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Актуальность темы исследования 
Эффективные диагностика, лечение и профилактика 

цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) в настоящее время являются важной 
задачей практического здравоохранения. Высокая распространенность, 
летальность и тяжелая инвалидизация населения в результате ЦВЗ стали 
тяжелым медицинским и социальным бременем во всем мире. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в течение последних 
десятилетий инсульт занимает второе место среди других причин смерти в 
мире, уступая лишь ишемической болезни сердца [GBD 2015 Mortality and 
Causes of Death Collaborators, 2015]. Смертность от инсультов в РК за 2016 г. 
составила 64,68 на 100 000 населения [Основные показатели терапевтической 
помощи населению Республики Казахстан 2015-2016 годы, 2017]. 

Одним из лидирующих этиологических факторов инсульта является 
фибрилляция предсердий (ФП). Частота ФП составляет 1-2% от общей 
популяции, с тенденцией к увеличению, как минимум вдвое, в течение 
следующих 50 лет, что связано с общим постарением населения и увеличение 
распространенности хронических сердечно-сосудистых заболеваний. В 
странах Европейского союза ФП страдают более 6 млн. человек [Zoni-Berisso 
M. et al, 2014].  У пациентов с ФП в пять раз возрастает риск развития 
инсультов, при этом течение инсультов сопряжено с высокой летальностью и 
глубокой инвалидизацией [Wolf P. et al, 1991].  

Первоочередной задачей практического врача при ведении пациента с 
ФП является обеспечение эффективной профилактики инсультов. 
Препаратами выбора выступают оральные антикоагулянты (ОАК), но на 
практике сохраняется проблема необоснованного отказа от применения ОАК 
[Porcello Marrone L. et al, 2014]. Применение ОАК, в частности варфарина, 
требует жесткого лабораторного контроля международного 
нормализованного отношения (МНО), так как препарат имеет узкое 
терапевтическое окно (МНО – 2–3). Несмотря на тщательный лабораторный 
контроль, поддерживать уровень МНО в данных пределах, даже в 
многоцентровых исследованиях удается в 50–70 % случаев, в то время как в 
ежедневной врачебной практике менее чем в 40 %. На терапевтическую дозу 
варфарина влияют характер питания, прием лекарственных препаратов, 
сопутствующие заболевания, функциональное состояние печени и почек. 



Перечисленные факторы переменчивы и могут варьировать в течение жизни, 
поэтому необходима постоянная коррекция дозы препарата.  

Необходимость постоянного лабораторного мониторинга, коррекции 
дозы препарата, повышенный риск развития кровотечений обуславливают 
низкую приверженность пациентов к терапии варфарином. Накопленные 
знания позволяют говорить о том, что борьба с факторами риска может в 
значительной степени уменьшить бремя инсульта.  Было подсчитано, что с 
помощью эффективных мер по коррекции только вредных факторов образа 
жизни можно предотвратить около половины всех инсультов. Эта оценка не 
включает вопросы профилактики инсультов при артериальной гипертонии и 
ФП [Tikk K. et al, 2014]. 

Стратегический план ВОЗ призван создать платформу для реализации 
широких возможностей по первичной и вторичной профилактики инсультов и 
снижения частоты осложнений, в частности деменции и когнитивных 
нарушений. Профилактика инсульта на сегодняшний день является сложной 
медицинской и политической задачей, которая должна объединить 
правительство, систему здравоохранения, неправительственные организации 
и пациентов [Norrving B. et al, 2015]. Кроме профилактики факторов риска, 
связанных с образом жизни для пациентов с ФП первоочередную роль играет 
профилактика тромбоэмболических осложнений с обязательным 
применением антикоагулянтной терапии. 

Таким образом, изучение основных проблем организации 
антикоагулянтной помощи и разработка эффективной системы профилактики 
инсультов у пациентов с ФП представляется на сегодняшний день актуальной 
задачей общественного здравоохранения. 

Цель исследования: Оптимизация организационных процессов по 
профилактике инсультов на основе комплексного эпидемиологического, 
клинического, социологического анализа оказания медицинской помощи 
пациентам с фибрилляцией предсердий в г. Алматы. 

Задачи исследования: 
1. Оценить международный и отечественный опыт организации 

помощи по профилактике инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий. 
2. Провести сравнительный анализ распространенности и факторов 

риска развития фибрилляции предсердий среди взрослого населения г. 
Алматы. 

