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АННОТАЦИЯСЫ 

 

Зерттеудің өзектілігі. Балалардың денсаулық жағдайы тұрғындардың 

әлеуметтік әл-ауқатының индикаторы ретінде қарастырылады. Өскелең ұрпақ 

ұлтымыздың діңгегі. Олар еліміздің болашақ еңбек нарығына бой сұғады. 

Денсаулық сақтау жүйесіне балалардың денсаулық жағдайына туылғаннан 

назар аудару, анағұрлым тиімдірек.                          

Балалар денсаулығының жай-күйі туралы зерттеуде қоғамдық 

денсаулық сақтау саласы ерекше рөл атқарады. Денсаулық сақтау қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық мүмкіндіктерін интеграциялайды, ол жаңа 

мүмкіндіктер мен сапасын бақылайды, сондықтан да бала денсаулығы 

денсаулық сақтаудың ажырамас бөлігі болып табылады. 

          Көптеген ғылыми зерттеу нәтижелері республикадағы балалардың 

жоғары дәрежедегі аурушаңдығына, мүгедектігіне және өліміне бірінші 

кезекте әлеуметтік-экономикалық және санитарлық-экологиялық себептер 

алып келетіндігін көрсетеді.  

           Осыған байланысты арасында профилактикалық іс-шаралар қарқынды 

жүру қажет. Балалар арасындағы түрлі деңгейдегі аурушаңдықты уақытылы 

анықтау үшін балаларға көрсетілетін медициналық көмекті ұйымдастыруды 

жақсарту, жаңа тәсілдерін әзірлеу мен оны жүзеге асыру сапалы ем көрсету, 

заманауи диспансерлік бақылау қажеттілігі туындауда. Осы мәселелер 

диссертациялық жұмыстың өзектілігін айқындап отыр. 

Осы мәселелерді нақты анықтау мақсатында ұйымдастырылған зерттеу 

жұмыстарының нәтижелері диссертациялық еңбектің негізгі желісін құрап 

отыр. 

Зерттеудің мақсаты. Балалардың денсаулық жағдайын кешенді 

зерттеу негізінде, балалардың денсаулық жағдайының заманауи үрдісін 

анықтау, жиі ауыратын балалардың жастық, жыныстық және әлеуметтік - 

экологиялық ерекшеліктеріне қарай кешенді сауықтыру шараларын ғылыми 

тұрғыда негіздеу.  

Зерттеу міндеттері:   

1. Облыстағы балалардың физикалық дамуына баға беру.  

2. Жиі және ұзақ ауыратын балалардың аурушаңдығын туғызатын 

факторларды анықтау. 

3. Өмір сүру ортасының экологиялық жағдайына байланысты 

аурушаңдық көрсеткіштерінің қалыптасу ерекшеліктері. 



4. Мектеп жасындағы балалардың зиянды әдеттерге бейімділігін 

зерделеу.  

5. Облыстағы балаларға арналған емдік-профилактикалық көмекті 

ұйымдастыруды жетілдіруге бағытталған әдістеме құрастыру.  

Зерттеу әдістері. Зерттеу мақсатына жету үшін көлденең (бірмезеттік) 

зерттеу жүргізілді. Аудандық және қалалық емханаларда тіркелген, 

диспансерлік есепте тұратын балалар кездейсоқ таңдамамен алынды. 

Алынған мәліметтерге медициналық-статистикалық, әлеуметтік-гигиеналық, 

сараптамалық әдістер қолданылды. Облыстық статистикалық мәліметтерге 

талдау жүргізілді.   

Зерттеудің ғылыми жаңалығы:  

- Балалардың денсаулық көрсеткіштерінің қалыптасуына әлеуметтік 

маңызы зор аурулардың, қоршаған ортасының, тәрбиеленуі мен ата 

анасының салауатты өмір салтын сақтануының қосатын үлесі басым екендігі 

бағаланды.  

