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«Еңбекке қабілетті жастағы тұрғындар арасында әлеуметтік-

экономикалық дағдарыс жағдайындағы өндірістен тыс 

жарақаттылықтың таралу заңдылықтары мен оның алдын алу 

шараларын жетілдірудің ғылыми негіздері (ОҚО мысалында)» 

диссертациялық жұмысының 

 

АННОТАЦИЯСЫ 

Зерттеудің өзектілігі: Заманауи қоғамдық денсаулық сақтау 

ғылымы мен тәжірибесінің ӛзекті медициналық-әлеуметтік мәселелерінің 

ең бастысы болып жұмысқа қабілетті тұрғындар арасындағы 

жарақаттанумен оның асқынуынан туындайтын аурулар есептеледі. 

Талқыланып отырған мәселе біздің мемлекетіміздің әлеуметтік-

экономикалық жағдайын сипаттайтын кӛрсеткіш деп есептеуге болады. 

Ӛндірістен тыс туындайтын жарақаттардан аурушаңдық, мүгедек және 

ӛлім кӛрсеткіштерінің деңгейін үнемі жоғары деңгейде қалыптастырады. 

Сол себептен ӛндірістен тыс жарақаттану мен улану оқиғаларының алдын 

алу шаралары тұрғындардың орташа ӛмір сүру жасын ұзартудың және 

денсаулығын сақтаудың басты кілті болып табылады .  

Ӛндірістен тыс жарақаттануға байланысты науқастарды емдеуге кеткен 

қаржылай шығынның кӛлемі мен экономикалық шығындардың деңгейін 

есепке алсақ қазіргі күннің аса ӛзекті мәселелерінің қатарына 

жарақаттануды жатқызуға болады. Еңбекке қабілетті жастағы тұрғындар 

арасындағы сырқаттанушылық, мүгедектік және ӛлім-жітім оқиғалары ӛзге 

әлеуметтік топтарға қарағанда айтарлықтай жоғары. Айта кететін жағдай, 

жол-кӛлік және тұрмыстық жарақаттар салдарынан туындайтын 

аурушаңдық, мүгедектік және ӛлім оқиғалары саны жыл сайын 1,5 – 2% 

ӛсу үстінде. 2015 - 2017 жылдардағы философия докторы 

А.М.Бӛлешованың ӛзге авторлармен бірігіп жасаған ғылыми еңбектерінде 

тұрмыстық жарақаттылықтың ӛсу үстінде екендігін кӛрсетті. 

Жарақаттану тұрғындар денсаулығының негізгі аурушаңдық 

кӛрсеткіштеріне қуатты әсер етеді. Олардың еңбекке қабілеттілігін 

тұрақты және уақытша жоғалтуға және мүгедектік пен ӛлім-жітім 

шығындарын ұлғайтады.  

Денсаулық сақтау ісін басқару жүйесін жетілдіру мақсатында Қазақстан 

Республикасындағы тұрғындар денсаулығының қалыптасу 

ерекшеліктеріне ерекше кӛңіл бӛлінуде. Халықтың саны 3 миллионға 

жуық Оңтүстік Қазақстан облысы мен Шымкент қаласының ӛзіндік 

демографиялық, әлеуметтік, экономикалық сипаты бар және 

тұрғындардың денсаулық кӛрсеткіштерінде айтарлықтай 

айырмашылықтары бар әкімшілік басқару аймақтары бар. Оңтүстік 

Қазақсстан облысы тұрғындарының денсаулығына әсер ететін әлеуметтік-

гигиеналық қарама-қайшылықтары бар. Сонымен қатар денсаулықты 



  

қорғау жағдайы мен мамандандырылған медициналық жәрдемнің 

қолжетімділігі әртүрлі дәрежедегі аймақтардан тұрады. 

Зерттеу мақсаты. Әлеуметтік-медициналық сараптама негізінде 

ОҚО (Түркістан) еңбекке қабілетті тұрғындар арасындағы ӛндірістен тыс 

жарақаттылық себептерін ғылыми тұрғыда негіздеп, оның алдын алуын 

шаралар кешенін жасау.  

 Зерттеу міндеттері: 

1. Ауыл тұрғындарының  тұрмыстық жарақатқа ұшырауынан 

туындайтын сырқаттылық және мүгедектік кӛрсеткіштерінің жастық-

жыныстық, әлеуметтік және нозологиялық түрлерінің қалыптасу 

ерекшеліктерін анықтау. 

2. Тұрмыстық жарақаттардан ӛлімге алып келетін себептердің таралу 

деңгейін, ӛлім кӛрсеткішінің гендерлік - жастық топтардағы қалыптасу 

ерекшеліктерін анықтау. 

