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Relevance of the research: 

    Stroke is a global  problem of public health and takes a leading place in structure 

of morbidity, mortality and disability worldwide (Lindsay M. P., 2016). In 2004, 

the World health organization announced the  stroke as a global epidemic that 

threatens the life and health of the world population. In the absence of active global 

measures for fight against this epidemic, predicting  increase in mortality from 

stroke till 7.8 million in 2030. 

    With the aim of attracting the public to urgent and active actions in the global 

fight against this disease in 2006 of the World organization for fight against a 

stroke (World Stroke Organization WSO) on 29 October was declared World day 

of fight against a stroke. 

    The prevalence of stroke worldwide is growing annually,  as in economically 

developed, and developing countries and made according to "Heart Disease and 

Stroke Statistics-2016 Update" from the American Heart Association 33 million, 

what is more 16.9 million is established for the first time cases of stroke, from 

which 5.2 million - persons of working-age. Only 8% of the persons, who had a 

stroke can return to his old job. 

      The medical, social, economic value of a cerebral stroke is caused also by the 

fact that it is the reason of rapid growth of expenses on the medico-social, in-

patient care. In economically developed states for the rendering of medical care for 

cerebral stroke have from 3 to 6% of all expenses on health care. In process of 

aging of the population the burden of this disease for society will become it is 

heavier. 

        Unfortunately, Kazakhstan is not an exception on these indicators. The 

cerebral stroke is the main reason of an invalidism in RK and takes the third place 

on prevalence, slightly conceding to a myocardial infarction and malignant new 

growths and is the main reason of an invalidism. According to official statistics, 

annually in the Republic of  Kazakhstan registered more than 40 thousand cases of 

a stroke, from them 24%  - the death.  

         In the Republic of Kazakhstan the problem of fight against ADCC is one of 

the key directions of social policy. The main priority of implementation of the 

State program of development of health care of RK "Densaulyk" for period  2016-

2019 is the introduction of an integrated model of rendering medical help at the 

basic socially important, noninfectious diseases and conditions that significantly 



affect the demographics of the population of the Republic of Kazakhstan, including 

in acute violation of cerebral circulation (stroke). 

         At the same time,  according to some scientists, the official statistics do not 

fully reflect the status of the problem of cerebral stroke, including risk factors of 

emergence of this pathology in Kazakhstan due to the  lack of representative 

population epidemiological researches that predetermines relevance theme of a 

dissertation research.        

 

The purpose of research:  

     To study the prevalence of an ischemic stroke,  and monitoring of risk factors 

for the development, and implementation of practical recommendations for their 

management. 

 

Research problems: 

1. To study prevalence of ischemic strokes in foreign countries and Kazakhstan. 

2. To analyze the organization, status, and regulatory framework stroke services in 

the Republic of Kazakhstan. 

3. To study interrelation of risk factors with the functional status of the patients 

who had an ischemic stroke.  

4. To define predictors of inefficient rehabilitation of the patients who had an 

ischemic stroke. 

5. To carry out  for clinical and pathological analysis of cases of death of the 

patients with an ischemic stroke,  who were on treatment in clinics of Almaty city 

during 2015-2017. 

6. To develop and introduce practical recommendations about management of risk 

factors of development of an ischemic stroke. 

 

Materials and methods of a research: 

     The research included 1048 patients who for the first time had an acute 

ischemic stroke, the group of survivors made 540 patients and group with a lethal 

outcome of them - 508 people, during 2015-2017. The control group consisted of 

530 patients without ischemic stroke, of the same community, corresponding on a 

gender, age, the observation period. In the inclusion criteria entered: the age of  20 

years and older, by gender – women and men staying on the registry on the basic 

cardiovascular disease. The retrospective research included studying of out-patient 

cards and histories of patients from 2011 till 2016 according to the scheme of 

successive observation of patients: policlinic – a hospital for  in-patients. Bases of 

researches: emergency hospital, city clinical hospital №7, city clinical hospital №1, 

city clinical hospital № 4, central city clinical hospital, pathoanatomical bureau, 8 

out-patient and polyclinic establishments of Almaty. Research methods: 

information and analytical, bibliographic, clinical, instrumental, morphological, 

statistical (SPSS 22.0 program). 



 

Scientific novelty: 

1. For the first time was studied the relationship of risk factors of an ischemic 

stroke with functional status of patients 

2. Predictors of inefficient rehabilitation of the patients, who had an ischemic 

stroke, is existence of risk factors. 

