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ІСІК АУРУЛАРЫН ЕРТЕ АНЫҚТАУДА БМСҚ-ДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН СКРИНИНГТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ РӨЛІ 

 
Бұл статья сараптамалық мәліметтерге негізделген. 2014 жылғы қорытынды бойынша әр жыл сайын, белгілі жас арасында БМСҚ 
ұйымдарында жүргізіліп жаткан скринингтік бағдарламалар арқылы 1 533 140 адам тексерілген. Бұл көрсеткіш 2013 жылмен 
салыстырғанда әлдеқайда жоғары, осыған байланысты профилактикалық скринингтік тексерулер ісік ауруларын ерте анықтауға 
үлкен үлесін қосуда. 
Түйінді сөздер: ісік ауруларын алдын-алу, скринингтік тексерулер, маммография, сүт безінің ісігі, онкосараптама. 
 
Мақсаты:  
Скринингтік тексерулер кезінде ісік алды ауруларын немесе ісік ауруларын ерте сатысында анықтап, дер кезінде көмек көрсету. 
Жекеленген адамдарды есепке алып, ары қарай оңалту-сауықтыру шараларын жүргізу кезіндегі скринингтік бағдарламалардың 
рөлі 
Скрининг термині «screening»- електен өткізу деген ағылшын сөзінен пайда болған. Скрининг сөзінің тағы бір – «жағымсыз 
нәрселерден қорғау» деген мағынасы бар. Нақ осы түсініктемесі скрининг зерттеулер атты медициналық терминнің туындауына 
негіз болған.  
Кіріспе: 
Бүгінгі таңда елімізде скринигтік бағдарламалар ҚР денсаулық сақтау саласын дамытудың  2011-2030 жылдарға арналған 
Саламатты Қазақстан бағдарламасы аясында жүргізіліп отыр. Халықтың нысаналы топтарын профилактикалық медициналық 
тексеру жүргізу ережесі-ҚР халқының нысаналы топтарын профилактикалық медициналық тексеру жүргізу тәртібі мен 
кезеңділігін анықтайды. Халықтың нысаналы топтарын профилактикалық медициналық тексеру - бұл ауруларды ерте сатыда 
анықтауға және аурулардың дамуын, қауіп факторларын, қосалқы аурулардың туындауын болдырмауға және халық денсаулығын 
нығайтуға бағытталған скринингтік тексерулер. Скринингтік тексерулер осы қызметтік түріне лицензиясы бар денсаулық сақтау 
субьектілерінің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде жүргізіледі.   
Зерттеу материалдары мен әдістері.  
Скрининг бағдарламасы ересек және балалар арасында жүргізіледі. Ересек халықты скринигтік тексерулер мен алдын алулар;  
1) Қанайналым жүйесінің негізгі ауруларын - артериялық гипертония және жүректің ишемиялық ауруларын  
2) Ерлер мен әйелдер арасындағы қант диабетін 
3) Әйелдердің арасындағы жатыр мойнының ісік алды аурулары, қатерлі ісіктерін 
4) Әйелдер арасында сүт бездерінің ісік алды, қатерлі ісіктерін  
5) Ерлер мен әйелдер арасындағы глаукоманы 
6) Ерлер мен әйелдер арасындағы жуан және тік ішектің ісік алды, қатерлі ісік ауруларын ерте анықтау мен алдын алуға 

