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АННОТАЦИЯСЫ 

 

Зерттеудің өзектілігі.  

Халықтың қартаю мәселелері ғылыми қоғамның жіті назарында. 

Тұрғындардың әлемдік демографиялық  құрылымында егде жастағы адамдар 

үлесінің тұрақты түрде өсуі қарттық пен қартаю, қоғамның дамуында егде 

жастағылардың орнының өзгеруі туралы жаңаша көзқарасты 

қалыптастырады. ДДҰ болжамдарына сүйенсек, жер шарының халқы алдағы 

40 жылда, яғни 2050 жылға қарай 40%, 6,9-дан 9,7 млрд. дейін көбею 

алдында және бұл көрсеткіш бұрынғыдай туылу есебінен емес, адамдардың 

ұзақ жасауынан артатын болады. Көріп отырғанымыздай, жалпы әлем 

бойынша өмір сүрудің ұзаруы, бала туудың азаюы, егде адамдар үлесінің 

көбеюіне әкеліп отыр. Осыған байланысты еңбекке жарамды халыққа 

демографиялық ауыртпалық түсіп, егде адамдарды қоғамдық өндіріс ісіне 

қатыстыру өзекті мәселеге айналып отыр  

 «Елбасымыз – ұлт көшбасшысы Н.А. Назарбаевтың Казақстанның 

халқына 2018 жылғы қыркүйек айындағы жолдауында негізгі маңызды 

бағыттарына медицина саласының, оның ішінде шалғайдағы ауыл 

тұрғындарына медициналық көмек көрсету сапасын күшейту және алғашқы 

медициналық көмектің қолжетімділігін арттыру керектігін нақты айқындап 

берген болатын. Еліміздің демографиялық көрсеткіштерінің, яғни 

тұрғындардың саны(18млннан аса тұрғын) мен олардың өмір сүру 

ұзақтығының(72,5жасқа жетті) артуы, медициналық көмекке сұраныстың 

артуына ықпал етеді. Елбасы, алдына қойған әлемнің 50 бәсекеге қабілетті, 

ары қарай 30 дамыған елдер қатарына Қазақстанның енуі бойынша міндетті 

жүзеге асыру үшін бастапқы мақсат - халық денсаулығы болып саналатынын, 

ал денсаулық сақтау саласындағы басты басымдық - алғашқы медициналық 

көмекті  дамыту екенін нақтылап көрсетті.  

Қазақстан Республикасында геронтологиялық (медициналық және 

әлеуметтік) қызметті одан әрі дамыту және гериатриялық (медициналық) 

көмекті жетілдіру егде адамдарға жәрдем беруді ұйымдастырудың жеке 

мәселесі болып табылады. Жоғарыда аталғандардың барлығы осы мәселенің 

өзектілігін анықтап, зерттеу үшін – алғышарт болып отыр. Ғылыми  

диссертациялық жұмыстың тақырыбы осы өзекті мәселені ғылыми-

теориялық тұрғыда шешіп, тәжірибеге медициналық, әлеуметтік, 

экономикалық тұрғыда тиімді профилактикалық бағдарламаларды ғылыми 

тұрғыда негіздеуге арналған.  

 



Зерттеу мақсаты: еліміздің денсаулық сақтау саласындағы 

экономикалық және құрылымдық өзгерістер жағдайында еңбекке қабілетті 

жасынан асқан тұрғындарға біріншілік медициналық-санитарлық көмек 

(БМСК) көрсету жүйесін жетілдіру бойынша ғылыми негізделген іс-шаралар 

кешенін әзірлеу. 

 

Зерттеудің негізгі міндеттері:  

 

1. 2007-2017 жылдар аралығында Оңтүстік Қазақстан облысының еңбек 

ету жасынан асқан тұрғындарының жалпы әлеуметтік топтар арасындағы 

үлес салмағын, аурушаңдығын, мүгедектігін және өлім көрсеткіштерінің  

динамикасын зерттеу.  

2. Еңбек ету жасынан асқан тұрғындардың денсаулығына заманауи 

баға беру, әлеуметтік-гигиеналық сипаттамасы. Олардың өз денсаулығына 

көзқарасы және бағасы. 

