыми негіздеу. 

Зерттеу міндеттері: 
1. Қазақстан Республикасында туберкулез, АИВ-инфекциясы және 

ТБ/АИВ ко-инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдайынының кешенді 

талдауын жүргізу. 

2. Пациенттердің АИВ-статусына байланысты туберкулезбен ауру 

науқастардың әлеуметтік-медициналық сипаттамаларының салыстырмалы 

талдауын өткізу. 

3. АИВ-жұқтырған пациенттер арасында туберкулездің сәтсіз 

аяқталу қауіп-қатерінің факторларын анықтау. 

4. ТБ/АИВ сәтсіз аяқталуын болжамдау құралын зерттеп дайындау. 

5. ТБ/АИВ ауыратын пациенттерге медициналық көмекті 

ұйымдастыру моделін оқу және болжамдау негізінде туберкулездің 

біріктірілген пациентке бағдарланған бақылау моделінің тиімділігін бағалау. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы: 

- ең алғаш ұлттық деңгейде эпидемиологиялық көрсеткіштер есептелді, 

ТБ/АИВ ко-инфекциясының эпидемиолгиялық процесінің ерекшеліктері 

анықталды. 

- ТБ/АИВ ауыратын пациенттерге тән және ТБ/АИВ ауыратын пациенттерге 

медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру кезінде оларды бақылауды 

талап ететін маңызды өзгешіліктер анықталды: әлеуметтік жағынан 

әлсізділігі, қауіп-қатерлі қылығының тәжірибесі, бактерия бөлудің жиілілігі, 

КДК ТБ-ға шалдыққыштық, сырқаттың жиі сәтсіз аяқталуы.   

-ең алғаш туберкулездің сәтсіз аяқталу қауіп-қатерінің факторлары 

анықталды: туберкулездің дәрілерге көнбейтін формалары, CD4 

жасушаларының деңгейі, бактерия бөлудің болуы, АИВ-жұқтырудың 

ұзақтылығы, пациенттің жасы, алкоголизмнің болуы. 

-  сараланған пациентке бағдарланған көмек көрсету үшін жоғары болжанған 

маңыздылықпен (82,7%) ТБ/АИВ ко-инфекциясының сәтсіз аяқталуының 

қауіп-қатерінің болжамдау құралы зерттеп дайындалды.  

Тәжірибелік маңыздылығы: 

1. ТБ/АИВ ко-инфекциясымен пациенттердің  анықталған 

әлеуметтік-демографиялық және клиникалық ерекшеліктері, оларды есепке 

алу ТБ/АИВ ко-инфекциясымен пациенттерге медициналық көмек 

ұйымдастыру кезінде туберкулездің пациентке бағдарланған бақылаудың 

құрамдас бөлігі болып табылады. 



2. Оң АИВ-статусы бар пациенттерде туберкулездің сәтсіз 

аяқталуының белгіленген қауіп-қатердің факторлары туберкулездің 

нәтижесіне олардың әсер етуін ескерту бойынша шаралар қабылдау үшін 

туберкулезге қарсы ұйымдардың мамандары қолданады. 

3. АИВ-жұқтырған пациенттерде туберкулездің сәтсіз аяқталуларды 

болжамдаудың зерттеп дайындалған құралын туберкулезге қарсы 

ұйымдардың мамандары қолданады, бұл емдеу тактикасының сараланған 

тәсілдемесін таңдау үшін туберкулездің сәтсіз аяқталулардың қауіп-қатер 

шамасын есептеуге мүмкіндік береді. 

Қорғауға шығарылатын қағидалар: 

1. Туберкулез бойынша эпидемиологиялық жағдайды жақсарту 

аясында КДК ТБ және АИВ-инфекциясы бойынша жағдайдың нашарлануы 

байқалады. АИВ-инфекциясы КДК ТБ таратылуына әсер етеді, туберкулез 

АИВ-пен өмір сүретін адамдар өлімінің негізгі себебі болып табылады. 

2. Ко-инфекциясымен пациенттердің АИВ-инфекциясыз 

туберкулезбен ауру науқастарға қарағанда әлеуметтік-медициналық 

ерекшеліктері, сондай-ақ сырқаттың нәтижесіне әсер етуі мүмкін және 

ТБ/АИВ ауыратын пациенттерге медициналық көмекті жоспарлау және 

ұйымдастыру кезінде нақтылану керек қауіп-қатер факторлары бар. 

3. Туберкулездің сәтсіз аяқталу қауіп-қатерін болжау шкаласы 

жоғары болжанатын маңыздылыққа ие, қауіп-қатер факторларының әр түрлі 

үйлесуі кезінде туберкулездің нәтижесін болжауға мүмкіндік береді. 