3. Оценить организацию медико-профилактической помощи и 
приверженности к терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий на уровне 
ПМСП. 

4. Выявить влияние клинических факторов на антикоагулянтную 
терапию у пациентов с фибрилляцией предсердий. 

5. Разработать программу организации профилактики инсультов у 
пациентов с фибрилляцией предсердий в г. Алматы. 

Научная новизна: 
- Впервые получены данные распространённости и факторов риска 

фибрилляции предсердий среди взрослого населения г. Алматы. 



- Дана оценка организации помощи по профилактике инсультов у 
пациентов с фибрилляцией предсердий на уровне ПМСП. 

- Установлено влияние клинических факторов (в том числе 
генетических) на антикоагулянтную терапию у пациентов с фибрилляцией 
предсердий. 

- Предложена организационно-методическая программа профилактики 
инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий на уровне ПМСП. 

Практическая значимость: 
1. Выявленные медико-социальные аспекты 

распространённости фибрилляции предсердий позволяют определить 
приоритетные направления профилактики инсультов на уровне ПМСП. 

2. Установленные клинические характеристики пациентов с 
фибрилляцией предсердий позволяют внести уточнения в организацию 
антикоагулянтной терапии при профилактике инсультов. 

3. Предложенная программа организации антикоагулянтной 
терапии позволит снизить риск развития инсультов у пациентов с 
фибрилляцией предсердий. 

Положения выносимые на защиту: 
1. Эпидемиологические особенности и факторы риска 

развития фибрилляции предсердия позволяют сформулировать комплекс мер 
по организации помощи по профилактике инсультов на уровне ПМСП.  

2. Медико-социальные и клинические аспекты организации 
помощи у пациентов с фибрилляцией предсердий с учетом приверженности 
к проводимой терапии влияют на эффективность профилактической 
антикоагулянтной терапии. 

3. Организационно-методическая программа профилактики 
инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий на уровне ПМСП, 
направленная на повышение информированности и приверженности к 
терапии пациентов, соблюдения клинического протокола диагностики и 
лечения врачами участковой службы, позволит снизить риск развития 
инсультов. 

Апробация работы 
Основные положения диссертации доложены на: 
- I Евразийском съезде терапевтов и IV конгрессе кардиологов 

Казахстана, г. Алматы, 3-6 июня 2014 г. 
- IV съезде терапевтов и VII конгрессе кардиологов Республики 

Казахстан, г. Алматы, 2-5 июня 2015 г. 
- Республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Проблемы кардиологии: от первичной 
профилактики до высоких технологий», г. Ташкент,   27-28 мая 2016 г. 

- EuroPrevent 2016. European Associattion for Cardiovascular Prevention 
and Rehabilitation ESC, Sophia- Antipolis France, June 14-15, 2016. 

- VIII конгрессе кардиологов Республики Казахстан, III съезде 
казахстанского общества интервенционных кардиологов и рентгенхирургов, I 



конгрессе  по электрофизиологии и стимуляции сердца, г. Алматы, 15-17 июня 
2016 г. 

- Российском национальном конгрессе кардиологов «Кардиолгия-2016: 
вызовы и пути решения», г. Екатеринбург, Российская Федерация, 20-23 
сентября 2016 г. 

- American College of Cardiology Middle East Conference 2016, Jeddah, 
Saudi Arabia, October 28-30 2016. 

- V Международной конференции Евразийской ассоциации терапевтов, 
г. Алматы, 17-18 мая 2017 г. 

- Республиканской научно-практической конференция с 
международным участием «Первоочередные задачи развития кардиологии и 
кардиохирургии в Узбекистане», г. Ташкент, 25-26 мая 2017 г. 

- IX конгрессе кардиологов Республики Казахстан с международным 
участием, посвященного 40-летию НИИ кардиологии и внутренних болезней, 
г. Алматы, 7-9 июня 2017 г. 

-27th Congress of the world society of cardiovascular and thoracic surgeons, 
Astana, September 1-3, 2017. 

- 3rd International conference “Personalized medicine and global health”, 
Astana, September 15, 2017. 

