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АННОТАЦИЯ 
 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. 

Денсаулық сақтауды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында алғашқы медициналық-санитариялық көмекті 

одан әрі дамыту бастапқы деңгейде әмбебап, интеграцияланған, әлеуметтік-

бағдарланған, қолжетімді және ұйымдастырылған көмекті қалыптастыруға 

бағытталған шараларды тереңдетуді бағытқа алады (2016 жылғы 15 қаңтар 

№176).  

Зерттелетін мәселенің өзектілігі Қазақстандағы қант диабеті бойынша 

эпидемиологиялық жағдай, оның ішінде Алматы қаласындағы Мединформ 

ЖШС ресми деректері бойынша 1990 жылғы 1001,6 жағдайдан 2016 жылы 

100 мың тұрғынға 2969,7 дейін көрсеткіштерінің артқанын куәландырады. 

Халықтың 2 типті қант диабетімен аурушаңдығының өсуі және оның 

асқынулары халықтың мүгедектігі мен уақытынан бұрын өлімінің себебі 

болып табылады (Scottish Diabetes Survey Monitoring Group, 2008, Weinger 

and Leighton, 2009, AlDahan et al. 2013 ж.). Денсаулық сақтаудың жаңа 

еуропалық саясатында Денсаулық-2020 (ДДСҰ ЕРБ, Мальта, 10-13 қыркүйек 

2012ж.) жүректің ишемиялық ауруы, инсульт және 2 типті қант диабеті 

(кемінде 80%) жағдайларының мерзімінен бұрын өлімін болдырмауға болады 

және бұл аурулар алдын алуға болатын тобына жатады. Халықаралық 

тәжірибені талдау (Diabetes UK 2005, NICE, 2009) қант диабеті салдарынан 

асқынулардың дамуын болдырмау қандағы глюкоза деңгейін бақылау 

арқылы қол жеткізілуі мүмкін екендігін көрсетеді және ауруды басқаруды 

өмір салтын өзгертуді қоса алғанда, дәрі-дәрмектік емес емдеуден бастауды 

ұсынады. ЭЫДҰ елдерінің тәжірибесі бастапқы медициналық-санитариялық 

көмек ұйымдарында көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы мен 

қолжетімділігін жақсарту үшін учаскелік қызметтен бастап 

мамандандырылған көмекке дейін емдеудің барлық кезеңдерінде 

көрсетілетін медициналық көмектің сабақтастығын қамтамасыз ету қажет 

екендігін атап көрсетті (Қазақстан Республикасының бастапқы медициналық-

санитариялық көмекті жаңғыртудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы).  

Ресей авторларының көптеген ғылыми еңбектері қант диабеті 

эпидемиологиясын, өлім-жітімді (Дроздова Е. А. 2007; Рощин Д. О. 2015), 

диабетпен ауыратын науқастарға амбулаториялық-емханалық, 

диабетологиялық көмекті ұйымдастыруды (Днепрова Е. В. 2002; Билодид И. 

К. 2003; Бардымова Е. В. 2009; Бердник Е. Ю. 2014) зерттеуге арналған. 

Отандық авторлардың арасында соңғы ірі ғылыми-зерттеу жұмысы                     



Г.З. Танбаевамен (2004) жүргізілді, егде жастағы ҚД ауыратын науқастарға 

мамандандырылған медициналық көмекті жетілдіру мәселелері зерттелген 

және ҚД диагностикалау мен емдеудің стандарттары әзірленген, сонымен 

қатар диагностика мен емдеуде сапасы мен толықтығының аралық 

көрсеткіштері енгізілген. "Функционалдық класс" болжау формуласын және 

оңалту әлеуетін пайдалана отырып, ҚД салдарынан дамитын мүгедектіктің 

даму қаупін анықтау М.Н. Югай (2009) жұмысында көрсетілген. Бүгінгі 

таңда қала халқының құрылымында болып жатқан өзгерістерге, көшіп-қону 

үрдістеріне, Наурызбай ауданы мен қалалық емханалардың құрылуына, 

скринингтік бағдарламаның енгізілуіне және жүзеге асырылуына 

байланысты, Алматы қаласының 8 әкімшілік-аумақтық бірліктерінде әр түрлі 

жыныстық-жас топтарында 2 типті ҚД ауыратын ересек тұрғындардың 

аурушаңдығын, асқынуларын, қосымша ауруларын, мүгедектікті және өлімін 

зерделеу, кейіннен болжамдық бағалау жүргізу, диабетологиялық қызметтің 

қалпын зерттеу айтарлықтай қызығушылық тудырады. 