3. Тұрмыстық жарақаттардан зардап шеккендердің диагнозын кеш 

анықтау себебі мен салдарын сараптау. 

4. Салауатсыз ӛмір сүру салты мен қатерлі тұрмыстық себептердің 

жарақаттардан туындайтын сырқаттылық кӛрсеткішімен байланыстарын 

анықтау.  

5. Тұрғындардың ӛндірістен тыс жарақаттарының деңгейін 

тӛмендетуге бағытталған медициналық-ұйымдастырушылық шараларды 

жетілдіру. 

Зерттеу әдістері: Медициналық –статистикалық, соцологиялық, 

сараптамалық әдістерді қолдандық. 

Зерттеу материалдары: ОҚО тұрғындарының амбулаторлық-

емханалық ұйымдардың амбулаторлық карталарын және стационардағы 

травматологиялық бӛлім науқастарының ауру тарихтарында тіркелген 

әрбір тұрмыстық жарақат алу оқиғасы мен емханалық ұйымдардың ресми 

есеп беру құжаттары, сауалнама материалдары. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы.  

- ОҚО (Түркістан) ауыл тұрғындарының арасындағы ӛндірістен тыс 

жарақаттардың қалыптасу ерекшеліктері мен таралу деңгейі анықталады 

және жарақат салдарынан зардап шеккен тұрғындарға медициналық – 

әлеуметтік тұрғыдан кешенді сараптама жүргізіледі. 

- Жарақаттылық себептерінің ересек еңбек ету жасындағы 

тұрғындардың уақытша еңбекке жарамсыздық кӛрсеткіштерінің 

қалыптасуына тигізетін әсері зерттеліп, жыныс, жас мӛлшері мен 

әлеуметтік жағдайы әртүрлі тұрғындардың тірек-қозғалыс жүйесі 

жарақаттану ерекшеліктері анықталады. 

- Жарақаттылық динамикасын тӛмендету және медициналық кӛмекті 

жетілдіру жӛніндегі ұсыныстар беріледі. 

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы  

Зерттеу нәтежесінде еңбекке қабілетті ересек тұрғындар арасындағы 

жарақат алудың негізгі себептері анықталып, тұрғындардың арасындағы 

жарақаттылықтың алдын алуды және жарақаттану барысында алғашқы 



  

кӛмек кӛрсетуді жетілдіру бойынша ғылыми дәлелді нұсқаулар жасауға 

мүмкіндік берді. 

Қорғауға ұсынылған негізгі  қағидалар 

1. Ӛндірістен тыс жарақаттар еңбек ету жасындағы ауыл 

тұрғындарының орташа ӛмір сүру ұзақтығын тӛмендететін негізгі қатерлі 

себептердің қатарына жатады. Оның бұл топтағы тұрғындар арасындағы 

таралу деңгейі 54,2‰00. Ал бұл кӛрсеткіштің ең жоғарғы деңгейі 30-39 

жастағы ер кісілерде анықталса, оның ең жоғарғы гендерлік 

айырмашылығы 50-59 жастағы ер кісілер арсында орын алған (124,24%). 

Тұрмыстық жарақаттардан туындайтын мүгедектіктің деңгейі 22,92%00, ал 

ӛлім кӛрсеткіші 196,2%000 дейін жетті.  

2. Мүгедектік кӛрсеткішінің деңгейі 2010-2017 жылдар арасында 

біршама (жыл сайын орта есеппен алғанда 0,0625%00) тӛмендесе, ӛлім 

кӛрсеткіштерінің осы топтағылар арасындағы кӛп жылдық динамикасы 

баяу ұлғаю үстінде екендігі анықталды (жыл сайын орта есеппен алғанда 

0,07%000). Анықталған заңдылықтардың негізгі себебі жарақаттанғандарға 

уақтысында білікті және сапалы травматологиялық - ортопедиялық кӛмек 

кӛрсетілмейді. Сондықтан жарақаттардың  стационарға жетпей немесе 

стационарда ӛлімге ұшырайды. Ӛндірістен тыс жарақаттардан еңбек ету 

жасындағы ер кісілердің ӛлім кӛрсеткіші әйелдердің арасында 

қалыптасқан ӛлімнен екі есеге жоғары. Оның негізгі себептеріне 

алкогольдік ішімдікке салыну, мас күйінде жол - кӛлік апатына ұшырау, 

ӛзіне ӛзі қол салу, суға кетіп тұншығу, үсіктер жатады.  