3. Еңбек ету жасынан жоғары тұрғындардың арасында тараған 

денсаулыққа қатерлі себептер мен өлім туғызатын аурулар 

нозологияларының таралуы. Оның құрамындағы жүрек-қан айналым жүйесі 

ауруларының алатын үлесі. 

4. Егде және қарт жастағы тұрғындардың әлеуметтік маңызы үлкен 

жүрек-қан айналым жүйесі ауруларынан туындайтын өлімнің алдын алуға 

бағытталған инновациялық шаралардың әлеуметтік-медициналық, 

ұйымдастырушылық және экономикалық тиімділігін бағалау. 

5. Егде жастағы тұрғындардың денсаулығын күшейтуге бағытталған 

біріншілік медициналық-санитарлық көмек жүйесіндегі емдік-

профилактикалық шаралардың ұсыныстарын құрастыру. 

 

Зерттеу әдістері: әлеуметтік-гигиеналық, медициналық-статистикалық, 

математикалық-статистикалық, социологиялық, сараптамалық. Ғылыми 

зерттеу жұмысы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік 

Университетінің гранттық қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу 

жобаларының аясында «ОҚО еңбекке қабілетті жасынан асқан халыққа 

біріншілік медициналық-санитарлық көмекті (БМСК) оңтайландыру» атты 

жоба 23.06.2015 жылы №15/1164 нөмірімен тіркеліп, 01.04.2015ж. - 

01.04.2017 ж. аралығында Оңтүстік Қазақстан облысының аудандары мен 

қалаларының жергілікті амбулаториялық-емханалық мекемелерінде 

жүргізілді. 

 

Зерттеу материалдары: зерттеудің іріктеме жиынтығы ОҚО еңбекке 

қабілетті жастан асқан тұрғындарының біріншілік медициналық 

құжаттамадан – амбулаторлы карталар, арнайы дайындалған сауалнама  

көмегімен егде және қарт жастағы  тұрғындарды сұрастырудан алынған 

көшірмелер мәліметтері  бойынша зерттелді. 

 

 



 

Ғылыми жаңалық.  

Оңтүстік Қазақстан облысы мен аудандарындағы егде және қарт  

жастағы тұрғындардың демографиялық сипаттамасы жасалып, 

тұрғындардың құрамында алатын үлесі белгіленді.  

Олардың орташа өмір сүру ұзақтығын тежейтін және өлім оқиғаларын 

арттыратын негізгі қатерлі әлеуметтік-гигиеналық, экономикалық және 

медициналық – биологиялық себептері анықталды.  

Осы әлеуметтік топтың арасындағы өлім оқиғаларына себеп болатын 

жүрек-қан айналым жүйесі ауруларының қатерлілігі анықталып, жүрек қан 

тамыр жүйесі ауруларына көрсетілетін Республикалық медициналық көмекті 

жетілдіру бағдарламасының Оңтүстік Қазақстан облысында тиімділігін 

сипаттайтын жаңа мәліметтер алынды. Қоғамдық денсаулықты басқарудың 

тиімділігін бағалайтын математикалық модельдеу әдістері жетілдірілді.  

Жүрек-қан айналым жүйесі ауруларын ерте даму кезеңінен анықтауға, 

сапалы емдеуге және реабилитациялауға арналған технологияларды ауылдық 

жерлерде енгізу деңгейі анықталды.  

Еліміздің демографиялық құрылымы мен егде және қарт жастағы 

тұрғындар арасындағы байланыс талданды. Тұрғындардың денсаулық 

көрсеткішіне қарай өмір сүру ұзақтығын арттыратын ғылыми негізделген 

ұсыныстар өңделді. 

 

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы. Облысқа қарасты әкімшілік 