Публикации по теме диссертации 
По теме диссертации опубликовано 28 научных работ, в том числе 1 

монография, 2 методические рекомендации, 4 в изданиях рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки РК, 1 в международном издании, индексируемом в базе 
данных Scopus. В сборниках и материалах международных научно-
практических конференций опубликовано 17 научных работ, в том числе 5 в 
зарубежных, 12 в отечественных конференциях. Получен 1 инновационный 
патент на изобретение «Способ подбора дозы Варфарина больным казахской 
национальности с фибрилляцией предсердий» (№31057). 

Внедрение результатов исследования 
 Получены акты внедрения результатов научно-исследовательской 

работы в практическое здравоохранение на тему: «Профилактика инсульта у 
пациентов с фибрилляцией предсердий: текущее состояние проблемы 
(методические рекомендации)», «Способ подбора дозы Варфарина больным с 
фибрилляцией предсердий», «Комплексная программа организации 
профилактики инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий». 
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Зерттеу тақырыбының өзектілігі 
Цереброваскулярлық аурулардың (ЦВА) тиімді диагностикасы, емдеуі 

мен профилактикасы қазіргі уақытта практикалық денсаулық сақтаудың 
маңызды міндеті болып табылады. ЦВА нәтижесінде халық арасында аурудың 
кең таралуы, өлім мен ауыр мүгедектілікке әкеліп соқтыруы дүние жүзінде 
ауыр медициналық және әлеуметтік қиындық болды. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының (ДДСҰ) мәліметтері бойынша соңғы он жылдық ішінде тек 
жүректің ишемиялық ауруынан кейінгі әлемде болатын өлімнің басқа 
себептері арасында инсульт екінші орынды алады [GBD 2015 Mortality and 
Causes of Death Collaborators, 2015]. ҚР 2016 жылы инсульттен болатын өлім 
саны 100 000 тұрғынға шаққанда 64,68 құрады [Қазақстан Республикасы 
тұрғындарына 2015-2016, 2017 жылдары көрсетілген терапевтік көмектің 
негізгі көрсеткіштері]. 

Инсульттің жетекші этиологиялық факторларының бірі жүрекше 
фибрилляциясы (ЖФ) болып табылады.  ЖФ жиілігі соңғы 50 жыл ішінде ең 
кем дегенде екі есеге арту үрдісімен жалпы популяциядан 1-2%-ды құрайды, 
бұл халықтың жалпы қартаюымен және созылмалы жүрек-тамыр аурулары 
таралуының артуымен байланысты. Еуропалық одақ елдерінде 6 млн.адамнан 
артығы ауырады [Zoni-Berisso M. et al, 2014].  ЖФ бар пациенттерде 
инсульттердің даму қаупі бес есеге асып отыр, бұл ретте инсульттердің ағымы 
жоғары өлім санының болуы және ауыр мүгедектіліктің болуымен 
байланысты [Wolf P. et al, 1991].  

ЖФ бар пациентті емдеу кезінде практикалық дәрігердің ең бірінші 
міндеті инсульттерді тиімді профилактикалаумен қамтамасыз ету болып 
табылады. Таңдау препараттарына ішетін антикоагулянттар (ІАК) жатады, 
бірақ практикада ІАК қолданудан негізсіз бас тарту проблемасы қалып отыр 
[Porcello Marrone L. et al, 2014]. ӘАК, оның ішінде варфаринді пайдалану 
халықаралық бірыңғайланған қатынастың (ХБҚ) қатаң зертханалық 
қадағалауын талап етеді. Өйткені препараттың біржақты терапевтік саңылауы 
бар (МНО – 2–3). Қатаң зертханалық бақылауды жүргізуге қарамастан, ХБҚ 
деңгейін тіпті көпорталықты зерттеулер шеңберінде ұстап тұру 50-70%, ал 
күнделікті дәрігерлік практикада кем дегенде 40%-дан төмен  жағдайда 
мүмкін болады. Варфариннің терапевтік дозасына тамақтану, дәрілік 
препараттарды қабылдау, ілеспелі аурулардың болуы, бауыр мен бүйректің 
функционалдық күйі әсер етеді. Көрсетілген факторлар ауыспалы және өмір 



бойы түрленіп отырады, сондықтан препарат дозасын үнемі түзетіп отыру 
қажет болады. 