Сонымен, таңдалған тақырыптың өзектілігі бір зерттеу аясында 2 типті 

қант диабеттің таралуы, қосымша аурулары мен асқынулары туралы 

деректерді жүйелендіру, осы ауруы бар науқастарға амбулаториялық-

емханалық көмек көрсетудің қазіргі жүйесін зерделеу және талдау жүргізу, 

оны жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеу болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты: Алматы қаласында 2 типті қант диабетінің 

аурушаңдығының ерекшеліктері мен науқастарға амбулаториялық-

емханалық көмек көрсетудің жағдайын анықтау және медициналық көмек 

көрсету жүйесін ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіруге бағытталған 

ұсынымдар кешенін әзірлеу. 

Зерттеудің міндеттері: 

1. Алматы қаласының ересек тұрғындарының 2 типті қант диабетімен 

аурушаңдығына талдау жүргізу және аурушаңдыққа болжамдық баға беру.   

2.  Нормативтік-құқықтық базаны және қолданыстағы амбулаториялық-

емханалық көмек көрсету жүйесін зерттеу және бағалау.  

3.  2 типті қант диабетпен ауыратын науқастарға, эндокринолог 

дәрігерлеріне, терапевтерге, бейінді мамандар мен эндокринологиялық 

кабинеттің мейіргерлеріне медициналық көмекті ұйымдастыру туралы 

әлеуметтік сауалнама жүргізу. 

4. Амбулаториялық-емханалық көмекті көрсету жүйесін 

ұйымдастыруды мен басқаруды жетілдіруге бағытталған ұсыныстар кешенін 

әзірлеу. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы: 

1. 2 типті ҚД жынысы мен жасы бойынша аурушаңдығы, асқынулар 

мен қосымша аурулардың таралуы, мүгедектік, мүгедектік себептері, Алматы 

қаласының қалалық емханалары мен аудандары бойынша ересек халық 

арасында қант диабетінен өлім-жітім зерттелді, кейбір қалалық емханаларда 

және Алматы қаласының аудандары бойынша жекелеген жыныстық-жас 

топтары бойынша сырқаттанушылықтың деңгейі, құрылымы және болжамы 

туралы деректер алынды. 



2. Алматы қаласының әртүрлі емханалары мен аудандарында 2 типті 

ҚД ауыратын науқастарға амбулаториялық-емханалық көмек көрсетудің 

ерекшеліктері анықталды, салыстырмалы баға берілді. 

3. Респонденттер (мамандар мен науқастар) тарапынан қалалық 

емханаларда 2 типті ҚД-мен ауыратын науқастарға көрсетілетін 

амбулаториялық-емханалық көмектің көрсетілуіне баға берілді. 

4. Эндокринологиялық көмекті ұйымдастырудың негізгі мәселелік 

сұрақтары анықталып, тұжырымдалды, оларды шешу бойынша ұсыныстар 

әзірленді және ұсынылды. 

Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы: 

1. Қала аудандарындағы қант диабетімен аурушаңдықтың анықталған 

ерекшеліктері мен айырмашылықтары, олардың болжамдық бағалары 

науқастарқа медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру мен басқаруды 

жақсартуға, алдын алу іс-шараларын жүзеге асыру бойынша мақсатты 

жұмысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

2. Науқастар, дәрігерлер мен мейіргерлер үшін әзірленген 

сауалнамалар және көшірме картасының негізінде амбулаториялық көмекті 

ұйымдастырудың аса маңызды мәселелері анықталды, оларды 2 типті қант 

диабеті бар науқастарға медициналық көмек көрсетуге байланысты қызметті 

ұйымдастыру барысында ескеру қажет. 