3. For the first time was done the comparative clinico-pathoanatomical analysis of 

cases of death of patients with an ischemic stroke is for the first time carried out. 

4. Measures of prevention of an ischemic stroke are improved. 

 

Practical importance: 

    The developed practical recommendations about management of risk factors of 

development of an ischemic stroke, which include actions for fight against 

controlled predictors of inefficient rehabilitation, will allow to reduce morbidity, 

mortality and disability from vascular pathology of a brain, to improve quality and 

life expectancy of patients and it is essential to reduce economic losses of society. 

 

The main provisions submitted for protection: 

 - the interrelation of the functional status of individuals, for the first time with 

ischemic stroke, with risk factors.  

-  Arterial hypertension, atrial fibrillation, social, and biological, and behavioral 

factors have the greatest influence on a current and an outcome of a disease.  

-  Predictors of ineffective rehabilitation are factors such as age, hypertension, 

atrial fibrillation, diabetes, family status (a marker of social support), localization 

of ischemic stroke. 

 

Publications. 

   The main results and provisions of a dissertation research are posted in 19 

publications, from them 2 articles published in international scientific journals 

included in the company's database Scopus, 6 articles are published in the scientific 

publications recommended by Committee on control in the field of science and 

education of the Ministry of Education and Science of RK, 3 publications are 

published in the proceedings of international conferences, including 2 - in 

materials of a foreign conference, 6 certificates of state registration of rights to the 

copyright object. 
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«Ишемиялық инсульттің қауіп факторларын мониторингтеу және 

басқару» тақырыбында дайындалған диссертациялық жұмысының 

 

АННОТАЦИЯСЫ 

 

Тақырыптың өзектілігі.  

Инсульт жаһандық проблема болып табылады және әлемде 

сырқаттанушылық, өлім-жітім және мүгедектік құрылымы алдыңғы орында 

(Lindsay M.P., 2016). 2004 жылдың өзінде-ақ Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымы инсультты бүкіл әлем халқының өмірі мен денсаулығына қауіп 

төндіретін жаһандық эпидемиясы деп жариялады. Егер бұл эпидемиямен 

күрес жүргізу бойынша бірыңғай жалпыәлемдік шаралар қолданылмаса 2030 

жылға қарай инсульт салдарынан болған өлім-жітім 7,8 млн. дейін жетеді деп 

болжамдалуда. 

Осы ауруға қарсы жаһандық күресте жұртшылықты шұғыл және 

белсенді іс-қимылға тарту мақсатында 2006 жылы Дүниежүзілік инсульт 

ұйымы (World Stroke Organization, WSO) 29 қазан Дүниежүзілік инсульт 

бақылау күні деп жариялады. 

Дүниежүзінде инсульттің таралуы жыл сайын экономикалық дамыған 

және дамушы елдерде өсіп келеді және American Heart Association «Heart 

Disease and Stroke Statistics-2016 Update» мәліметтері бойынша 33 миллион 

адам инсультқа шалдықты, бұл ретте 16,9 миллион адам алғаш рет инсультқа 

ұшырады, оның 5,2 миллион адамы 65 жасқа дейінгі жас тобындағылар. 

Церебральді инсульттің медициналық, әлеуметтік, экономикалық 

маңызы, оның медициналық-әлеуметтік, стационарлық көмек көрсетуге 

жұмсалған шығындардың қарқынды өсуіне негізделген. Экономикалық 

дамыған елдерде церебральді инсульт кезінде медициналық қызмет көрсету 

денсаулық сақтауға жұмсалатын барлық шығындардың шамамен 3-6% 

құрайды. Халықтың қартаюына қарай бұл аурудың қоғам үшін ауыртпалығы 

қиындайды. 

Өкінішке орай, Қазақстан да бұл көрсеткіштерден тыс қалмады. 

Қазақстан Республикасында ИИ миокард инфарктісінен және қатерлі 

ісіктерден кейінгі үшінші орынға ие және мүгедектіктің негізгі себебі болып 

табылады. Ресми статистикаға сәйкес, Қазақстан Республикасында жыл 

сайын 40 мыңнан астам инсульт оқиғасы орын алады, оның 24% -ы өлімге 

душар болды. 

