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Злокачественное новообразование – заболевание, 

характеризующееся появлением бесконтрольно 

делящихся клеток, способных к инвазии 

(прорастанию)  в прилежащие ткани и 

метастазированию в отдаленные органы. 

Болезнь связана с нарушением пролиферации и 

дифференцировки клеток вследствие 

генетических нарушений. 



Сыртқы ортадағы канцерогендік факторлар 
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Онкологиялық аурушаңдылық туралы 
Казстат мәліметтері 



Онкологиялық аурулардан өлім корсеткіші 

• Ерлер -19871 
адам 

• Әйелдер – 16089 
адам 

2000ж. 

• Ерлер –19375 
адам 

• Әйелдер –17096 
адам 

2013ж. 



Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымыныңдеректері 

бойынша жыл сайын әлемде онкологиялық аурулардан  

8 миллионнан астам науқастанады.  

Негізгі мәселе- онкологиялық ауруға қарсы тұру 

Біздің елімізде өзін қадағалауға және қатерлі ісікке 

күдіктенуге улкен мән беріледі, яғни әр адам өзінің 

денсаулығын сақтау үшін ат салысуы керек.  

• Қатерлі ісікпен күресудің негізгі жолы - қатерлі 

ісіктердің пайда болу себептері мен олардың алдын-

алу жолдарын негізгі теорияларын білу. 

• Қатерлі ісіктерді анықтаудың негізгі кілті  болып 

табылатын онкологиялық қырағылықтың 

қағидаларымен, қатерлі ісікке күдіктенгенде тексерудің 

клиникалық минимумымен таныстыру 



Третичная профилактика – высококачественная 

диспансеризация излеченных онкологических больных.  

Задачи ее - улучшение качества жизни, снижение 

заболеваемости и смертности от вторичных опухолей, 

рецидивов и метастазов.  

Третичная профилактика  включает компоненты первичной и 

вторичной профилактики, специализированные 

реабилитационные мероприятия.  



Үшіншілік профилактика 

Онкологиялық науқастарды  
диспансерлік бақылау және 

қайталанудың алдын алу 

Емделген науқастарда аурудың қайта 
пайда болуын ескерту 

Екіншілік профилактика 

Скрининг және ерте анықтау  Ісікалды ауруларын емдеу 

Біріншілік профилактика 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру 
Қоршаған ортадағы канцерогендерді 

жою 



   Скрининг (ағыл.Screen – сүзу, бөлу, таңдау) клиникалық 

симптомдары пайда болмай тұрып, халық арасында жаппай тексеруден 

өткізу. 

• Онкологияда скрининг бастамасын  – Георг Папаниколау (1883 – 
1962) – жатыр мойнынан цитологиялық зертеуге жағынды алу 
арқылы қатерлі ісікті ерте анықтауды ашқан 

• Онкологиялық скринингтің мақсаты – халықтың өлім көрсеткішін 
азайту 

• Скрининг әдісі – қауіп-қатер тобын қалыптастру арқылы 
диагностикалық қаралуға жататын науқастарды таңдау, іріктеу 
формирование контингентов, имеющих наибольшую вероятность 
заболевания и подлежащих диагностическим исследованиям с 
целью отбора лиц, действительно являющихся носителями 
рассматриваемой патологии; 

• Нәтижелері – қатерлі ісікті клиникалық симптомдары пайда 
болғанша анықтау. 



Қазақстандағы ұлттық -скрининг бағдарламалары 

 

• 1.Сүт безі қатерлі ісігінің скринингі 

• 2. Жатыр мойны қатерлі ісігін ерте анықтау скринингі 
РАР-тест. 