- Экологиясы қолайсыз немесе нашар аймақтарда тұруы, балалар үйінде 

тәрбиеленуі, отбасылық тұрмыстың нашар болуы, дамушы ағзаның 

антропометриялық көрсеткіштерінің бала денсаулығына әсері аурушаңдыққа 

және мүгедектікке әкелу көрсеткіштері динамикасының артуы анықталды.     

- Балалар мен жасөспірімдер денсаулығы жағдайына мониторинг 

жүргізу жүйесін пайдалану арқылы аурушаңдықты зерттеу мен медициналық 

көмекті ұйымдастыру әдістемесі жасалынды. 

- Озық математикалық және статистикалық әдістерді қолдана отырып, 

балалар популяциясы денсаулығының жыныстық-жастық, әлеуметтік-топтық 

ерекшеліктері анықталды;  

- Медициналық ұйымдардағы электрондық деректер базасы негізінде, 

Оңтүстік Қазақстан (Түркістан) облысындағы бүгінгі бала денсаулығына 

бағалау ұсынылды.  

- Ресми статистика қорытындысы бойынша, балалар денсаулығының 

ғылыми негізделген талдауы ұсынылды. 

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы. Билік және басқару 

органдарына, сонымен қатар тәжірибелік денсаулық сақтау және де 

қызығушылық танытқан мекемелерге облыстық балалар денсаулығы туралы 

объективті, ғылыми негізделген мәлімет берілді; анықталған балалар 

денсаулығының заманауи үрдісі өңірлі мақсатты бағдарламаларды әзірлеуге 

негіз болады; облыстық мақсатты бағдарламаларды іске асыру, денсаулық 

сақтау ресурстарын неғұрлым тиімді және ұтымды пайдалануға мүмкіндік 

береді 

Қорғауға ұсынылатын негізгі  тұжырымдар: 

1. Дене салмағының индексі, аласалық, дене салмағының жеткіліксіздігі, 

дене салмағының семіздікпен бірге артықтығы және оқшауланған семіздік 

көрсетілген WHO-2007 және CDC-2000 стандартталған әдістермен 

бағаланды.  

2. Жүргізілген зерттеу нәтижесінде балаларды жиі және ұзақ 

аурушаңдыққа алып келетін  факторлар анықталды. 



3. Балалардың денсаулығына қоршаған ортасының экологиялық 

жағдайының әсер ету нәтижесінде қалыптасатын аурушаңдық ерекшеліктері 

белгілі болды. 

4. Біздің зерттеу деректеріміз, жасөспірім балалардың денсаулығы 

әлеуметтік-гигиеналық себептердің қатарына жататын, өмір сүру салтына 

және жастық-жыныстық қасиеттеріне тікелей байланысты екендігін көрсетті.     

5. Кешенді жүргізілген зерттеудің нәтижесінде балалардың денсаулық 

жағдайын жақсарту мақсатында емдік-профилактикалық көмекті 

ұйымдастыруды жетілдіру үшін заманауи мәліметтерді қамтыған оқу құралы 

әзірленіп, қолдануға ұсынылды.  

Ғылыми зерттеу нәтижелерін енгізу. Диссертациялық ғылыми 

жұмыстың негізгі нәтижелері, Оңтүстік Қазақстан (Түркістан) облысы мен 

Шымкент қаласының емханаларында, балалардың жасына қарай аурушаңдық 

көрсеткішінің қалыптасуы, қатерлі себептері және оларға амбулаторлық-

емханалық көмекті ұйымдастыруды жетілдіру туралы оқу құралы тәжірибеде 

қолдану үшін ұсынылады.   

Бacылымдар. Диcceртaциялық жұмыc бoйыншa 12 жұмыс жaрық көрдi, 

соның ішінде:  

- 1 мақала «Human Ecology» (импакт фактор 0,742) және Scopus (һ индекс 

2) мәліметтер базасына кіретін халықаралық журналда; 

- 7 мақала отандық және шетелдік ғылыми-тәжірбиелік конференция 

материялдарында;  

- 4 мақала Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласындағы 

бақылау комитеті ұсынған журналдарда.  