Қазақстан Республикасында МҚЖБ мәселесімен күрес әлеуметтік 

саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. Қазақстан 

Республикасының денсаулық сақтауды дамытудың 2016-2019 жылдарға 

арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың басты 

басымдығы негізгі әлеуметтік маңызды жұқпалы емес аурулар мен Қазақстан 

Республикасы халқының демографиялық көрсеткішіне әсер ететін 



жағдайларды, оның ішінде ми қан айналымының жіті бұзылыстарының 

алдын алу болып табылады. 

Бірқатар ғалымдардың пікірі бойынша, ресми статистикалық деректер, 

репрезентативтік популяциялық эпидемиологиялық зерттеулердің 

жоқтығынан церебральды инсульт мәселелерінің ахуалын толық мөлшерде 

көрсетпейді және диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігін 

анықтайды. 

Зерттеудің мақсаты:  

Ишемиялық инсульттің таралуын зерттей отырып, оның қауіп 

факторларын бақылау мен басқаруға бағытталған тәжірибелік ұсыныстарды 

қалыптастыру болып табылады. 

Зерттеудің міндеттері:  

1. Халықаралық деңгейде және Қазақстан көлемінде ишемиялық 

инсульттің таралуын зерттеу.  

2. Қазақстан Республикасындағы инсульттік қызмет жүйесін реттейтін 

нормативті- құқықтық негіздерді сараптау.   

3. Ишемиялық инсульт өткерген науқастар арасында орын алған қауіп 

факторлармен, олардың функционалдық статусының арасындағы 

қарым- қатынасты зерттеу.  

4. Ишемиялық инсульт өткерген науқастарды оңтайландырудың 

тиімсіздік предикторларын анықтау.  

5. Алматы қаласында 2015-2017 жылдар арасындағы ишемиялық 

инсульттің салдарынан өлген науқастар арасында клинико-

патологоанатомиялық сараптау жүргізу.  

6. Ишемиялық инсульт дамуындағы қауіп факторларын реттеу 

бойынша тәжірибелік ұсыныстар даярлау және оны ендіру.   

 

Зерттеу әдістері және материалдары 

Зерттеуге 1070 пациент кірді, олардың ішінде бірінші топ  2015-2017 

жж. аралығында инсульт болған 540 науқас, инсульттен қайтыс болған – 508 

науқас кірді. Бақылау тобына – инсультке шалдықпаған жүрек-қантамырлар 

патологиясы бар 530 науқас жатады, олар жынысы мен жасына сәйкес келеді. 

Іріктеу критерийлеріне жүрек-қантамыр жүйесі аурулары бойынша тіркеуде 

тұратын, жынысы бойынша (әйелдер мен еркектер), 20 жас және одан 

жоғары жастағы адамдар кіреді. Ретроспективтік зерттеу науқастарды 

дәйекті бақылау схемасына сәйкес 2011-2016 жылдар аралығында 

амбулаторлық карталар мен пациенттердің ауру тарихын зерттеуді қамтиды. 

Клиникалық зерттеу базалары: ЖШККА, №7 ҚКА, №1 ҚКА, №4 ҚКА, 

ОҚКА, Алматы қаласының патологоанатомиялық бюросы және 8 емхана. 

Зерттеу әдістері: ақпараттық-аналитикалық, клиникалық, аспаптық, 

морфологиялық, статистикалық (SPSS 22.0 бағдарламасы). 

 

 

 



Ғылыми жаңалығы 

1. Инсульт өткерген науқастар арасында орын алған қауіп 

факторлармен, олардың функционалдық статусының арасындағы 

қарым-қатынас зерттелді. 

2. Ишемиялық инсульт өткерген науқастарды оңтайландырудың 

тиімсіздік предикторлары ретінде, медико-әлеуметтік қауіп 

факторлардың болуы айқындалды.    

3. Алғаш рет қауіп факторларының ишемиялық инсультті өткерген 

науқастардың өлім-жітім себебіндегі үдетуші әсері, 

патологоанатомиялық мағлұматтар негізінде дәлелденді.   

4. Ишемиялық инсульттің алдын алу шаралары жөніндегі әдістемелік 

нұсқаулар жетілдірілді.  