аудандардағы демографиялық жағдайдың өзгерістері, егде жастағы 

тұрғындардың үлес салмағының динамикалық тұрғыда тоқтаусыз ұлғаюы 

денсаулық көрсеткіштерінің деңгейі мен құрамында да түбегейлі өзгерістерге 

алып келуде. Аурушаңдық, мүгедектік және өлім көрсеткіштерінің 

құрамында жүрек пен қан айналу жүйесі аурулары, тірек қимыл 

аппаратының патологиялары, созылмалы әлеуметтік маңызы үлкен аурулар 

басымдыққа ие болып, жылдан  жылға артуы байқалып отыр. Сондықтан, 

облыс тұрғындарының басым бөлігі әлеуметтік маңызы үлкен жүрек қан 

тамырлары жүйесі аурулармен сырқаттанып, олардың ауыр асқынуынан 

өлім-жітімге ұшырайтын болғандықтан, осы патологиялардың деңгейі мен 

даму бағыттарына қатаң бақылау орнатып, алдын алу шараларының 

белсенділігін арттырудың маңызы өте үлкен. Ғылыми негізделген 

тәжірибелік ұсыныстар амбулаторлық-емханалық ұйымдардың жұмысында 

егде және қарт жастағы тұрғындардың  денсаулығын бағалауға, ерте 

анықтауды жетілдіруге және диспансерлік бақылаудың сапасын арттыруға 

ықпалын тигізеді және  қарттардың аурушаңдық, мүгедектік,  өлім 

көрсеткішін  азайтып, тұрғындардың орташа өмір сүру ұзақтығын арттыруға 

ықпал етеді.  

 

Қорғауға ұсынылған негізгі  қағидалар: 

1. Облыс тұрғындарының қартаюына байланысты біріншілік 

медициналық санитарлық көмек жүйесінің(БМСК) қызметін түбегейлі 



өзгеріске ұшыратып, дәрігерлік мамандардың штаттық құрылымына 

герантологиялық мамандар мен әлеуметтік маңызға ие патологияларды 

емдейтін бейінді дәрігер мамандармен толықтыру қажет. 

2. Алғашқы медициналық санитарлық көмек жүйесіндегі дәрігер 

мамандарды тұрғындардың сұранысына сай қалыптастыру үшін 

демографиялық ақуалды жүйелі әлеуметтік гигиеналық мониторинг әдісімен 

бақылауға алып, оның құрамдық ерекшеліктерін сараптап отыру қажет. 

3. Геронтологиялық және әлеуметтік маңызы үлкен жүрек қан 

тамырлары жүйесі аурулармен сырқаттанып, олардың ауыр асқынуынан 

өлім-жітімге ұшырау жиі болғандықтан, олардың деңгейі мен даму 

бағыттарына қатаң бақылау орнатып, диспансеризация мен әлеуметтік 

медициналық қызметтің белсенділігін арттыру керек. 

4. БМСК жүйесіндегі дәрігерлердің герантология және жүрек қан 

тамырлары жүйесі ауруларының даму ерекшеліктері мен емдік 

профилактикалық шараларды ұйымдастыру жолдары туралы біліктілігін 

арттыруға басым көңіл бөлу қажет. 

5. Аймақтық медициналық ақпараттық-сараптау орталықтарын 

басқаруларын модельдеу және олардың жұмысының нақты алгоритмін 

түзуде, күрделі жүйелерді талдау кезінде математикалық әдістерді қолдануға 

ұсыныс беріледі. 

6. Зерттеу барысында алынған мәліметтер облыс деңгейінде және 

Республикамыздың басқа да аймақтарының кардиологиялық көмекті 

ұйымдастыру жұмыстарында қолдануға болады. 

7. Қоғамдық денсаулық және Денсаулықты басқару жүйесінің өзекті 

мәселелерін зерттеуге бағытталған ұжымдық ғылыми жұмыстарында 

қоғамдық денсаулыққа әсер ететін әртүрлі қауіп қатерлерді бағалау 

әдістемесін жетілдіру ұсынылады. 

 

Ғылыми зерттеу нәтижелерін енгізу: диссертациялық ғылыми 

жұмыстың негізгі нәтижелері, ОҚО мен Шымкент қаласының емдік –

профилактикалық мекемелерінің тәжірибесіне енгізілді. «Біріншілік 

медициналық-санитарлық көмектің (БМСК) дамуының нормативтік 

құқықтық негіздері» және «Егде  және кәрі жастағы тұрғындардың жүрек- 

қан айналу жүйесі ауруларының біріншілік пен  екіншілік профилактикасын 

жетілдіру және кардиологиялық қызметті қажетті қорлармен қамтамасыз 

етуді ұйымдастыру» атты оқу құралдары жоғары медициналық оқу орындары 

мен дәрігерлік тәжірибеде қолдану үшін  ұсынылды. 

 

Диссертациялық жұмыс бойынша баспаға жарияланған 

бacылымдар.  