- Диссертациялық жұмыстың нәтижелері бойынша 1 оқу құралы жазылды.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Диссертационной работы Омаровой Балнур Адилбековны на тему 

«Современные тенденций состояния здоровья детей и пути их решения 

на региональном уровне (на примере Южно-Казахстанской области)» 
представленной на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по 

специальности 6D110200 – Общественное здравоохранение 

Актуальность исследования. Состояние здоровья детей 

рассматривается как индикатор социального благополучия населения. 

Стержень подрастающего поколения нации. Они переходят на 

перспективный рынок труда страны. Обращать внимание на состояние 

здоровья  детей от рождения гораздо эффективнее в системе 

здравоохранения. 

Особую роль в исследовании состояния здоровья детей играет сфера 

общественного здравоохранения. Здравоохранение интегрирует социально-

экономические возможности общества, контролирует новые возможности и 

качество, поэтому здоровье ребенка является неотъемлемой частью 

здравоохранения. 

Многие результаты научных исследований показывают, что высокая 

степень заболеваемости, инвалидности и смертности детей в республике, в 

первую очередь, приводят социально-экономические и санитарно-

экологические причины.  

В связи с этим необходимо интенсивное проведение профилактических 

мероприятий среди детей. Для своевременного выявления различных 

заболеваний среди детей возникает необходимость улучшения организации 

медицинской помощи детям, разработки и реализации новых подходов, 

качественного лечения, современного диспансерного наблюдения. Эти 

вопросы отражают актуальность диссертационной работы. 

Результаты исследований, организованных с целью точного 

определения этих проблем, составляют основную линию диссертационного 

труда. 

Цель исследования. На основе комплексного изучения состояния 

здоровья детей, выявления современных тенденций состояния здоровья 

детей, научного обоснования комплексных оздоровительных мероприятий в 

зависимости от возрастных, половых и социально - экологических 

особенностей часто болеющих детей.  

Задачи исследования: 

1. Оценка физического развития детей в области. 

2. Определение факторов, вызывающих заболеваемость детей с частыми и 

длительными заболеваниями. 

3. Особенности формирования показателей заболеваемости в зависимости от 

экологического состояния окружающей среды. 

4. Изучить адаптацию детей школьного возраста к вредным привычкам. 



5. Разработка методологий, направленных на совершенствование 

организации лечебно-профилактической помощи детям в области. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования было 

проведено горизонтальное исследование. Дети, состоящие на диспансерном 

учете, зарегистрированные в районных и городских поликлиниках, были 

случайным образом отобраны. К полученным сведениям были применены 

медико-статистические, социально-гигиенические, экспертные методы. 

Проведен анализ статистических данных области.   

Научная новизна исследования:  

- В формировании показателей здоровья детей оценивалось, что преобладает 

вклад социально-значимых заболеваний, окружающей среды, воспитания и 

профилактики здорового образа жизни родителей.  

- Зафиксировано увеличение динамики показателей заболеваемости и 

инвалидности, обусловленных влиянием антропометрических показателей 

развивающегося организма на здоровье ребенка, низким уровнем семейного 

быта, нахождение в детских домах, проживания в неблагоприятных  или 

неблагополучных зонах экологии.     

- Разработана методика исследования заболеваемости и организации 

медицинской помощи с использованием системы мониторинга состояния 

здоровья детей и подростков. 

-Выявлены половые-возрастные, социально-групповые особенности здоровья 

детской популяции с использованием передовых математических и 

статистических методов.;  

- На основе электронной базы данных в медицинских организациях, 

рекомендована оценка состояния здоровья современного ребенка в Южно-

Казахстанской (Туркестанской) области.  

- По итогам официальной статистики, представлен научно-обоснованный 

анализ здоровья детей. 

Практическая значимость исследования. Органам власти и 

управления, в том числе учереждениям практического здравоохранения, а 

также заинтересованным учреждениям даны объективные, научно 

обоснованные сведения о здоровье детей области; современные тенденции 

выявленного здоровья детей станут основой для разработки региональных 

целевых программ; реализация областных целевых программ, позволит более 

эффективно и рационально использовать ресурсы здравоохранения. 