 

Тәжірибелік құндылығы 

Тиімсіз оңалтудың бақыланатын предикторларымен күрес жөніндегі іс-

шараларды қамтитын ишемиялық инсульттің даму қауіп-қатерінің 

факторларын басқару бойынша әзірленген тәжірибелік ұсынысдар мидың 

тамырлы патологиясынан сырқаттанушылықты, өлім-жітімді және 

мүгедектікті төмендетуге, науқастардың өмір сүру сапасы мен ұзақтығын 

жақсартуға және қоғамның экономикалық шығындарын айтарлықтай 

азайтуға мүмкіндік береді. 

 

Қорғауға ұсынылатын негізгі тұжырымдар: 

- Ишемиялық инсультті өткерген науқастардың функционалдық 

статусымен қауіп факторлары арасындағы қатынастың болуы анықталды. 

- Ишемиялық инсульттің ағымына артериялды гипертензия, жүрекше 

фибрилляциясы, жас ерекшелігі, жынысы және әдет факторлары маңызды 

әсер танытатындығы анықталды. 

- Ишемиялық инсультті оңтайландыру жұмысының тиімсіздігін 

науқастың егде жасы, қан қысымының жоғарлылығы, жүрекше ырғағының 

бұзылысы, қант диабеті, отбасы жағдайы (жалғызбастылық, яғни әлеуметтік 

қолдау маркерінің жоқтығы) айқындайтындығы белгіленді.     

 

Диссертация бойынша жарияланған мақалалар 

Диссертациялық зерттеудің негізгі нәтижелері мен ережелері 19 

басылымда баяндалған, оның ішінде 2 мақала Scopus компаниясының 

деректер базасына кіретін Халықаралық ғылыми басылымдарда жарияланды, 

6 мақала ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда жарияланды, 

3 мақала халықаралық конференция материалдарында, оның ішінде 2 - 

шетелдік конференция материалдарында, 6 авторлық құқық объектісіне 

құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік жарық көрді. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Диссертации Конысбаевой Кенжекул Конысбаевны на тему:  
«Мониторинг и управление факторами риска у лиц, перенесших 

ишемический инсульт» 

представленной на соискание ученой степени доктора философии (PhD)  
по специальности 6D110200 - Общественное здравоохранение 

 

Актуальность темы исследования: 

Инсульт является глобальной проблемой общественного 

здравоохранения и занимает ведущее место в структуре заболеваемости, 

смертности и инвалидизации во всем мире (Lindsay M.P., 2016). Еще в 2004 

году Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной 

эпидемией, угрожающей жизни и здоровью населения всего мира. При 

отсутствии активных глобальных мер по борьбе с этой эпидемией 

прогнозируется рост смертности от инсульта до 7,8 млн. в 2030 г.  

С целью привлечения общественности к срочным и активным 

действиям во всемирной борьбе против этого заболевания в 2006 году 

Всемирной организацией по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, 

WSO) 29 октября был провозглашен Всемирным днём борьбы с инсультом. 

 Распространенность инсульта по всему миру ежегодно растет, как в 

экономически развитых, так и развивающихся странах и составила по 

данным «Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update» от American Heart 

Association 33 млн. человек, причем 16,9 млн. это впервые установленные 

случаи инсульта, из которых 5,2 млн. - лица трудоспособного возраста. 

Только 8% лиц, перенесших инсульт, могут вернуться к прежней работе. 

 Медицинское, социальное, экономическое значение церебрального 

инсульта обусловлено и тем, что он является причиной стремительного роста 

расходов на медико-социальную, стационарную помощь. В экономически 

развитых государствах на оказание медицинской помощи при церебральном 

инсульте приходится от 3 до 6% всех расходов на здравоохранение. По мере 

старения населения  бремя этого заболевания для общества будет 

становиться все тяжелее.  

К сожалению, Казахстан не является исключением по данным 

показателям. Церебральный инсульт является главной причиной 

инвалидизации в РК и занимает третье место по распространенности, 

незначительно уступая инфаркту миокарда и злокачественным 

новообразованиям и является главной причиной инвалидизации. Согласно 

официальной статистике, ежегодно в Республики Казахстан регистрируется 

более 40 тысяч случаев инсульта, из них 24% со смертельным исходом. 

В Республике Казахстан проблема борьбы с ОНМК является одним из 

ключевых направлений социальной политики. Основным приоритетом 



реализации Государственной программы развития здравоохранения РК 

«Денсаулык» на 2016-2019 годы является внедрение интегрированной 

модели оказания медицинской помощи при основных социально значимых, 

неинфекционных заболеваниях и состояниях, существенно влияющих на 

демографию населения Республики Казахстан, в том числе при остром 

нарушении мозгового кровообращения (инсульте). 