 

 

 

• 1. Колоректальды ракты ерте анықтау скринингі 

 

 

 

 

 

•  1. Қуық асты безі рагын ерте анықтау скринингі 

• 2. Өңеш және асқазан рагын ерте анықтау скринингі  

• 3. Бауырдың рагын ерте анықтау скринингі  

 2009 

жылдан 

бері 

 

 2011 

жылдан 

енгізілген 

2013 

жылдан 

кейбір 

аймактарда 

жүргізуде 



Дисциплина мақсаты 

• Студенттердің қатерлі ісікпен ауыратын науқастарды 

диспансерлік бақылау негіздері туралы білімін 

қалыптастыру • Формировать навыки  по 
заполнению онкологической 
документации; 

• Формирование знаний о 
клинических группах в онкологии; 

• Формирование знаний о методах 
скрининга для выявления 
злокачественных 
новообразований; 

• Формирование навыков 
проведения скринингового 
обследования. 



• Жаңа терминдер мен 

түсініктермен таныстырып, 

коммуникативты дағдыны  

дамыту 

• Құқықтық дағдылықты 

қалыптастыру; 

• Онкология пәнін оқып 

үйренуге студент-тердің  

қажеттілігін (мотивациясын)  

жетілдіру 

• . 



Оқыту мақсаттары 

Онкологиялық науқастарды диспансерлік бақылау 

Аудандық онколог жұмысының жалпы қағидаларымен танысу; 

Ісік алды және фондық аурулардың белгілерін, оларды анықтау жолдарын 
және  әрбір ағзадағы қатерлі ісіктер бойынша қауіп-қатер тобын қалыптастыру 
әдісін  және олармен жұмыс жасау  тактикасын, есепке алып бақылауды білу 

Халық арасында скрининг жүргізу әдістерімен таныстыру 



Алынатын нәтижелер 

•Онкологиялық науқастарды диспансерлік 
бақылау 

•Аудандық онколог жұмысының жалпы 
қағидаларын; 
•Ісік алды және фондық аурулардың 
белгілерін, оларды анықтау жолдарын және  
әрбір ағзадағы қатерлі ісіктер бойынша 
қауіп-қатер тобын қалыптастыру әдісін  және 
олармен жұмыс жасау  тактикасын, есепке 
алып бақылауды 
•Халық арасында скрининг жүргізу әдістерін 
білу 

Студент 
білуі 
қажет 



АЛЫНАТЫН НӘТИЖЕЛЕР 

• Онкологиялық аурулардың есеп-санақ  құжаттарын толтыру: 

• А) Алғаш рет қатерлі ісігі бар науқас туралы  хабарлама (№ 090/У 
үлгісі); 

• Б) Диспансерлік бақылау  картасы (№030-6/У үлгісі); 

• В) Онкологиялық аурулардың ауру тарихынан көшірмесі (№ 027-1/У 
үлгісі); 

• Г) Қатерлі ісігі   асқынып кеткен науқастарға толтырылатын хаттама (№ 
027-2/У үлгісі). 

• 2. Қатерлі ісігі   асқынып кеткен науқастарға толтырылатын хаттаманы 
талдау.  

• 3. Әртүрлі ағзалардың қатерлі ісігіне шалдығу жөніндегі қауіп-қатер 
тобын жасақтап толтыру.  

• 4. Қатерлі ісіктердің алдын-алып және ерте анықтау мақсатында қауіп-
қатер тобына жататын науқастармен жұмыс жасау тактикасы.   

• 5. Халық арасында ісік ауруларының әртүрлі тақырыптары бойынша 
дәрістер оқып әңгіме жүргізу. 

Студент жасай білуі керек 



АЛЫНАТЫН НӘТИЖЕЛЕР 

 

• Ісік алды және фондық аурулардың 
белгілерін, оларды анықтау жолдарын 
және  әрбір ағзадағы қатерлі ісіктер 
бойынша қауіп-қатер тобын қалыптастыру 
әдісін  және олармен жұмыс жасау  
тактикасын  білу  

• Әртүрлі ағза рагының ерте белгілерін, 
оларды ерте анықтау тактикасын білу; 
 

 

Студент жасай білуі керек 



Пререквизиттер 

Қалыпты анатомия; 

Патологиялық анатомия; 

Қалыпты физиология; 

Патологиялық физиология; 

Клинико-лабораториялы диагностика; 

Визуальды диагностика; 

Хирургиялық аурулар. 



Постреквизиттер 

• Хирургиялық аурулар (интернатура) 