Диcceртaциялық жұмыcтың тaқырыбы бoйыншa  14 ғылыми eңбeк 

жaрық көрдi:  

- 2 мақала «National Journal of Physiology, Pharmacy and 

pharmacology» 2017.Vol.7. Iss.12.-P.8. 1377-1384,  ISSN:2320-4672;  



«Drug Invention Today» Vol.10 Special/ Issue 4, 2018 - P.5. 3470-3474, 

ISSN: 0975-7619 Scopus мәліметтер базасына кіретін Халықаралық 

журналдарда жарияланды. 

- 6 мақала халықаралық ғылыми –тәжірбиелік конференция 

материалдарында баяндалды. 

- 1 мақала республикалық ғылыми – тәжірибелік журналда 

жарияланды. 

- 3 мақала Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым 

саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдарда жарық көрді. 

- Диссертациялық жұмыстың нәтижелері бойынша 2 оқу құралы 

жазылды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

диссертации Ермахановой Жанар Акбаровны на тему  

«Оптимизация первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) для 

населения нетрудособного возраста Южно-Казахстанской области» 

представленной на соискание ученой степени доктора философии (PhD) 

по специальности 6D110200 – Общественное здравоохранение 

Актуальность исследования. 

Старение населения находится в центре внимания научного 

сообщества. В демографической структуре населения устойчивый рост доли 

пожилых людей создает новую перспективу старения, а также меняющуюся 

роль пожилых людей в развитии общества. Согласно ВОЗ, население земного 

шара в следующие 40 лет, к 2050 году возрастет с 6,9 до 9,7 млрд. человек 

т.е. на 40%, и этот показатель будет увеличиваться из-за повышения 

продолжительности жизни людей, а не рождаемости. Снижение рождаемости 

и увеличение продолжитлеьности жизни приведет к увеличению доли 

старческого населения в мире. В этой связи актуальной проблемой 

становится участие пожилых людей в жизни общества и производстве, для 

облегчения бремени населения трудоспособного возраста.  

 «Лидер нации президент Н.А.Назарбаев в своем обращении к народу 

Казахстана в сентябре 2018 года четко указал на необходимость укрепления 

качества медицинской помощи и доступности первичной медико-санитарной 

помощи, в том числе медицинского обслуживания сельского населения. 

Демографические показатели страны, то есть рост населения (более 18 

миллионов жителей) и их ожидаемая продолжительность жизни (72,5 года), 

увеличит спрос на медицинскую помощь. Президент отметил, что основным 

фактором вступления Казахстана в 50 развитых, а далее и в  30 наиболее 

развитых стран мира является здравоохранение и здоровье народа, а 

основным приоритетом в здравоохранении является развитие первичной 

медико-санитарной помощи. 

Дальнейшее развитие геронтологической (медицинской и социальной) 

деятельности в Республике Казахстан и совершенствование гериатрии 

(медицинской) помощи решает проблему организации забота о пожилых 

людях. Все вышесказанное является предпосылкой для определения 

актуальности проблемы. Тема диссертационной работы направлена на 

решение данной проблемы с научно-теоретическим подходом и направлена 

на практике в виде эффективных профилактических программ, 

обоснованных медицинских, социальных и экономических аспектов. 

 



Цель исследования: разработка комплекса научно-обоснованных 

мероприятий по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) для 

жителей старческого возраста в условиях экономических и структурных 

изменений в сфере здравоохранения республики. 

 

 

Задачи исследования:  

1. Изучение динамики и тенденций заболеваемости, инвалидности и 

смертности среди населения нетрудоспособного возраста в Южно-

Казахстанской области на 2007-2017 гг. 

2. Современная оценка здоровья и социально-гигиеническая 

характеристика пожилых людей. Оценка их отношение к здоровью. 

3. Распространение заболеваний среди пожилого населения, 

являющаяся причиной ухудшения здоровь и смертности. Болезни сердечно-

сосудистой системы. 

4. Социально-медицинская, организационная и экономическая 

эффективность инновационных мероприятий, направленных на 

профилактику предупреждения смертности от болезней сердечно-сосудистой 

системы среди пожилых людей.  

5. Разработка предложений по улучшению лечебно-профилактических 

мероприятий в системе первичной медико-санитарной помощи, 

направленной на укрепление здоровья пожилых людей.  