Үнемі зертханалық бақылауды жүргізу, препарат дозасын түзету, қан 
кетулер дамуының жоғары қаупі пациенттердің варфаринмен емделуге 
бейімділігінің төмендігін анықтайды. Жинақталған білім қауіп 
факторларымен күресу инсульт ауыртпалығын мейлінше азайтады деп айтуға 
мүмкіндік береді. Салауатты  өмір сүру салтын бұзатын тек зиянды 
факторларды түзету бойынша тиімді шаралардың көмегімен  барлық 
инсульттердің шамамен жартысының алдын алуға болатындығы есептелді.  
Бұл бағаға артериялық гипертония мен ЖФ кезіндегі инсульттер 
профилактикасының мәселелері қосылмайды [Tikk K. et al, 2014]. 

ДДҰ стратегиялық жоспары инсульттерге алғашқы және қайталап 
профилактика жасау және асқыну жиілігін төмендету, оның ішінде деменция 
мен когнитивтік бұзылыстар бойынша кең мүмкіндіктерді жүзеге асыруға 
арналған тұғырламаны құруға шақырады. 

Инсульттің профилактикасы бүгінгі таңда үкіметті, денсаулық сақтау 
жүйесін, үкіметтік емес ұйымдар мен пациенттерді біріктіруге тиіс күрделі 
медициналық және саяси міндет болып табылады [Norrving B. et al, 2015]. ЖФ 
бар пациенттер үшін өмір сүру салтымен байланысты болатын қауіп 
факторларының профилактикасынан басқа бірінші кезектегі рөлді 
антикоагулянттық терапияны міндетті қолдана отырып, тромбоэмболиялық 
асқынулардың профилактикасын жүргізу алады. 

Осылайша, ЖФ бар пациенттерге антикоагулянтты көмекті 
ұйымдастыру және инсульттер профилактикасының тиімді жүйесін әзірлеудің 
негізгі проблемаларын зерттеу бүгінгі таңда қоғамдық денсаулық сақтаудың 
өзекті мәселесі болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты: Алматы қ. жүрекше фибрилляциясы бар 
пациенттердің кешенді эпидемиологиялық, клиникалық, әлеуметтік 
талдауының негізінде ұйымдастыру процестерін оңтайландыру.  

Зерттеудің міндеті: 
1. Жүрекше фибрилляциясы бар пациенттерге инсульттердің 

профилактикасы бойынша көмек көрсетуді ұйымдастырудың халықаралық 
және отандық тәжірибесін бағалау. 

2. Алматы қ. ересек тұрғындары арасында жүрекше 
фибрилляциясының таралуы мен даму қаупі факторларына салыстырмалы 
талдау жүргізу. 

3. АМСК деңгейінде жүрекше фибрилляциясы бар пациенттерде 
профилактикалық көмек пен терапияға деген бейімділігін ұйымдастыруды 
бағалау. 

4. Клиникалық факторлардың жүрекше фибрилляциясы бар 
пациенттергі антикоагулянтты терапияға әсерін анықтау. 

5. Алматы қ. жүрекше фибрилляциясы бар пациенттерде 
инсульттердің профилактикасын әдістемелік-ұйымдастыру бағдарламасын 
әзірлеу. 

 



Ғылыми жаңалық 
- Тұңғыш рет Алматы қаласының ересек тұрғындары арасында 

жүрекше фибрилляциясының таралуы мен қауіп факторларының мәліметтері 
алынды. 

-  АМСК деңгейінде жүрекше фибрилляциясы бар пациенттерге 
инсульттің профилактикасы бойынша көмектің ұйымдастырылуына баға 
берілді. 

- Жүрекше фибрилляциясы бар пациенттерге антикоагулянтты терапия 
жүргізудегі клиникалық факторлардың (оның ішінде генетикалық) әсері 
белгіленді. 

- Жүрекше фибрилляциясы бар пациенттерге инсульт профилактикасы 
бойынша ұйымдастырудың әдістемелік бағдарламасы ұсынылды. 

Практикалық маңыздылығы 
1. Жүрекше фибрилляциясы таралуының анықталған медициналық-

әлеуметтік аспектілері АМСК деңгейінде инсульттер профилактикасының 
басым бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. 

2. Жүрекше фибрилляциясы бар пациенттердің бекітілген 
клиникалық сипаттамасы инсульттердің профилактикасы кезінде 
антикоагулянтты терапияны ұйымдастыруды нақтылауға мүмкіндік береді. 