3. 2 типті ҚД ауыратын науқастарға амбулаториялық-емханалық көмек 

көрсету жүйесін ұйымдастыруды және басқаруды жетілдіру үшін 

тәжірибелік ұсыныстар әзірленді және Алматы қаласындағы № 5, № 22, № 30 

қалалық емханаларына енгізілді (енгізу актілері алынды). 

Қорғауға шығарылатын қағидалар: 

1. Ересек тұрғындардың 2 типті қант диабеті аурушаңдығының жоғары 

деңгейі бар қала аудандары анықталды. 2021 жылға дейін аурушаңдықтың 

болжамдық бағасы берілді. Алматы қаласында 2 типті қант диабетінің 

асқынулары және қосымша ауруларының дамуының тұрақты төмендеу үрдісі 

анықталды. Қаланың аудандары ҚД кезінде негізгі асқынулар мен қосымша 

аурулардың таралуы бойынша және олардың байқалатын динамикасының 

үрдістері бойынша айтарлықтай ерекшеленеді. Мүгедектік тобында екінші 

топ мүгедектігі салдарынан болатын қант диабеті жетекші орында. Қант 

диабетінен болатын жалпы өлім-жітімге егде және кәрі жастағы адамдар 

елеулі үлес қосады. 

2.  2 типті қант диабетімен ауыратын науқастарды диспансерлік 

бақылаудың жеткіліксіз тиімділігінің себептерінің бірі болып науқастарды 

диспансерлеу Стандартының ережелерінің сақталмауы, тиісті мамандармен 

қараудың жүргізілмеуі және зертханалық-аспаптық зерттеулердің толығымен 

орындалмауы болып табылады.  

3. Сұрастыру жүргізген 2 типті қант диабетімен ауыратын науқастардың 

75% - ға жуығы диабетті емдеуге және науқастарды жүргізу жағдайына 

қанағаттанбайды. Көрсетілетін көмекке қанағаттанбауға байланысты негізгі 

себептері мен факторлары анықталды. 



4. 2 типті диабетпен ауыратын науқастарға амбулаториялық-емханалық 

көмекті ұйымдастыруды жақсарту бойынша негізгі іс-шаралар 

эндокринологтардың көпшілігінің пікірі бойынша нормативтік-құқықтық 

актілерді және медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарттарын 

жетілдіруге бағытталуы тиіс. 

5. Эндокринологиялық кабинеттегі қызметке сұрастыру жүргізілген 

мейіргерлердің жартысы ғана қанағаттанушылық білдірді. Респонденттердің 

пікірі бойынша қанағаттанбаушылықтың негізгі себептері болып төмен 

жалақы, науқастарды оқыту және медициналық құжаттарды жүргізу кезіндегі 

қиындықтар болып табылады.  

6. Емханалардағы терапевтердің басым көпшілігі (86,7%) күнделікті 

тәжірибеге қандағы глюкоза деңгейін анықтауды енгізу қажет деп санайды, 

бұл олардың пікірінше, 2 типті ҚД жағдайларының көп бөлігін ерте кезеңде 

анықтауға мүмкіндік береді. 1/3 дәрігердің пікірінше, терапевтердің 

науқастарды жүргізу кезіндегі негізгі қиындықтары болып науқастардағы 

қосымша аурулардың болуы мен науқастардағы міндеттеменің төмендігі 

екендігін көрсетті. 

Диссертацияның апробациясы 

Диссертациялық зерттеудің негізгі нәтижелері келесі конференцияларда 

баяндалды және талқыланды: 

- «ХХІ ғасырдағы Еуропа ғылымы – 2016» XII Халықаралық ғылыми- 

тәжірибелік конференциясы (Польша, 2016 жыл 07-15 мамыр); 

- XIV Халықаралық Жастар ғылыми- тәжірибелік конференциясы 

«Қазіргі қоғамдағы экономика мен кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» 

(Екатеринбург, 2017 жыл 29 наурыз); 

- IV Халықаралық Фараби оқулары аясында «Биотехнология, экология 

және физика-химиялық биологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция (Алматы, 2017 жыл 6-7 сәуір); 

- II International Conference on Public Health (March 16-17, 2018 Istanbul, 

Turkey); 

- «Ақанов оқулары: Медицина мен денсаулық сақтаудың өзекті 

мәселелері». Халықаралық жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы (Алматы, 2018 жыл 19-20 сәуір); 

- 2018 6th International Conference on Biological and Medical Sciences 

(ICBMS 2018) (August 22-24, 2018 Seoul Korea). 

Диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдар 

Диссертациялық жұмыстың тақырыбы бойынша 12 ғылыми жұмыс 

жарияланды, оның 4 мақалалар ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы 

бақылау комитетінің ұсынған басылымдарда, 4 мақала халықаралық 

конференцияның жинақтарында, 2 мақала шетелдік конференцияның 

жинақтарында, Scopus халықаралық деректер қорына кіретін журналдарда 1 

мақала: мақала ай сайын рецензияланатын "Экология человека" ғылыми-

практикалық журналында (Scopus, ISSN 17280869, SJR 0,194 2017) баспаға 

шыққан, 1 Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу 

туралы куәлік 2017 жыл 28 шілде № 1867. 
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Состояние и совершенствование организации амбулаторно-

поликлинической помощи взрослым больным  

сахарным диабетом 2 типа в г. Алматы 

 

Актуальность темы исследования. 

В государственной программе развития здравоохранения «Денсаулық» 

на 2016-2019гг. определено, что дальнейшее развитие первичной медико-

санитарной помощи предусматривает углубление мер, направленных на 

формирование универсальной, интегрированной, социально-

ориентированной, доступной и организованной помощи на первичном 

уровне (от 15 января 2016г. №176).  

Актуальность изучаемой проблемы связана с тем, что 

эпидемиологическая ситуация по сахарному диабету в Казахстане, в том 

числе в г. Алматы, по официальным данным ТОО Мединформ 

свидетельствует о повышении показателей заболеваемости с 1001,6 случаев в 

1990г. до 2969,7 случаев на 100 тыс. населения в 2016г. Рост заболеваемости 

населения сахарным диабетом 2 типа и его осложнениями являются 

причиной инвалидности и преждевременной смертности населения (Scottish 

Diabetes Survey Monitoring Group, 2008, Weinger and Leighton, 2009, AlDahan 

et al. 2013). В новой европейской политике здравоохранения Здоровье-2020 

(ВОЗ ЕРБ, Мальта, 10-13 сентября 2012г.) указано, что преждевременная 

смертность от случаев ишемической болезни сердца, инсультов и диабета 2 

типа (не менее 80%) является устранимой и относится к группе заболеваний, 

поддающихся профилактике. Анализ международного опыта показывает 

(Diabetes UK 2005, NICE, 2009), что предотвращение развития осложнений 

вследствие диабета может быть достигнуто путем контроля уровня глюкозы 

в крови и рекомендует управление заболеванием начать с 

немедикаментозного лечения, включая изменение образа жизни. Практика 

стран ОЭСР свидетельствует, что для улучшения качества и доступности 

предоставляемых медицинских услуг в организациях первичной медико-

санитарной помощи необходимо обеспечить преемственность оказываемой 

медицинской помощи на всех этапах лечения, начиная от участковой службы 

до специализированной помощи (Концепция модернизации первичной 

медико-санитарной помощи Республики Казахстан до 2030 года).  

Многочисленные исследования российских авторов посвящены 

изучению эпидемиологии сахарного диабета, смертности (Дроздова Е.А. 

2007; Рощин Д.О. 2015), организации амбулаторно-поликлинической, 

диабетологической помощи больным диабетом (Днепрова Е.В. 2002; 

Билодид И.К. 2003; Бардымова Е.В. 2009; Бердник Е.Ю. 2014). Среди 



отечественных авторов, последняя крупная научно-исследовательская работа 

проведена Г.З. Танбаевой (2004), где изучены вопросы совершенствования 

специализированной медицинской помощи больным СД в пожилом возрасте 

и разработаны стандарты диагностики и лечения СД и внедрены 

промежуточные показатели качества и полноты в диагностике и лечении. 