 

Методы исследования: социально-гигиенические, медико-

статистические, социологические, аналитические. Научно-исследовательская 

работы выполнена в рамках научно-исследовательского гранта «ОҚО 

еңбекке қабілетті жасынан асқан халыққа біріншілік медициналық-

санитарлық көмекті (БМСК) оңтайландыру» от 23.06.2015 г. №15/1164 

регистрации финансируемого Международным казахско-турецким 

университетом имени Ходжи Ахмеда Ясави. В период с 01.04.2015г. по 

01.04.2017 г. Исследование проводилось в амбулаторно-поликлинических 

организациях районов и городов Южно-Казахстанской (Туркестанской) 

области. 

 

Материалы исследования: исследование проводилось по данным 

первичной медицинской документации - амбулаторных карт, анкетирования 

с помощью специально подготовленного вопросника среди пожилых людей 

Южно-Казахстанской области. 

 



Научная новизна исследования:  

Проведена анализ демографических показатаелей и доля пожилых 

людей  среди населения   Южно-Казахстанской области.  

Определены основные социально-гигиениеческие, экономические и 

медицинские – биологические факторы влияющие на средней 

продолжительность жизни и увеличивающие показателей смерти населения  

в Южно-Казахстанской области. 

Разработана и апробирована методика математического моделирования 

для оценки эффективности различных сценариев по управлению 

общественным здоровьем. Получены новые факты, характеризующие 

результативность реализации в Южно Казахстанской области,  мероприятии 

республиканской программы по совершенствованию организации 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 

Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболевании, определена 

уровень внедрение технологии качественного  лечение и реабилитации 

больных сельской местности. 

Анализ типов связи между демографической ситуацией и пожилыми 

людьми в стране. Разработка научно-ориентированных рекомендаций, 

направленных на улучшение средней продолжительности жизни с точки 

зрения показателей здоровья. 

 

Практическая значимость исследования:  

Изменения демографической ситуации в регионе, динамичный рост 

доли пожилых людей приводят к радикальным изменениям уровня и состава 

показателей здоровья. Заболеваемость, инвалидность и смертность  от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний опорно-

двигательной системы, хронических социальных болезней растет из года в 

год. Поэтому, поскольку большинство населения региона страдает от 

сердечно-сосудистых заболеваний высокого риска и их тяжелых осложнений, 

крайне важно строго контролировать уровень и развитие этих патологий и 

повышать эффективность профилактических мер. Основные результаты 

диссертационной работы, предложены для практического использования в 

городских и областных поликлиниках для улучшения  здоровья, ранней 

диагностики и диспансерного наблюдения людей  пожилого и старческого 

возраста и повышение качества  диспансерного наблюдения, уменшение 

показаталей заболеваемости, инвалидности, смертности и увеличение  

средней продолжительности населения.  

 

 



Положения, выносимые на защиту: 

1. Из-за старения населения необходимо радикально изменить систему 

первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и дополнить штатное 

расписание медицинскими специалистами, которые лечат геронтологические 

и социально значимые патологии. 

2. В целях удовлетворения потребностей населения система 

мониторинга первичной медико-санитарной помощи нуждается в 

систематическом социально- гигиеническом мониторинге демографической 

информации и анализе ее составных характеристик. 

3. Поскольку сердечно-сосудистая заболевания являются социально- 

значимая заболеванием и тяжелыми осложнениями их осложнений, 

необходимо строго контролировать их уровень развития, повышать 

эффективность клиники и социальных услуг. 

4. Особое внимание следует уделить повышению квалификации врачей 

в системе ПМСП по особенностям заболеваний геронтологии и сердечно-

сосудистой системы в организации лечебно-профилактических мероприятий. 

5. Рекомендуется применять математические методы моделирования 

управления региональными медицинскими информационно-аналитическими 

центрами и формирования конкретного алгоритма их работы и анализа 

сложных систем. 

6. Данные, полученные в ходе исследования, могут использоваться на 

региональном уровне и в других регионах республики для организации 

кардиологической помощи. 

7. Рекомендуется чтобы научные работы, направленные на изучение 

актуальных проблем общественного здравоохранения и системы управления 

здравоохранением, улучшали технику оценки риска различных рисков, 

влияющих на общественное здоровье. 