3. Аудандық ауруханада жарақаттанғандарға кӛрсетілетін 

оперативтік хирургиялық кӛмек бүгінгі күннің талабына сай емес және 

білікті травматологиялық ортопедиялық кӛмекке сұраныс тек 23,9%-ға 

қамтамасыз етіледі.  

4. Анықталған заңдылықтар ауыл тұрғындарының жарақаттануының 

алдын алуға арналған профилактикалық бағдарламаны құрастыруға негіз 

болды. 

Ғылыми зерттеу нәтижелерін енгізу:  
Диссертациялық ғылыми жұмыстың негізгі нәтижелері, ОҚО мен 

Шымкент қаласының емханаларында, ӛндірістік емес жарақаттардың 

профилактикасы мен мамандандырылған медициналық кӛмекті 

ұйымдастыруды жетілдіру туралы оқу құралы тәжірибеде қолдану үшін 

ұсынылады. 

Диссертациялық жұмыс бойынша баспаға жарияланған 

бacылымдар.  

Диcceртaциялық жұмыcтың тaқырыбы бoйыншa 15 ғылыми eңбeк 

жaрық кӛрдi:  

- 2 мақала «Human Ecology» (импакт фактор 0,31) және Scopus 

мәліметтер базасына кіретін халықаралық журналда. 

- 3 мақала халықаралық ғылыми –тәжірбиелік конференция 

материялдарында 

- 2 мақала отандық ғылыми басылымдарда 



  

-  2 мақала шетелдік ғылыми-тәжірбиелік конференция 

материялдарында  

-  5 мақала Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналда.  

Диссертациялық жұмыстың нәтежелері бойынша 1 оқу құралы жазылды.



  

АННОТАЦИЯ 

к диссертации  Абдрахмановой Зинат Батырхановны  

на тему «Научные основы совершенствования профилактических 

мероприятий непроизводственного травматизма среди 

трудоспособных лиц в условиях социально-экономического кризиса 

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

по специальности 6D110200 – Общественное здравоохранение 

 

Актуальность исследования: В современном мире одной из 

актуальных медико-социальных проблем науки и практики  

общественного здравоохранения являются травмы,  еѐ последствия и 

осложнения среди трудоспособного населения. Обсуждение этой 

проблемы можно рассматривать как показатель, характеризующий 

социально-экономическую ситуацию нашего государства. Уровень 

показателей инвалидности, смертности и заболеваемости, вызванные 

непроизводственными травмами постоянно увеличиваются. По этой 

причине профилактика непроизводственных травм и отравлений 

являются чрезвычайно важными в охране здоровья и увеличения 

продолжительности жизни трудоспособного населения.  

Если учесть сумму финансовых расходов и уровень экономических 

потерь для лечения пациентов с непроизводственными травмами, то  

травма  является одной из наиболее актуальных проблем сегодняшнего 

дня. 

Уровень заболеваемости, инвалидности и смертности среди населения 

трудоспособного возраста значительно выше, чем в других социальных 

группах. Следует отметить, что количество заболеваемости, 

инвалидности и смертей, вызванных дорожно-транспортными  и 

бытовыми травмами, ежегодно увеличиваются на 1,5-2%.  В научных 

трудах 2015-2017 гг. доктор философии А. М. Булешова совместно с 

другими авторами отмечает рост уровня бытового травматизма.  

Травмы оказывают большое влияние на основные показатели 

заболеваемости населения. Они  значительно увеличивают показатели  

временной и стойкой  утраты трудоспособности, а также 

преждевременной  смертности лиц трудоспособного возраста.  

В целях усовершенствования системы управления здравоохранения 

Республики Казахстан особое внимание уделено особенностям 

формирования здоровья населения. 

Южно-Казахстанский регион и город Шымкент,  с населением 

около 3 миллионов человек, со своими особенностями в 

демографической, социальной, экономической характеристике, также  

существуют административные зоны, которые имеют различие в 

состоянии здоровья населения. 

Цель исследования: Научно обосновывать причины 

непроизводственного травматизма среди трудоспособного населения 



  

ЮКО, совершенствование профилактики травматизма и организации 

медицинского обслуживания путем комплексного изучения социально-

гигиенических и медико-организационных аспектов травматизма. 

Задачи исследования:  

1. Определить возрастно -  половое различие, социальные 

особенности и нозологические формы показателей заболеваемости и 

инвалидности лиц, пострадавших от бытового травматизма в сельской 

местности. 

2. Определить распространенность причин бытового травматизма, 

приводящих к смертности, также особенности показателей смертности в 

гендерно-возрастных группах 

3. Анализ причин и последствий поздней диагностики 

пострадавших от бытового травматизма. 

4. Определить связь между показателем заболеваний от бытового 

травматизма и безответственного отношения к своему здоровью. 