Определение риска развития инвалидности вследствие СД с использованием 

данных прогнозирования «функционального класса» и реабилитационного 

потенциала показано в работе М.Н. Югай (2009).  

На сегодняшний день в связи с происходящими изменениями в 

структуре населения города, миграционными процессами, созданием 

Наурызбайского района и городских поликлиник, внедрением и 

осуществлением скрининговой программы, значительный интерес 

представляет изучение заболеваемости, осложнений, сопутствующих 

заболеваний, инвалидности и смертности взрослого населения СД 2 типа в 

различных половозрастных группах, с последующей прогностической 

оценкой в 8 административно-территориальных единицах г. Алматы, а также 

изучение состояния диабетологической службы. 

Таким образом, актуальность выбранной темы заключается в 

определении и систематизации данных о распространенности диабета, 

сопутствующих заболеваний и осложнений диабета 2 типа, изучении и 

проведении анализа существующей системы оказания амбулаторно-

поликлинической помощи пациентам с данным заболеванием и разработки 

мероприятии по ее улучшению.    

Цель исследования: Определить особенности заболеваемости и 

состояния амбулаторно-поликлинической помощи больным сахарным 

диабетом 2 типа в г. Алматы и разработать комплекс рекомендаций, 

направленных на совершенствование организации и управления системой 

оказания медицинской помощи. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ заболеваемости сахарным диабетом 2 типа 

взрослого населения г. Алматы и дать прогностическую оценку 

заболеваемости.   

2. Изучить и оценить нормативно-правовую базу и существующую  

систему оказания амбулаторно-поликлинической помощи.  

3. Провести социологический опрос больных диабетом 2 типа, врачей 

эндокринологов, терапевтов, профильных специалистов и медицинских 

сестер эндокринологического кабинета об организации медицинской 

помощи. 

4. Разработать комплекс рекомендаций, направленных на 

совершенствование организации и управления системой оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи.  

Научная новизна исследования: 

1. Изучена заболеваемость СД 2 типа по полу и возрасту, 

распространенность осложнений и сопутствующих заболеваний, 

инвалидность, причины инвалидности, смертность от сахарного диабета 



среди взрослого населения в разрезе городских поликлиник и районов г. 

Алматы, получены данные об уровнях, структуре и прогнозе заболеваемости 

по отдельным половозрастным группам в некоторых городских 

поликлиниках и по районам г. Алматы. 

2. Дана сравнительная оценка, определены особенности оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи больным СД 2 типа в разных 

поликлиниках и районах г. Алматы. 

3. Дана оценка респондентами (специалисты и пациенты) оказываемой 

амбулаторно-поликлинической помощи больным СД 2 типа в городских 

поликлиниках. 

4. Выявлены и сформулированы основные проблемные вопросы 

организации эндокринологической помощи, разработаны и предложены 

рекомендации по их решению. 

Практическая значимость работы: 

1. Выявленные особенности и различия заболеваемости сахарным 

диабетом в районах города, их прогнозные оценки позволяют осуществлять 

целенаправленную работу по улучшению организации и управления 

медицинским обслуживанием пациентов, осуществлению профилактических 

мероприятий.  

2. На основе разработанных анкет для пациентов, врачей и медсестер и 

выкопировочной карты выявлены наиболее существенные проблемы 

организации амбулаторной помощи и определены потребности в 

оказываемой помощи, которые следует учитывать при организации 

деятельности, связанное с медицинским обслуживанием пациентов с 

диабетом 2 типа. 