Туберкулездің біріктірілген пациентке бағдарланған бақылауының моделі 

ТБ/АИВ ко-инфекциясын бақылаудың тиімді әдісі болып табылады. 

Жұмыстың негізгі қағидалары баяндалды және талқыланды: 

- Халықаралық қатысумен жас ғалымдардың Бүкілресейлік ғылыми-

тәжірибелік конференциясында, 2017 жылғы 24 наурызда, Мәскеу қ., Ресей 

Федерациясы. 

-  ТМД елдерінің жас ғалым-медиктерінің XV Конференциясында, 2017 

жылғы 19 мамырда, Алматы қ., Қазақстан Республикасы. 

-  3rd international conference "Personalized medicine and global health" 2017 

жылғы 15 қыркүйек, Астана қ., Қазақстан Республикасы. 

- «Туберкулез эпидемиясын жоюға жаңа тәсілдемелер» Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференцияда, Алматы, 2018 жыл. 

Жарияланымдар 

Диссертация материалдары бойынша 12 ғылыми жұмыс жарияланды: 

оның 3 ҚР БҒМ білім және ғылым саласында бақылау комитеті ұсынған 

басылымдарда. Халықаралық қатысумен жас ғалымдардың Ресейлік ғылыми-

тәжірибелік конференциясы аясында тезис,  ТМД елдерінің жас ғалым-

медиктерінің XV Конференциясы аясында тезис,  «Дербестендірілген 

медицина және жаһандық денсаулық» III Халықаралық конференция аясында 

тезис, «Ғылым және медицина: жастардың заманауи көзқарасы» 

студенттердің және жас ғалымдардың IV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы аясында тезис,  Туберкулезді біріктірілген бақылау бойынша 

II Халықаралық Конференция шеңберінде 1 мақала, ҒДРИ базаларында 



дәйексөз алынған журналдарда 1 мақала, Scopus дерекқорына кіретін  1 мақала 

Web of Science дерекқорына кіретін  1 мақала (импакт-фактор 2,02). 

Зерттеу нәтижелерін енгізу 

«Комплекс мероприятий по выявлению факторов риска и 

прогнозированию неблагополучных исходов туберкулеза у пациентов с ВИЧ 

для учета их при организации медицинской помощи пациентам с ко-

инфекцией ТБ/ВИЧ» тақырыбтарында ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін денсаулық сақтау тәжірибесіне енгізу туралы Акт қабылданды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

of the thesis for the doctors degree in the specialty profile:  

6D110200 – “Public Health” 

 

Author: Alikeyeva Elmira Askhatovna 

 

  “TB/HIV co-infection: risk factors, control and prognosis” 

 

Relevance of the research topic 

Tuberculosis continues to be one of the global health problems and one of the 

leading causes of death in the world. The growth of resistant forms of tuberculosis 

and the high HIV prevalence has the greatest negative impact on the modern 

epidemiological process of tuberculosis worldwide. According to WHO World 

Assessments estimations, the actual number of people infected with HIV is higher 

than official statistics; In 2016, only 70% of people with HIV knew about their 

status. HIV-infected people are a risk group for tuberculosis, which is also the main 

cause of their death. 

Tuberculosis and HIV infection are global interrelated problems of public 

health. According to the WHO World Assessment, in 2016, 476 774 cases of 

TB/HIV co-infection were detected, which amounted to 10% of all reported cases of 

tuberculosis. 374 000 people living with HIV died of tuberculosis, that accounted 

for 28% of total number of people died of tuberculosis. 

Kazakhstan, with a primary drug resistance index of 23.8%, is among the 30 

countries with a high level of multidrug-resistant tuberculosis. The prevalence of 

HIV infection among the population of the Republic of Kazakhstan was 108.9 per 

100 thousand people. In this case, the prevailing sexual way of infection 

transmission causes a fear. The prevalence of HIV among new cases of tuberculosis 

through the period from 2007 to 2012 increased 4-fold - from 0.5% to 1.9%. 

According to international data, the model of integrated patient-focused 

control based on forecasting and differentiated approach is optimal for patients with 

TB/HIV. The presence of a large number of medical and social characteristics of 

TB/HIV patients, risk factors that influence the outcome of anti-tuberculosis 

activities, determines the process of organizing medical care for patients with 

TB/HIV as unpredictable and difficult to control. Thus, the search for ways to 

organize integrated patient-focused tuberculosis control among people living with 

HIV requires study and scientific justification. 

The analysis of literature on this issue indicates the prevalence of the problems 

in providing medical care to patients with TB/HIV, which are common to many 

countries including Kazakhstan. All of the above has determined the relevance of 

this thesis research. 

Objective: to scientifically substantiate the effectiveness of the model of 

integrated patient-focused control of TB/HIV co-infection based on the 

development of a risk prognosis system and the analysis of disadvantaged 

outcomes. 