Основные выводы, выносимые на защиту: 

 1. Стандартные методы ВОЗ-2007 и CDC-2000 оценивались по 

индексу массы тела, токсичности, недостаточной массе тела, избыточной 

массе тела и раздельному ожирению. 

 2. В результате исследования были выявлены факторы, которые 

приводят к частым и длительным заболеваниям. 

 3. Выявлены особенности заболевания, которые формируются в 

результате воздействия на здоровье детей окружающей среды. 



 4. Наше исследование показало, что здоровье детей-подростков 

напрямую связано с их социальными и гигиеническими причинами, их 

образом жизни, их возрастом. 

 5. В результате всестороннего исследования был разработан 

современный учебник для улучшения организации медико-

профилактической помощи для улучшения здоровья детей. 

Внедрение результатов научных исследований. Основные 

результаты диссертационной научной работы представляются для 

практического применения в поликлиниках Южно-Казахстанской 

(Туркестанской) области и г. Шымкента, учебное пособие о формировании 

показателей возрастной заболеваемости детей, причинах риска и 

совершенствовании организации амбулаторно-поликлинической помощи к 

ним. 

Публикации. По диссертационной работе опубликовано 12 работ, в 

том числе::  

- 1 статья в Международном журнале, входящем в базу данных "Human 

Ecology" (импакт фактор 0,742) и Scopus (һ индекс 2) ; 

- 7 статей в материалах отечественных и зарубежных научно-практических 

конференций;  

- 4 статьи в журналах, рекомендованных комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Республики Казахстан.  

- По результатам диссертационной работы издано 1 учебное пособие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Thesis Omarova Balnur Adilbekovna on "Current trends in the health of 

children and their solutions at the regional level (for example, South 

Kazakhstan region)" presented for the degree of doctor of philosophy (PhD) 

in 6d110200-Public health 

 

Relevance of the research. The state of health of children is considered as 

an indicator of social well-being of the population. The core of the younger 

generation of the nation. They are moving to a promising labor market of the 

country. To pay attention to the children’s health since birth is more effective to 

the healthcare system. 

Public health plays a special role in the study of children's health. Health 

care integrates socio-economic opportunities of society, controls new opportunities 

and quality, so the health of the child is an integral part of health care. 

Many results of scientific research show that the social, economic, sanitary 

and environmental reasons first of all lead to a high degree of morbidity, disability 

and mortality of children in the Republic. 

In this regard, it is necessary to conduct intensive preventive measures 

among children. For the timely detection of various diseases among children there 

is a need to improve the organization of medical care for children, the development 

and implementation of new approaches, quality treatment, modern dispensary 

observation. These questions reflect the relevance of the thesis. 

The results of the studies, which purpose is the exact determination of these 

problems is the main line of the dissertation work. 

Purpose of research. On the basis of a comprehensive study of the health of 

children, the identification of modern trends in the health of children, the scientific 

justification of complex health measures, depending on the age, sexual and socio - 

environmental characteristics of frequently ill children. 

Research problem: 

1. Standard WHO-2007 and CDC-2000 methods were assessed by body 

mass index, toxicity, underweight, overweight, and separate obesity. 

2. As a result of the study, factors that lead to frequent and long-term 

diseases were identified. 

3. Identified features of the disease, which are formed as a result of the 

impact on the health of children of the environment. 

4. Our study showed that the health of adolescent children is directly related 

to their social and hygienic reasons, their lifestyle, their age. 

5. As a result of a comprehensive study, a modern textbook was developed 

to improve the organization of preventive medical care to improve children's 

health. 

Method of research. To achieve the goal of the study, a horizontal (similar) 

study was conducted. The children consisting on the dispensary account, registered 

in the district and city clinics, were randomly selected. Medical-statistical, social-



hygienic, expert methods were applied to the obtained data. An analysis of the 

statistical data of the region was carried out. 