Вместе с тем, по мнению ряда ученых, официальные данные 

статистики не в полной мере отражают состояние проблемы церебрального 

инсульта, включая факторы риска возникновения данной патологии в 

Казахстане вследствие отсутствия репрезентативных популяционных 

эпидемиологических исследований, что предопределяет актуальность темы 

диссертационного исследования. 

 
Цель исследования: 

Изучение распространенности ишемического инсульта и мониторинг 
факторов риска для разработки и внедрения практических рекомендаций по 
их управлению. 

 
Задачи исследования: 

1. Изучить распространенность ишемических инсультов в зарубежных 

странах и Казахстане. 

2. Проанализировать организацию, состояние и нормативно-правовую 

базу инсультной службы в Республике Казахстан. 

3. Изучить взаимосвязь факторов риска с функциональным статусом 

пациентов, перенесших ишемический инсульт.  

4. Определить предикторы неэффективной реабилитации больных, 

перенесших ишемический инсульт. 

5. Провести клинико-патологоанатомический анализ случаев смерти 

больных с ишемическим инсультом, находившихся на лечении в 

клиниках г. Алматы в период 2015-2017 гг. 

6. Разработать и внедрить практические рекомендации по управлению 

факторами риска развития ишемического инсульта. 

 
Материалы и методы исследования: 

В исследование были включены 1048 пациентов, впервые перенесшие 
острый ишемический инсульт, из них группа выживших составила 540 
пациентов и группа с летальным исходом - 508 человек, за период 2015-2017 
годы. Контрольную группу составили 530 пациентов без ишемического 
инсульта, из одного и того же сообщества, соответствующих по полу, 

возрасту, периоду наблюдения.  В критерии включения входили: возраст от 
20 лет и старше, по полу – женщины и мужчины, состоящие на учете по 
основному сердечно-сосудистому заболеванию. Ретроспективное 
исследование включало изучение амбулаторных карт и историй болезни 
пациентов за период с 2011-2016 годы по схеме преемственного наблюдения 
за пациентами: поликлиника – стационар. Базы исследований: БСНП, ГКБ 



№7, ГКБ №1, ГКБ № 4, ЦГКБ, патологоанатомическое бюро, 8 амбулаторно-

поликлинических учреждений г.Алматы. Методы исследования: 
информационно-аналитический,  библиографический, клинические, 
инструментальные, морфологические, статистические (программа SPSS 
22.0). 

 

Научная новизна 

5. Впервые изучена взаимосвязь факторов риска развития ишемического 

инсульта с функциональным статусом пациентов. 

6. Предикторами неэффективной реабилитации пациентов, перенесших 

ишемический инсульт, является наличие факторов риска. 

7. Впервые проведен сравнительный клинико-патологоанатомический 

анализ случаев смерти больных с ишемическим инсультом. 

8. Усовершенствованы меры профилактики ишемического инсульта. 

 
Практическая значимость 

Разработанные практические рекомендации по управлению факторами 

риска развития ишемического инсульта, включающие мероприятия по 

борьбе с контролируемыми предикторами неэффективной реабилитации, 

позволят снизить заболеваемость, смертность и инвалидность от сосудистой 

патологии мозга, улучшить качество и продолжительность жизни больных и 

существенно уменьшить экономические потери общества. 
 
Основные положения, выносимые на защиту 

− Выявлена взаимосвязь функционального статуса лиц, впервые 

перенесших ишемический инсульт, с факторами риска.  

− Артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, социально-

биологические и поведенческие факторы имеют наибольшее влияние на 

течение и исход заболевания. 

− Предикторами неэффективной реабилитации являются такие 

факторы, как возраст, артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, 

сахарный диабет, семейное положение (маркер социальной поддержки), 

локализация ишемического инсульта.  

 
Публикации 
Основные результаты и положения диссертационного исследования 

изложены в 19 публикациях, из них 2 статьи опубликованы в международных 

научных изданиях, входящих в базу данных компании Scopus, 6 статей 

опубликованы в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю 

в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК, 3 

публикации изданы в материалах международных конференций, в том числе 

2 - в материалах зарубежной конференции, 6 свидетельств о государственной 

регистрации прав на объект авторского права. 

 