 

Внедрение результатов исследования:  

Основные результаты диссертационной научной работы включены в 

практику лечебно-профилактических учреждений Южного Казахстана и 

города Шымкента. Учебные пособия руководящие указания по развитию 

первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и по совершенствованию 

первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 

кардиологической активности у пожилых людей представлены для 

использования на практике. 

 

Сведения о публикации: 

Опубликованы 14 публикации по диссертационной работе: 



- 2 статьи опубликованы в международных журналах, база данных 

Scopus. «National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology» 

2017.Vol.7. Iss.12.-P.8. 1377-1384, ISSN:2320-4672, «Drug Invention Today» 

Vol.10 Special/ Issue 4, 2018 - P.5. 3470-3474, ISSN: 0975-7619 

- 6 статей на международной научно-практической конференции 

- 1 статья на республиканском научно-практическом журнале  

- 3 статей в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю за 

образованием и наукой Республики Казахстан. 

- по результатам диссертации было написано 2 учебное пособие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

Yermakhanova Zhanar Akbarovna’s dissertation’s annotation on the topic 

“Optimization of Primary Health Care (PHC) for the non-working population of 

the South Kazakhstan region» Submitted for the degree of Doctor of Philosophy 

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

 

Significance. The aging of the population is in the focus of the scientific 

community. In the demographic structure of the population, the steady growth of 

older adults creates a new perspective on aging and old age, as well as the 

changing role of the elderly in the development of society. According to World 

Health Organization (WHO), by 2050 the world’s population will increase up to 

40% in the next 40 years, from 6.9 to 9.7 billion and this is because of living 

longer, rather than the birth rate as it was previously. As you can see, the longer 

life expectancy and the decrease in birth rates in the world causes an increase in the 

number of older adults. In this regard, the demographic burden on the working-age 

population and the involvement of older adults in the social production are 

becoming a significant problem. 

"The leader of the nation N.A. Nazarbayev in his address to the people of 

Kazakhstan in September 2018 pointed the need to strengthen the quality of 

medical care and the availability of primary health care to the rural population. The 

increase in the demographic indicators of the country, such as population growth 

(more than 18 million people) and their life expectancy (72.5 years), will increase 

the demand for medical care. The President pointed out that the primary goal for 

the implementation of Kazakhstan's entry into the 50 most competitive, 30 most 

developed countries in the world, is the public health, and the main priority in 

healthcare is the development of primary health care. 

The further development of gerontology (medical and social) activities and 

the development of geriatrics (medical) care in the Republic of Kazakhstan are a 

separate organizational concern of helping older adults. All of the above is a 

prerequisite for determining the relevance of the issue. Our dissertation research is 

devoted to solving this topical issue in a scientifically-theoretical manner by 

substantiating science-based medical, social, economically effective preventive 

programs in practice. 

 

Objective: To develop a complex of scientifically proven measures on 

primary health care (PHC) to the older age population, in the context of economic 

and structural changes in the healthcare system of the country. 

 

Objectives of the study:  

1. Study of the dynamics and trends of morbidity, disability and mortality 

among the population over the working age in South Kazakhstan region in 2007-

2017. 

2. Modern health assessment and socio-hygienic characteristics of the 

elderly. Assessment of their health attitude. 



3. The disease spreading among the older adult population, which is the 

cause of deteriorating health and mortality. The cardiovascular system diseases. 

4. Socio-medical, organizational and economic efficiency of innovative 

measures aimed at preventing the mortality from cardiovascular system diseases in 

the older adults. 

5. Preparation of recommendations for improvement of therapeutic and 

preventive measures in the PHC system aimed at improving the health of the older 

adults.  

 

Methods: Social-hygienic, medical-statistical, sociological, analytical 

research methods were used. The research work was carried out within the 

framework of the research grant “Optimization of primary health care (PHC) to the 

population of the South Kazakhstan region over the working age” dated 

23.06.2015, No. 15/1164, funded by the Khoja Akhmed Yassawi International 

Kazakh-Turkish University. In the period from 01.04.2015 to 01.04.2017, the 

study was conducted in the outpatient clinic organizations of districts and cities of 

the South Kazakhstan (Turkestan) region. 

 

Materials: The sample of the research was studied according to the data 

from the primary medical documentation of the South Kazakhstan region, and the 

data from the survey of older adults. 