 

  Tasks of the study: 

1. To conduct a comprehensive analysis of the epidemiological situation of 

tuberculosis, HIV infection and TB/HIV co-infection in the Republic of Kazakhstan. 

2. To conduct a comparative analysis of the medical and social characteristics of 

patients with tuberculosis depending on the patients’ HIV status. 

3. To identify the risk factors for the dysfunctional outcomes of tuberculosis among 

HIV-infected patients. 

4. To develop a tool to predict the dysfunctional outcomes of TB/HIV. 

5. To evaluate the effectiveness of the model of integrated patient-focused 

tuberculosis control on the basis of studying models of medical care organization for 

patients with TB/HIV, and prognosis. 

Scientific novelty of the study 

- for the first time at the national level the epidemiological indicators were 

calculated and the features of the epidemiological process of TB/HIV co-infection 

were identified. 

- the significant differences typical for patients with TB/HIV and requiring 

control in medical care organization for patients with TB/HIV have been found. 

Among them there are the following ones: social vulnerability, risky behavior, 

frequency of bacterial release, susceptibility to multidrug-resistant tuberculosis, 

frequent unfavorable outcomes of the disease. 

- risk factors for the unfavorable outcomes of tuberculosis were established for 

the first time, including drug-resistant forms of tuberculosis, CD4 cells level, 

bacterial release, duration of HIV infection, age of the patient and alcohol-

dependency. 

- a tool for predicting the risks of dysfunctional outcomes of TB/HIV co-infection 

with high prognostic significance (82.7%) has been developed for the provision of 

differentiated patient-focused care. 

Practical significance 

1. Identification of socio-demographic and clinical features of patients with 

TB/HIV co-infection, whose registration in medical care system for patients with 

TB/HIV co-infection is a part of the patient-focused tuberculosis control. 

2. Determination of risk factors for unfavorable outcomes of tuberculosis in 

patients with positive HIV status being used by specialists from TB organizations to 

prevent their impact on tuberculosis outcome. 

3. Development of a tool for predicting the outcomes of tuberculosis in HIV-

infected patients being used by specialists from anti-tuberculosis organizations, 

which makes it possible to calculate the risk of dysfunctional tuberculosis outcomes 

for choosing a differentiated approach to the treatment tactics. 

Provisions to be defended: 

1. Against the background of an improvement in the epidemiological 

situation of tuberculosis, there is a deterioration in the situation of multidrug-

resistant tuberculosis and HIV infection. HIV infection has an impact on the spread 

of multidrug-resistant tuberculosis, tuberculosis is the leading cause of death for 

people living with HIV. 



2. Patients with co-infection, in contrast to patients with HIV-free 

tuberculosis, have medical and social characteristics, as well as risk factors that may 

affect the outcome of the disease and should be taken into account when planning 

and organizing medical care for patients with TB/HIV . 

3. The prognosis scale of the risks of dysfunctional tuberculosis outcomes 

has a high prognostic significance, it allows predicting the outcome of tuberculosis 

with a different combination of risk factors. 

4. The model of integrated patient-focused tuberculosis control is an 

effective method of controlling TB/HIV co-infection. 

The main provisions of the thesis were reported and discussed at: 

- All-Russian Scientific and Practical Conference of Young Scientists 

involving international participants, March 24, 2017, Moscow, Russian Federation. 

- XV Conference of Young Scientists of the CIS Countries, May 19, 2017, 

Almaty, Republic of Kazakhstan. 

-  3rd International Conference "Personalized medicine and global health" 

September 3, 2017, Astana, Republic of Kazakhstan. 

- International Scientific and Practical Conference “New Approaches to 

Tuberculosis Epidemic Elimination”, Almaty, 2018. 

Publications 

There were 12 scientific works published according to the materials of the 

thesis: 3 of them were published in the editions recommended by the Committee for 

Control in the Sphere of Education and Science of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan. Thesis in framework of the Russian 

Scientific and Practical Conference of Young Scientists involving international 

participants, thesis in framework of the XV Conference of Young Scientists of the 

CIS Countries, thesis in framework of the III International Conference “Personalized 

Medicine and Global Health”, thesis in framework of the IV International Scientific 

and Practical Conference of Students and Young Scientists  “Science and medicine: 

a modern view of youth”, 1 article in framework of the II International Conference 

on the Integrated Tuberculosis Control, 2 articles in magazines cited in the databases 

of the Russian Science Citation Index, 1 article was included in the database Scopus, 

1 article was included in the database Web of Science (impact factor 2,02). 

Implementation of research results. Act of implementation of the results of 

scientific research into practical public health have been received of the topic "A set 

of measures to identify risk factors and predict the dysfunctional outcomes of 

tuberculosis in patients with HIV to take them into account when organizing medical 

care for patients with co-infectionTB / HIV". 
 