3. Разработаны практические рекомендации для совершенствования 

организации и управления системой оказания амбулаторно-поликлинической 

помощи больным СД 2 типа с последующим внедрением в городские 

поликлиники № 5, № 22, № 30 г. Алматы (получены Акты внедрения).  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Определены районы города с наиболее высоким уровнем 

заболеваемости взрослого населения СД 2 типа. Дана прогностическая 

оценка заболеваемости до 2021г.  Установлено, что осложнения СД 2 типа и 

развитие у больных сопутствующих заболеваний в г. Алматы имеет 

устойчивую тенденцию к снижению. Районы города существенно 

различаются по распространенности основных осложнений и сопутствующих 

заболеваний при СД и по наблюдаемым тенденциям их динамики. Вторая 

группа инвалидности вследствие сахарного диабета занимает ведущее место 

в группе инвалидности по г. Алматы. Значительный вклад в общую 

смертность от сахарного диабета вносят лица пожилого и старческого 

возраста. 

2. Одной из причин недостаточной эффективности диспансерного 

наблюдения за больными диабетом 2 типа является несоблюдение 

положений Стандарта диспансеризации больных в части проведения 



осмотров узкими специалистами и выполнения лабораторно-

инструментальных исследований.  

3. Около 75% опрошенных больных СД 2 типа недовольны лечением 

диабета и состоянием ведения больных. Выявлены основные причины и 

факторы, связанные с недостаточной удовлетворенностью оказываемой 

помощью. 

4. Основные мероприятия по улучшению организации амбулаторно-

поликлинической помощи больным диабетом 2 типа должны быть 

направлены, по мнению большинства эндокринологов, на 

совершенствование нормативно-правовых актов и стандартов организации 

оказания медицинской помощи. 

5. Работой в эндокринологическом кабинете удовлетворены только 

около половина опрошенных медицинских сестер. Основными причинами 

неудовлетворенности по мнению респондентов являются низкая заработная 

плата, трудности при обучении больных и ведении медицинской 

документации.  

6. Абсолютное большинство терапевтов поликлиник (86,7%) считают 

необходимым ввести в повседневную практику определение уровня глюкозы 

в крови, что, по их мнению, позволит выявить большую часть случаев СД 2 

типа на ранней стадии. Основные трудности у терапевтов при ведении 

больных обусловлены, по мнению 1/3 врачей, наличием сопутствующих 

заболевании и низкой приверженностью пациентов.   

Апробация диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования доложены и 

обсуждены на следующих конференциях: 

-  XII Международная научно-практическая конференция «Европейская 

наука 21 века - 2016» (Польша, 07-15 мая 2016г.); 

- XIV Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития экономики и профессионального 

образования в современном обществе» (Екатеринбург, 29 марта 2017г.); 

- Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы биотехнологии, экологии и физико-химической биологии» в 

рамках IV Международных Фарабиевских чтений (Алматы, 6-7 апреля 

2017г.); 

- II International Conference on Public Health (March 16-17, 2018 Istanbul, 

Turkey); 

- Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Акановские чтения: Актуальные вопросы медицины и здравоохранения» 

(Алматы, 19-20 апреля 2018г.); 

- 2018 6th International Conference on Biological and Medical Sciences 

(ICBMS 2018) (August 22-24, 2018 Seoul Korea)  

Публикации по теме диссертации  

По теме диссертационной работы опубликовано 12 работ, из них 4 

статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК, 4 публикации в сборниках международной 



конференций, 2 публикации в сборниках зарубежных конференций, 1 статья 

в журнале, входящую в международную базу данных Scopus: статья 

опубликована в Ежемесячном рецензируемом научно-практическом журнале 

«Экология человека» (Scopus, ISSN 17280869, SJR 0,194 2017), 1 

свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского 

права № 1867 от 28 июля 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

Tazhieva Aigul Yelgondievna’s dissertation’s annotation submitted for the degree 

of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in the specialty 6D110200 - Public Health 

 

The condition and improvement of the organization of outpatient clinic care 

for adult patients with type 2 diabetes in Almaty 

 

Significance. 

In the state program of health development "Densaulyk" for 2016-2019, it is 

determined that the further development of primary health care provides for the 

deepening of measures aimed at the formation of universal, integrated, socially-

oriented, accessible and organized care at the primary level (January 15, 2016 No. 