 

Novelty. The analysis was done on demographic indicators and the 

proportion of older people among the population of the South Kazakhstan region. 

The main socio-hygienic, economic and medical - biological factors 

affecting the average life expectancy and increasing death rates of the population 

in the South Kazakhstan region are identified. 

A mathematical modeling method was developed and tested to evaluate the 

effectiveness of various scenarios for managing public health. New facts were 

obtained characterizing the performance of the implementation in the South 

Kazakhstan region, the event of the republican program to improve the 

organization of medical care for patients with vascular diseases. 

Early diagnosis of cardiovascular disease, determined the level of 

implementation of high-quality technology for the treatment and rehabilitation of 

patients in rural areas. 

An analysis of the association between the demographic situation in the 

country and the weight of the older adults in the manufacturer was studied. 

Creation of scientifically-oriented recommendations focused on the average 

duration of life, and the point of view of health indicators. 

 

The main principles offered for defense:  

1. The results of the comprehensive assessment of the reasons for the 

prolonging the duration of elderly employees allow for wider use of the labor force 

potential of these workers, their optimal solution to issues of improving the quality 



of life in the market economy, reducing the negative impact of manufacturing 

factors on the elderly. 

2. Among the diseases that affect the working capacity of the population 

over the working age are cardiovascular and the nervous-mental system diseases, 

and the digestive tract diseases. 

 

Practical significance. Changes in the demographic situation, the dynamic 

growth in the proportion of older adults lead to radical changes in the level and 

composition of health indicators. Morbidity, disability, and mortality from 

cardiovascular system diseases, the musculoskeletal system diseases and chronic 

social diseases are increasing year by year. Therefore, since the majority of the 

region population suffers from high-risk cardiovascular diseases and their serious 

complications, it is essential to control the level strictly and development of these 

pathologies and to increase the effectiveness of preventive measures. 

The main results of the dissertation have been proposed for practical use in 

city and regional clinics to improve health, early diagnosis and follow-up of elderly 

and old age people and improve the quality of follow-up, decrease morbidity, 

disability, mortality, and increase the average life expectancy of population. 

  

Provisions for the defense:  

1. Due to the aging of the population, it is necessary to change the primary 

health care system (PHC) radically and to supplement the regular medical staff 

with the gerontologists and the specialists who treat socially significant diseases. 

2. To comply with the needs of the population, the system of primary health 

care needs to be monitored by a systematic social-hygienic monitoring of 

demographic information and to analyze its compositional features. 

 3. Since cardiovascular system diseases, which are gerontological and 

socially significant, are a frequent cause of death and severe complications, it is 

necessary to control their level and development strictly, to increase the 

effectiveness of dispensary and social services.    

4. Physicians in the PHC system should be focused on the training of the 

features of gerontology and the development of cardiovascular system diseases and 

ways of organizing therapeutic, preventive measures. 

5. It is recommended to use mathematical methods for modeling and to 

manipulate a practical algorithm for regional medical information and expertise 

centers and analyzing sophisticated systems. 

6. The data obtained during the research can be used at the regional level and 

in other regions of the Republic for the organization of cardiac care. 

7. Collective research aimed at studying topical issues of public health and 

the health management system is proposed to improve the methodology for 

assessing various risks to health that impact public health 

 

Implementation of research results: The main results of the dissertation 

research work are included in the practice of medical and preventive treatment 

facilities in Southern Kazakhstan and the city of Shymkent. Manuals on the 



development of primary health care (PHC) and on improving primary and 

secondary prevention of cardiovascular diseases and cardiac activity in the elderly 

are presented for use in practice. 

 

Publication Details. There were 14 published articles on this dissertational 

work:  

- 2 articles were included in the international database Scopus. National 

Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology 2017.Vol.7. Iss.12.-P.8. 1377-

1384, ISSN:2320-4672, Drug Invention Today Vol.10 Special/ Issue 4, 2018 - P.5. 

3470-3474,ISSN: 0975-7619 

- 6 articles were at the international scientific-practical conference 

- 1 article on the republican scientific-practical journal 

- 3 articles were in journals submitted by the Control Committee in the field 

of education and science of the Republic of Kazakhstan. 

         - According to the results of the dissertation, two textbooks were written. 

 

 