3. Антикоагулянтты терапияны ұйымдастырудың әзірленген 
бағдарламасын ұсыну жүрекше фибрилляциясы бар пациенттерде инсульттің 
даму қаупін азайтуға мүмкіндік береді. 

Қорғауға шығарылатын ережелер: 
1. Жүрекше фибрилляциясы дамуының эпидемиологиялық 

ерекшеліктері мен қауіп факторлары АМСК деңгейінде инсульттердің 
профилактикасы бойынша  көмекті ұйымдастырудың іс-шаралар кешенін 
тұжырымдауға мүмкіндік береді. 

2. Жүргізілетін терапияға бейімділігін ескере отырып жүрекше 
фибрилляциясы бар пациенттерге көмек көрсетуді ұйымдастырудың 
медициналық-әлеуметтік және клиникалық аспектілері профилактикалық 
антикоагулянтты терапияның тиімділігіне әсер етеді. 

3. АМСК деңгейінде жүрекше фибрилляциясы бар пациенттерге 
жүргізілетін антикоагулянтты терапияның кешенді ұйымдастыру-
профилактикалық бағдарламасы инсульттердің даму қаупін төмендетеді. 

Ғылыми еңбектің апробациясы 
Диссертацияның негізгі қағидалары: 
- Терапевтердің I Еуразиялық съезі және Қазақстан кардиологтарының  

IV конгресінде, Алматы қ., 2014 ж. 3-6 маусым. 
- Терапевтердің IV съезі және Қазақстан Республикасы 

кардиологтарының VII конгресінде, Алматы қ., 2015 ж. 2-5 маусым. 
- Республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Проблемы кардиологии: От первичной 
профилактики до высоких технологий» Ташкент қ.  27-28 мамыр 2016 ж. 

- EuroPrevent 2016. European Associattion for Cardiovascular Prevention 
and Rehabilitation ESC, Франция, София Антиполис қ., 14-15 маусым 2016 ж. 



- Қазақстан Республикасы кардиологтарының VIII конгресінде, 
Интервенциялық кардиологтар мен рентгенхирургтар қазақстандық 
қоғамының III съезінде, Жүрек электрофизиологиясы және стимуляциясы 
жөніндегі I конгресте,  Алматы қ., 2016 ж.15-17 маусым. 

- Росийском национальном конгрессе кардиологов «Кардиология-2016: 
вызовы и пути решения», Екатеринбург қ., 20-23 қыркүйек 2016 ж. 

- American College of Cardiology Middle East Conference 2016, Сауд 
Аравиясы Джедда қ, 28-30 қазан 2016 ж. 

- Терапевтердің Еуразиялық қауымдастығының V Халықаралық 
конференциясы, Алматы қ., 2017 ж.17-18 мамыр. 

- Республиканской научно-практической конференций с 
международным участием «Первоочередные задачи развития кардиологии и 
кардиохирургии в Узбекистане», Ташкент қ. 25-26 мамыр 2017 ж. 

- Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ 40 жылдығына арналған 
халықаралық қатысумен өткен Қазақстан Республикасы кардиологтарының IX 
конгресінде,  Алматы қ., 2017 ж. 7-9 маусым. 

-27th Congress of the world society of cardiovascular and thoracic surgeons, 
Астана қ, 1-3 қыркүйек 2017 ж.  

- 3rd International conference “Personalized medicine and global health”, 
Астана қ, 15  қыркүйек 2017 ж. 

Диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдар 
Диссертация тақырыбы бойынша 28 ғылыми жұмыс, оның ішінде 1 

монография, 2 әдістемелік нұсқаулық, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда 4, 
Scopus мәліметтер базасында индекстелетін халықаралық басылымда 1 
жарияланды. Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың 
жинақтары мен материалдарында 17 ғылыми жұмыс, оның ішінде 5 шетелдік, 
12 отандық конференцияларда жарияланды. «Жүрекше фибрилляциясы бар 
ұлты қазақ пациенттерге Варфариннің дозасын таңдаудың тәсілі» (№31057) 
өнертабысқа 1 инновациялық патент алынды. 