176) 

The urgency of the issue is related to the fact that the epidemiological 

situation of diabetes in Kazakhstan, including Almaty, according to official data of 

Medinform LLP, indicates an increase in incidence rates from 1001.6 cases in 

1990 up to 2969.7 cases per 100 thousand populations in 2016. An increase in the 

incidence of type 2 diabetes and its complications is the cause of disability and 

premature mortality (Scottish Diabetes Survey Monitoring Group, 2008, Weinger 

and Leighton, 2009, AlDahan et al. 2013). The new European Health Policy 

Health-2020 (WHO ROE, Malta, September 10-13, 2012) states that premature 

mortality from ischemic heart disease, stroke and type 2 diabetes (at least 80%) is 

manageable and belongs to the group of preventable diseases. An international 

experience analysis shows (Diabetes UK 2005, NICE, 2009) that the prevention of 

the complications development due to diabetes can be achieved by controlling the 

blood glucose level and recommends that the management of the disease be started 

with non-pharmacological treatment, including lifestyle changes. The practice of 

OECD countries shows that, in order to improve the quality and accessibility of 

medical services provided in primary health care organizations, it is necessary to 

ensure continuity of medical care at all stages of treatment, ranging from 

community service to specialized care (the Concept of modernizing primary health 

care of the Republic of Kazakhstan until 2030). 

Numerous studies by Russian authors are devoted to the study of diabetes 

mellitus epidemiology, mortality (Drozdova E.A., 2007; Roshchin D.O., 2015), the 

organization of outpatient, diabetic care for patients with diabetes (Dnipro E.V., 

2002; Bilodid I.K., 2003; Bardymova E.V., 2009; Berdnik E.Yu., 2014). Among 

domestic authors, the last major research work carried out by G.Z. Tanbaeva 

(2004), where the issues of improving specialized medical care for diabetic 

patients in old age were studied and standards for diagnosing and treating diabetes 

were developed, and interim indicators of quality and completeness were 

introduced in diagnostics and treatment. The definition of the risk of developing 

disability due to diabetes using the prediction data of the “functional class” and 

rehabilitation potential is shown in the work of M.N. Yugai (2009). 



Today, due to ongoing changes in the population structure of the city, 

migration processes, the creation of the Nauryzbai district and city outpatient 

clinics, and the introduction and implementation of a screening program, the 

significant interest is in the study of morbidity, complications, concomitant 

diseases, disability and adult mortality from type 2 diabetes in various gender and 

age groups, with a subsequent prognostic assessment in 8 administrative-territorial 

units of Almaty, as well as the study of the status of diabetic service. 

Thus, the relevance of the chosen topic is to identify and systematize data on 

the prevalence of diabetes, comorbidities, and complications of type 2 diabetes, 

study and analyze the existing system of outpatient care for diabetic patients and 

develop an activity to improve it. 

Purpose: To determine the morbidity peculiarities and the condition of 

outpatient clinic care for type 2 diabetes patients in Almaty and to develop a set of 

recommendations aimed at improving the organization and management of 

medical care system. 

Objectives: 

1. To analyze the morbidity of type 2 diabetes in the adult population of 

Almaty and give a prognostic estimate of the incidence.   

2. To study and evaluate the regulatory framework and the existing 

outpatient care system.  

3. To conduct a sociological survey of patients with type 2 diabetes, doctors, 

endocrinologists, general practitioners, specialists and nurses of the 

endocrinological study room about the organization of medical care. 

4. To develop a set of recommendations aimed at improving the organization 

and management of the outpatient care providing system.  

Novelty: 

1. The morbidity of type 2 diabetes by sex and age, the prevalence of 

complications and concomitant diseases, disability, causes of disability, mortality 

from diabetes in the adult population in the context of urban outpatient clinics and 

districts of Almaty were studied. Data were obtained on the levels, structure, and 

prognosis of morbidity by separate gender and age groups in some city outpatient 

clinics and districts of Almaty. 

2. A comparative assessment was done, the features of outpatient-clinic care 

for patients with type 2 diabetes in different clinics and districts of Almaty were 

determined. 

3. The respondents (specialists and patients) evaluated the outpatient care 

provided to patients with type 2 diabetes in city clinics.  