бағытталған. 
Скринингтік тексерулер динамикалық бақылаумен және сауықтырумен бастапқы  медициналық-санитарлық  көмек (Бұдан әрі – 
БМСҚ ұйымдары) көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары жүзеге асырады. Қосымша диагностикалық зерттеулермен 
мамандардың тексерулері айғақтар бойынша жүргізіледі және нәтижелері амбулаториялық пациенттің профилактикалық 
медициналық тексерудің (скрининг) статитистикалық картасына енгізіледі. (025-08/е нысан) 
Скринингтік тексеру аяқталғаннан кейін БМСҚ ұйымдарының профилактика және әлеуметтік психилогиялық көмек 
бөлімшелерінің дәрігері бейінді мамандардың қорытындысы және зертханалық-диагностикалық зерттеулерді ескере отырып, 
ересектерді динамикалық бақылау топтарға бөледі (IA, IB, II, III )  
Скринингтік тексерулер барысында анықталған созылмалы аурулары немесе жекелеген жіті аурулары бар тұлғалар диспансерлік 
есепке алынуға және денсаулықтарын нығайту мен қалпына келтіруге бағытталған, кейіннен кешенді-медициналық, әлеуметтік, 
денешынықтырулық-сауықтырулық іс-шараларын өткізу арқылы диспансерлік бақылауға жатады.  Қазіргі заманның хас жауы 
болып отырған ісік ауруларын алдын алу шаралары колға алынуда. Осыған сәйкес БМСК ұйымдарында жүргізіліп отырған 
скринингтік жұмыстар көп көмегін тигізуде. Аурудын тек тауып қана қоймай ерте сатысында емдеп, реммиссияға жетуіне, 
сауығуына, статистикалық мәліметтерге асқынуды алдын алу бүгінгі күнде өмір сапасын арттыруға жол ашылды.  
Зерттеу нәтижесі: 
Статистикалық мәліметтерге сүйенсек,  2014 жылы ҚР скринингтік мәліметтері барысында  1533  140   адам тексеріліп қаралды 
(2013ж.-1723113) олардың ішінде(сурет 1); 
50-60 жас аралығындағы  324062   (2013ж.-379903) әйелдер маммографиялық скрининг арқылы,  
30-40 жас аралығында  396526   (2013ж.-446932) әйелдер цитологиялық скрининг арқылы,  
50-70 жас аралығында     812552   (2013ж.-896278) ерлер мен әйелдер тоқ және тік ішектік скрининг арқылы өтті.  
Осы жылы маммографиялық скрининг нәтижесінде 597 адам (2013ж. -616 адам) сүт безі қатерлі ісігі анықталды. Анықтаудың 
жоғарылауы Алматы, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Астана қаласында тіркелген. 
2014 жылы  цитологиялық скрининг бойынша 182 (2013 ж.- 190 адам) жатыр мойны қатерлі ісігі анықталды.  Анықтаудың 
жоғарғы көосеткіштері Алматы, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Астана Костанай, Қызылорда 
қалаларында тіркелді. Анықталу деңгейі бұл аймақтарды 0,02-0,1%-ды құрады. Бұл скрининг еуропалық скрининг 
көрсеткіштерінен жоғары. 
Есеп беру жылында тоқ ішек пен тік ішектік скрининг бойынша 338  қатерлі ісіктері анықталды. Әр облыстық 
онкодиспансерлеринде анықтаудың жоғарғы нәтижелері орын алды. 



 
Cурет 1 -  2013-2014  жылдардағы скрининг бойынша анықталған ісік аурулары 

 
Республикалық арнайы онкологиялық ұйымдарда қатерлі ісікпен  есепте тұратын науқастардың жалпы саны 156223 адам болды.  
Осы жылы онкологиялық ұйымдардың ауруханаларында 79062 адам емделді. 
Республикалық барлық бақылаудағы контингенттің ішінен алғанда рактан қайтыс болған болған науқастардың жалпы саны 
16002-ні құрайды. Қайтыс болған соң есепке алынғандардың ішінде 76,7-на аутопсия жасалды, қалған науқастарға «қатерлі ісік » 
диагнозымен мәйітті ашпа-ақ койылды.  
Жалпы рактан қайтыс болған науқастардың ішінде өлім-жітім құрылымын белгілейтін негізгі нозология түрлерінің үлесі 68,8% -
ды құрайды. Жыл бойына көптеген локализациялар бойынша өлім-жітімнің төмендеуі байқалды. Сүйекпен буын шеміршегінің (-
25,6% ) қалқанша безінің (-23.9%), тері меланомасына (-19.2%), қуықтың (-14.0%), қатерлі ісіктері белгіленді.  10-4 %-дан 
төмендері жатыр мойнының, өңештің, аналық жыныс безінің, сүт безінің, көмейдің , орталық жүйке жүйесінің қатерлі ісіктеріне 
белгіледі. 
Қорыта келгенде, осы статистикалық мәліметтерге қарап, Елбасымыз тапсырған Денсаулық сақтау саласын нығайту және оң 
нәтижеге жету жолында жасалып жатқан іс-шаралардың дұрыс бағытта екенін көруге болады. Әрине, бірден барлық ауруларды 
жою немесе 100% нәтижеге жету мүмкін емес. Дегенмен, халқымызға ақпаратты-ағарту жұмыстарын жүргізіп, скрининг 
бағдарламаларына көптеген адамдары қатыстырып, ауруларды алдын алып және емделуге ынталандыру тек дәрігерлердің ғана 
емес, әрбір қазақстандықтың парызы деп санаймын. 
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РОЛЬ СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ В ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДРАКОВЫХ И РАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 
Резюме: Проведенные исследование показали что, скрининговые программы которые проводятся в ПМСП  дали хорошие 
результаты в области онкологии. В 2014 году более 1533140 жителей нашей страны прошли ежегодние скрининговые 
обследование.  По сравнению с 2013 годом наблюдается высокие показатели задействованных людей, т. е  люди которые прошли 
по скрининговым программам. 
Ключевые слова: Ранее выявление онкологических болезней, скрининговые обследование, маммография, рак молочной железы, 
онкостатистика 
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THE ROLE OF SCREENING PROGRAMS IN THE EXPOSURES OF PRE-CANCER AND CANCER ILLNESSES 

 
Resume: Conducted researches have shown that screening programs   which held to the policlinic, gave good results in the field of oncology. 
More than 1533140 people in our country have been the annual screening tests in 2014. Compared to the year 2013 there are high 
proportion of people who have passed through screening programs  
Keywords: Early detection of cancer diseases, screening, mammography, breast canser, canser statistics 