Scientific novelty of the research:  

- In the formation of indicators of children's health was estimated that 

prevails: the contribution of socially significant diseases, the environment, 

education and parents’ prevention of healthy lifestyles. 

- There was an increase in the dynamics of morbidity and disability due to 

the influence of anthropometric indicators of the developing organism on the 

health of the child, the low level of family life, being in orphan asylum, living in 

unfavorable or harmful environmental zones. 

- A methodology for the study of morbidity and organization of medical care 

using the system of monitoring the health of children and adolescents. 

-Sex-age, social-group features of health of children's population with use of 

the advanced mathematical and statistical methods are revealed.;  

-On the basis of an electronic database in medical organizations, it is 

recommended to assess the state of health of the modern child in South Kazakhstan 

(Turkestan) region. 

-According to the results of official statistics, a scientifically based analysis 

of children's health is presented. 

The practical significance of the study. Authorities and management, 

including institutions of practical health care, as well as interested institutions are 

given objective, scientifically sound information about the health of children of the 

region; current trends in the identified health of children will be the basis for the 

development of regional target programs; implementation of regional target 

programs will allow more efficient and rational use of health resources. 

The main conclusions to be defended: 

1. General provisions the total incidence of school-age children of South 

Kazakhstan (Turkestan) region averages 1542.7 per 10,000 children. The incidence 

of boys (1654.3) is 10.14% higher than that of girls (1486.4). The prevalence rate 

of the most frequent and long-term patients among children of South Kazakhstan 

(Turkestan) region reaches 600 cases per 10,000 people. Its level at the age of 7 to 

9 years is very high (among boys 1929,2, girls 1897,6). 

2. The orphanages LDL ( 712 based on 10,000 children) is very high than 

that of living in your family (587 cases, based on the 10000 children). The main 

reason for this is the low social situation of parents of pupils, a healthy lifestyle, 

mother's illness during pregnancy and childbirth, trauma of children during 

childbirth. 

3. It is necessary to conduct an early comprehensive examination of 

frequently and long-term ill children, to identify the main causes of the disease. 

4. It is necessary to organize quality medical examination and treatment in 

accordance with the diseases of children. 

5. The health of adolescent children depends directly on their lifestyle and 

age-sexual characteristics, which are among the social and hygienic reasons. 

6. With the increase in age and grade, the proportion of smokers among boys 

increased significantly (from 38.5% to 63.8%, among girls from 3.7% to 11.9%). 



The proportion of boys in 5th grade who consume alcoholic beverages amounted 

to 15.3% of girls and 7.2% among grades 9-18.9 and 27.2% in relation to sex. The 

effectiveness of tobacco and alcohol control measures among schoolchildren 

remains low. To improve it, it is necessary to intensify sanitary work in groups of 

younger and middle age students. 

7. The highest level of morbidity rates detected in the polyclinic is corrected 

in children aged 7 to 9 years, adapted to an unhealthy lifestyle (1499.8%) and the 

incidence is higher by 4.8% than in children with a healthy lifestyle. This 

difference persists in children and adolescents of the older group and increases to 

14.4% in males. 

8. It is established that the ability of students to perform mental work and 

memorization is quite high among people involved in physical culture and sports, 

so we can say that the effective organization of physical education of students will 

further improve its health and mental abilities. 

Implementation of research results. The main results of the dissertation 

scientific work are presented for practical use in polyclinics of South Kazakhstan 

(Turkestan) region and Shymkent, a textbook on the formation of indicators of age-

related morbidity of children, the causes of risk and improvement of the 

organization of outpatient care to them. 

Publications. On dissertation work 11 works are published, including::  

- 1 article in the International journal included in the database "Human 

Ecology" (impact factor 0,742) and Scopus (h index 2) ; 

- 6 articles in the materials of domestic and foreign scientific conferences;  

- 4 articles in journals recommended by the Committee for control in the 

field of education and science of the Republic of Kazakhstan.  

- According to the results of the thesis published 1 textbook. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