4. The main issues of the organization of endocrinological care were 

identified and formulated; recommendations for their solution were developed and 

proposed. 

Practical significance: 

1. The identified features and differences in the morbidity of diabetes in 

districts of the city and their predictive estimates allow us to carry out targeted 

work to improve the organization and management of patient care, the 

implementation of preventive measures. 



2. Based on the developed questionnaires for patients, doctors and nurses 

and a copy card, the most significant problems of outpatient care were identified, 

and the need for care was determined, which should be taken into account when 

organizing activities related to the medical care of patients with type 2 diabetes. 

3. Practical recommendations were developed for improving the 

organization and management of the system for providing outpatient clinic care to 

patients with type 2 diabetes with a subsequent introduction to the city outpatient 

clinics No. 5, No. 22, No. 30 of Almaty (the Implementation Acts were received). 

Provisions for the defense:  

1. The districts of the city were identified with the highest incidence of adult 

type 2 diabetes. A prognostic estimate of the incidence rate up to 2021 was given. 

It has been established that complications of type 2 diabetes and the development 

of concomitant diseases in patients in the city Almaty have a steady downward 

trend. Districts of the city vary significantly in the prevalence of major 

complications and concomitant diseases in diabetes and the observed patterns in 

their dynamics. The second group of disability due to diabetes takes the leading 

place in the group of disability in Almaty. The elderly and senile age makes a 

significant contribution to the overall mortality from diabetes. 

2. One of the reasons for the lack of effectiveness of follow-up observation 

of patients with type 2 diabetes is non-compliance with the Standard clinical 

examination of patients in part of the examination by specialized physicians and 

the performance of laboratory and instrumental studies. 

3. About 75% of the interviewed patients with type 2 diabetes are 

dissatisfied with the treatment and the management of patients. The leading causes 

and factors associated with the lack of satisfaction with the provided care are 

identified. 

4. In the opinion of most endocrinologists, the main activity to improve the 

organization of outpatient clinic care for patients with type 2 diabetes should be 

directed to the improvement of legal acts and standards of the organization of 

medical care. 

5. Only about half of the nurses surveyed are satisfied with the work in the 

endocrinology room. In the opinion of respondents, the main reasons for 

dissatisfaction are low wages, difficulties in educating patients and maintaining 

medical records.  

6. The majority of outpatient clinic physicians (86.7%) consider it necessary 

to introduce the determination of blood glucose level into daily practice, which will 

make it possible to identify most cases of type 2 diabetes at an early stage. 

According to 1/3 of doctors, the main difficulties for therapists in the management 

of patients are due to the presence of concomitant diseases and low patient 

adherence.   

Approbation:  

The main results of the dissertation research were presented and discussed at 

the following conferences: 

- XII International Scientific and Practical Conference "European Science of 

the 21st Century - 2016" (Poland, May 07-15, 2016); 



- XIV International Youth Scientific and Practical Conference "Actual issues 

of economic development and vocational education in modern society" 

(Yekaterinburg, March 29, 2017); 

- International Scientific and Practical Conference "Actual problems of 

biotechnology, ecology and physicochemical biology" in the framework of the IV 

International Farabian Readings (Almaty, April 6-7, 2017); 

- II International Conference on Public Health (March 16-17, 2018 Istanbul, 

Turkey); 

- International scientific-practical conference of young scientists "Akanov 

readings: Actual issues of medicine and health care" (Almaty, April 19-20, 2018); 

- 2018 6th International Conference on Biological and Medical Sciences 

(ICBMS 2018) (August 22-24, 2018 Seoul Korea) 

Publications:  

Based on this dissertation, 12 papers were published, of which 4 articles in 

journals recommended by the Committee on Control in Education and Science of 

the MES RK, 4 publications in compilations of international conferences, 2 

publications in compilations of foreign conferences, 1 article in the journal 

included in the international database Scopus: the article was published in the 

Monthly Reviewed Scientific and Practical Journal “Human Ecology” (Scopus, 

ISSN 17280869, SJR 0.194 2017), 1 certificate of state registration of rights to the 

object of copyright No. 1867 of July 28, 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