 5. Разработка медицинских,  организационных и методических 

рекомендаций, направленные на снижение непроизводственного 

травматизма среди населения. 

Методы исследования: Использовали медико-статистические, 

социальные, аналитические методы исследования. 

Материалы исследования: Амбулаторные карты  

поликлинических учреждений населения ЮКО, историй болезней, 

зарегистрированных пациентов с бытовыми травмами в стационаре 

травматологических отделений, официальные статистические отчѐты 

лечебных учреждений, материалы анкетировании. 

Научная новизна исследования:  

- Определены особенности формирования и уровень 

распространенности непроизводственного травматизма среди сельского 

населения ЮКО и проведены комплексный анализ оказания социально-

медицинской помощи пострадавшим от травматизма. 

- Изучены причины травматического воздействия взрослого 

населения трудоспособного возраста на формирование временной 

нетрудоспособности, определены пол, возраст, уровень образования и 

социальный статус населения, получивших  травмы опорно-

двигательного аппарата. 

- Предложены рекомендации по снижению динамики травматизма и  

по совершенствованию медицинской помощи. 

Практическая значимость исследования:  

В результате исследований выявлены основные причины  

травматизма среди трудоспособного населения, внесены научно-

практические предложения по профилактике травмы и по 

совершенствованию оказания первой медицинской помощи. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1.Непроизводственные травмы являются одним из основных 

факторов риска снижения средней продолжительности жизни сельского 



  

трудоспособного населения. Темпы распространения среди населения 

составляют 54,2 ‰. Самый высокий уровень этого показателя был 

обнаружен среди мужчин в возрасте 30-39 лет, причем самый высокий 

гендерный разрыв среди мужчин в возрасте 50-59 лет (124,24%000). 

Уровень инвалидности в результате бытовой травмы составил 22,92%00, а 

коэффициент смертности - 196,2%000. 

2. Уровень инвалидности несколько снижается в период между 

2010 - 2017 годы (в среднем 0,0625%000 в год), долгосрочная динамика 

смертности среди этих групп постепенно увеличивается (в среднем 

0,07%00 в год). Основной причиной выявленных нарушений является то, 

что не предоставляется своевременная квалифицированная и 

качественная травматическая - ортопедическая помощь. Поэтому 

большая часть травматизма  заканчивается смертью, не доходя до 

стационара или в стационаре.Уровень смертности по травматизму среди 

трудоспособных мужчин в два раза выше, чем уровень смертности среди 

женщин. Основными причинами этого являются алкогольное опьянение, 

управление транспортом в нетрезвом состояний, суициды, утопление и 

обморожение. 

3. Оперативно-хирургическая помощь, оказанная пострадавшим в 

районных больницах не соответствует современным требованиям, а спрос 

на оказание квалифицированной  травматологической и ортопедической 

помощи  составляет всего 23,9%. 

4. Выявленные закономерности служат основой для составления 

профилактических программ для предупреждения травматизма среди 

сельского населения. 

Внедрение результатов исследования:  

Основные результаты диссертационной работы, предложены для 

практического использования в виде учебного пособия в поликлиниках 

города Шымкента и ЮКО, для профилактики непроизводственных травм 

и совершенствования организаций специализированной медицинской 

помощи. 

Сведения о публикаций: 

- 2 статьи в международном журнале, входящие на базу данных 

«Human Ecology» (импакт фактор 0,31) и Scopus. 

- 4 статей на международной научно-практической конференции 
- 2 статьи в отечественных научных изданиях 

- 2 статьи на зарубежной научно-практической конференции 

- 5 статей в журналах, представленных Комитетом контроля в сфере 

образования и науки Республики Казахстан. 

По результатом диссертационной работы было опубликовано          

1 учебное- пособие. 

 

 

 

 



  

ANNOTATION 

of the Abdrakhmanova Zinat Batyrkhanovna’s dissertation on the topic 

“Scientific basis for improving preventive measures of non-productive 

injuries among employable people in a socio-economic crisis (by the 

example of the South Kazakhstan region)” submitted for the degree of PhD 

in 6D110200 - Public Health 

 

The relevance of the the research:One of the actual medical and social 

problems of science and practice of modern public health is injuries and 

consequences of its complication among the employable population. 