 Зерттеу нәтижелерін енгізу: 
 «Жүрекше фибрилляция бар пациенттерде инсульттің 

профилактикасы: проблеманың ағымдағы күйі (әдістемелік ұсынымдар)», 
«Жүрекше фибрилляциясы бар науқастарға Варфариннің дозасын таңдаудың 
тәсілі», «Жүрекше фибрилляциясы бар пациенттерде инсульттің 
профилактикасын ұйымдастырудың кешенді бағдарламасы» тақырыбына 
практикалық денсаулық сақтауға ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін 
енгізудің актілері алынды. 
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«Medical and social aspects of the organization of care for the 
prevention of strokes in patients with atrial fibrillation in Almaty» 
 
Relevance of the research topic 
Effective diagnostics, treatment and prevention of cerebrovascular diseases 

(CVD) are now an important task of practical public health. The high prevalence, 
mortality and severe disability of the population as a result of CVD have become a 
heavy medical and social burden throughout the world. According to the World 
Health Organization (WHO), over the past decades, stroke has been ranked second 
among other causes of death in the world, conceding only to coronary heart disease 
[GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators, 2015]. Mortality from 
strokes in Kazakhstan in 2016 amounted to 64.68 per 100,000 population [Main 
indicators of therapeutic assistance to the population of the Republic of Kazakhstan 
2015-2016, 2017] 

Atrial fibrillation (AF) is one of the leading etiological factors of stroke. The 
frequency of AF is 1-2% of the total population, with a tendency to increase, at least 
twice, over the next 50 years, which is associated with the general aging of the 
population and an increase in the prevalence of chronic cardiovascular diseases. In 
the countries of the European Union, AF affects more than 6 million people [Zoni-
Berisso M. et al, 2014]. In patients with AF the risk of developing strokes increases 
fivefold, and the course of strokes is associated with high mortality and profound 
disability [Wolf P. et al, 1991]. 

The primary task of the practitioner in the management of patients with AF 
is to ensure effective prevention of strokes. Oral anticoagulants (OAK) are the drugs 
of choice, but in practice there remains the problem of unjustified rejection of the 
use of OAK [Porcello Marrone L. et al, 2014]. The use of OAK, in particular 
warfarin, requires strict laboratory control of an international normalized ratio 
(INR), since the drug has a narrow therapeutic window (INR - 2-3). Despite careful 
laboratory monitoring, it is possible to maintain the INR level within these limits 
even in multicenter studies it is possible in 50–70% of cases, while in daily medical 
practice it is less than 40%. The therapeutic dose of warfarin is influenced by 
nutrition, medication, concomitant diseases, the functional state of the liver and 
kidneys. These factors are changeable and can vary throughout life, so a constant 
dose adjustment of the drug is necessary. 

The need for continuous laboratory monitoring, dose adjustment of the drug, 
and an increased risk of bleeding cause a low patient commitment to warfarin 
therapy. Accumulated knowledge suggests that the fight against risk factors can 
greatly reduce the burden of stroke. It was estimated that with the help of effective 
measures to correct only harmful lifestyle factors, about half of all strokes can be 



prevented. This assessment does not include the prevention of stroke in hypertension 
and AF [Tikk K. et al, 2014]. 

The WHO strategic plan is designed to create a platform for the realization 
of wide opportunities for the primary and secondary prevention of stroke and reduce 
the frequency of complications, in particular dementia and cognitive impairment. 
Stroke prevention today is a complex medical and political task that should unite the 
government, the health care system, nongovernmental organizations, and patients 
[Norrving B. et al, 2015]. In addition to the prevention of risk factors associated with 
lifestyle for patients with AF, the prevention of thromboembolic complications with 
the mandatory use of anticoagulant therapy plays a primary role. 

Thus, the study of the main problems of the organization of anticoagulant 
care and the development of an effective system for the prevention of stroke in 
patients with AF seems to be an urgent task of public health. 

Purpose of the study: Optimization of organizational processes for the 
prevention of strokes based on a comprehensive epidemiological, clinical and 
sociological analysis of patients with atrial fibrillation in Almaty. 

Objectives of the study: 
1. To assess the international and domestic experience in organizing stroke 

prevention care in patients with atrial fibrillation. 
2. To conduct a comparative analysis of the prevalence and risk factors for 

atrial fibrillation among the adult population of Almaty. 
3. To evaluate the organization of preventive care and adherence to therapy 

in patients with atrial fibrillation at the level of primary health care. 
4. To identify the influence of clinical factors on anticoagulant therapy in 

patients with atrial fibrillation. 
5. To develop a program for the organization of stroke prevention in patients 

with atrial fibrillation in Almaty. 
Scientific novelty 
- For the first time, data on the prevalence and risk factors of atrial fibrillation 

were obtained among the adult population of Almaty. 
- An assessment of the organization of care for the prevention of strokes in 

patients with atrial fibrillation at the primary health care level is given. 
- The influence of clinical factors (including genetic ones) on anticoagulant 

therapy in patients with atrial fibrillation has been established. 
- A  organizational and methodological program for prevention stroke in 

patients with atrial fibrillation at the level of primary health care is proposed. 
Practical significance 
1. The identified medical and social aspects of the prevalence of atrial 

fibrillation make it possible to determine the priority directions of stroke prevention 
at the primary health care level. 