Discussion of this problem can be considered as an indicator characterizing the 

socio-economic situation of our state. The level of indicators of disability, 

mortality and morbidity caused by non-productive injuries is constantly 

increasing. According to this reason, the prevention of non-productive injuries 

and poisoning are extremely important in protecting health and increasing the 

life expectancy of the employable population. If we take into account the 

amount of financial costs and the level of economic losses for the treatment of 

patients with non-productive injuries, one of the most pressing problems today 

is injury. Morbidity, disability and mortality rates among the working-age 

population are significantly higher than in other social groups. It should be 

noted that the number of morbidity, disability and deaths caused by road traffic 

and domestic injuries increases annually by 1.5-2%. 2015 -2017, Doctor of 

Philosophy A. M. Buleshova together with other authors showed that the level 

of domestic injuries is growing. 

Injuries have a major impact on the population’s well-established morbidity 

rates. Injuries significantly increase the rates of temporary and permanent 

disability, as well as premature mortality of people of working age. Particular 

attention is paid to the peculiarities of the formation of the health of the 

population of the Republic of Kazakhstan in order to improve the health 

management system. The population of about 3 million people in the South 

Kazakhstan region and the city of Shymkent has its demographic, social, 

economic characteristics and administrative zones with significant differences 

in the health status of the population. There are social and hygienic 

contradictions that affect the health of residents of the South Kazakhstan 

region. At the same time, the state of health care and access to specialized 

medical care consist of different regions. 

Objective: To scientifically substantiate the causes of non-productive 

injuries among the employable population of South Kazakhstan State, 

improving injury prevention and organization of medical care by 

comprehensively studying the socio-hygienic and medical-organizational 

aspects of injuries. 

Objectives of the research: 

1. Determine the age - gender difference, social characteristics and 

nosological forms of morbidity and disability indicators of persons, household 

injuries in rural areas. 



  

2. The prevalence of causes leading to death by injury, to determine 

mortality rates in the age - gender groups of the population. 

3. Assessment of the causes and effects of late diagnosis of domestic 

injuries among patients. 

4. To study the causes and consequences of injuries. 

5. Development of medical and organizational and methodological 

recommendations aimed at reducing non-productive injuries among the 

population. 

Research methods: Used medical-statistical, social, analytical research 

methods. 

Research material: Outpatient cards, outpatient organizations of the 

South Kazakhstan region and official reports of outpatient organizations and 

each case recorded in the history of patients with injuries in the hospital.  

Scientific novelty of the research: 

- The features and distribution of non-productive injuries among the 

rural population of the South-Kazakhstan region were determined, they gave a 

comparative description of the injured population from injuries. 

- Recommendations to reduce the dynamics of injuries and improve 

medical care. 

- Compiled socio-hygienic characteristics of mortality as a result of non-

industrial and domestic trauma, conducted a comprehensive assessment of the 

medical and social aspects of non-productive injuries among the working 

population. 

The practical significance of the research: 

The study identified the main causes of injuries among the working population. 

For urban and regional organizations, scientific substantiation, practical 

suggestions will have a positive impact on living and injury prevention among 

the population. 

Provisions for the defense: 

1.Non-productive injuries are one of the main risk factors for reducing 

the average life expectancy of the rural working population. The population 

distribution rate is 54.2 ‰. The highest level of this indicator was found among 

men aged 30-39 years, with the highest gender gap among men aged 50-59 

years (124.24%000). The level of disability as a result of the accident was 

22.92%00, and the death rate was 196.2%000. 

2.The level of disability decreases slightly between 2010 - 2017 (an 

average of 0.0625%000 per year), the long-term mortality dynamics among 

these groups gradually increase (an average of 0.07%00 per year). The main 

reason for the revealed violations is that timely, qualified and high-quality 

traumatic - orthopedic help is not provided. Therefore, most of the injuries 

zokanchivaetsya death without reaching the hospital or in the hospital.The 

mortality rate for injuries among employable men is twice as high than the 

mortality rate among women. The main reasons for this are alcohol 

intoxication, driving in an alcoholic state of transport, suicides, drowning and 

frostbite. 



  

3.Operational surgical care for injured people in the district hospital does 

not meet the requirements and the demand for traumatic orthopedic care is only 

23.9%. 

4.The identified patterns serve as the basis for designing preventive 

programs to prevent injuries to the rural population. 

Implementation of research results: 

The main results of the thesis, proposed for practical use in the form of a 

textbook in polyclinics of the city of Shymkent and South Kazakhstan, for the 

prevention of non-productive injuries and the organization of specialized 

medical care. 

Publishing Details: 

- 2 article in the international journal included in the database “Human 

Ecology” (impact factor 0.31) and Scopus 

- 3 articles at the international scientific-practical conference 

- 2 articles in domestic scientific journals 

- 2 articles at a foreign scientific-practical conference 

- 5 articles in journals submitted by the Control Committee in the field of 

education and science of the Republic of Kazakhstan. 

The result of the dissertation work was published 1 textbook. 
 

 