2. The established clinical characteristics of patients with atrial fibrillation 
allow to clarify the organization of anticoagulant therapy in the prevention of 
strokes. 

3. The proposed program for the organization of anticoagulant therapy will 
reduce the risk of developing strokes in patients with atrial fibrillation. 



Provisions for the defense: 
1. Epidemiological features and risk factors for the development of atrial 

fibrillation make it possible to formulate a set of measures to organize assistance for 
the prevention of stroke at the primary health care level. 

2. Medico-social and clinical aspects of the organization of care for patients 
with atrial fibrillation, taking into account adherence to therapy, affect the 
effectiveness of prophylactic anticoagulant therapy. 

3. A organizational and methodological program for prevention stroke in 
patients with atrial fibrillation at the level of primary health care, aimed at raising 
awareness and compliance  to therapy,  adherence to clinical protocols will reduce 
the risk of stroke. 

Approbation of the thesis 
The main provisions of the thesis were reported on: 
- I Eurasian Congress of Therapists and IV Congress of Cardiologists of 

Kazakhstan, Almaty, June 3-6, 2014 
- IV Congress of Physicians and VII Congress of Cardiologists of the 

Republic of Kazakhstan, Almaty, June 2-5, 2015 
- Republican scientific-practical conference with international participation 

"Problems of cardiology: from primary prevention to high technologies", Tashkent, 
May 27-28, 2016 

- EuroPrevent 2016. European Associattion for Cardiovascular Prevention 
and Rehabilitation ESC, Sophia- Antipolis France, June 14-15, 2016. 

- VIII congress of cardiologists of the Republic of Kazakhstan, III congress 
of the Kazakhstan society of interventional cardiologists and x-ray surgeons, I 
congress on electrophysiology and heart stimulation, Almaty, June 15-17, 2016 

- Russian National Congress of Cardiology "Cardiology-2016: Challenges 
and Solutions", Yekaterinburg, Russian Federation, September 20-23, 2016 

- American College of Cardiology Middle East Conference 2016, Jeddah, 
Saudi Arabia, October 28-30 2016. 

- V International Conference of the Eurasian Association of Therapists, 
Almaty, May 17-18, 2017 

- Republican scientific-practical conference with international participation 
"Priorities for the development of cardiology and cardiac surgery in Uzbekistan", 
Tashkent, May 25-26, 2017 

- IX Congress of Cardiologists of the Republic of Kazakhstan with 
international participation, dedicated to the 40th anniversary of the Institute of 
Cardiology and Internal Diseases, Almaty, June 7-9, 2017 

- 27th Congress of the world society of cardiovascular and thoracic surgeons, 
Astana, September 1-3, 2017. 

- 3rd International conference “Personalized medicine and global health”, 
Astana, September 15, 2017. 

Publications on the dissertation topic 
28 scientific papers were published on the topic of the thesis, including 1 

monograph, 2 methodical recommendations, 4 in publications recommended by the 
Committee for Control in Education and Science of the Ministry of Education and 



Science of the Republic of Kazakhstan, 1 was published in the international edition, 
indexed in the Scopus database. In compilations and materials of international 
scientific-practical conferences 17 scientific papers were published, including 5 in 
foreign and 12 in domestic conferences. 1 innovative patent for the invention of 
"Method of selecting the dose of warfarin to patients of Kazakh nationality with 
atrial fibrillation" (No. 31057) was received 

Implementation of the research results: 
Acts of implementing research results into practical health care were 

received on the topic: “Stroke prevention in patients with atrial fibrillation: current 
state of the problem (guidelines)”, “Method of selecting the dose of Warfarin to 
patients with atrial fibrillation”, “A comprehensive program for the organization of 
prevention of stroke in patients with atrial fibrillation”.  

 
 


