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ШЫМКЕНТ  ҚАЛАСЫ  БОЙЫНША НӘРЕСТЕЛЕР  ӨЛІМІН  ТӨМЕНДЕТУ ЖОЛДАРЫ 
 

Түйін: Бұл мақала негізгі ресми мәліметтеріне талдау жасай отырып Шымкент қаласы бойынша нәрестелер өлімінің 
себеп салдарын  анықтауға бағытталады. 1 жасқа дейінгі нәрестелер өлімі – бұл демографиялық факторлардың бірі,  
еліміздің экономикалық және әлеуметтік жағдайының дамуына, білім  дәрежесіне мен мәдениетіне, қоршаған 
ортаның ластануына, қол жетімді медициналық көмекке, материалдық игiлiктердiң қоғамындағы үлестiрiлуне 
тікелей әсер етеді. Дүниежүзілік  денсаулық сақтау ұйымының есептеулерiнде жыл сайын 5млн- ға жуық нәресте өледі 
ҚР нәрестелер өлімі – қазіргі кездегі медицинаның күрделі мәселелерінің бірі. Оның өзектілігі, балалар денсаулығын 
қорғау мәселелерінің  мемлекеттік саясат деңгейіне  көтерілуімен  анықталады. 
Түйінді сөздер: нәрестелер өлімі, перинаталдық өлім, аурушаңдық, ДДҰ, нәресте. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ 
 

Резюме: В данной статье анализируются основные официальные данные и ставится задача определить причины 
младенческой смертности в Шымкенте. Младенческая смертность является одним из демографических факторов, 
непосредственно влияющих на развитие экономической и социальной ситуации в стране, уровень образования и 
культуры, загрязнение окружающей среды, доступность медицинского обслуживания, распределение материальных 
благ в обществе. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно умирает около 5 млн младенцев 
Младенческая смертность в Казахстане является одной из самых серьезных проблем современной медицины. 
Ключевые слова: младенческая смертность, перинатальная смертность, заболеваемость, ВОЗ, младенец. 
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WAYS TO REDUCE INFANT MORTALITY IN THE CITY OF SHYMKENT 

 
Resume: This article analyzes the main official data and sets the task to determine the causes of infant mortality in Shymkent. 
Infant mortality is one of the demographic factors that directly affect the development of the economic and social situation in the 
country, the level of education and culture, environmental pollution, the availability of medical care, and the distribution of 
material wealth in society. According to the World Health Organization, about 5 million babies die every year. Infant mortality in 
Kazakhstan is one of the most serious problems of modern medicine. 
Key words: infant mortality, perinatal mortality, morbidity, WHO, infant. 

 
Зерттеудің   өзектілігі 
Қазіргі таңда, ерекше толғандыратын негізгі сұрақ 
бұл: бір жасқа дейінгі балалар өлімі және балалар 
аурушаңдығы, яғни ҚР да халықаралық жағдайларды 
жоспарлау және мемлекеттік саясатты  сонымен қатар 
халықаралық дамуы шешілуде. [1]. 
Қазақстанда нәрестелер  өлімін  төмендету жолдарын  
үкімет толығымен қадағалауда.Қазақстанда кейбір 
демографиялық жағдайлардың алға жылжығанына  
қарамастан, әйел денсаулығы,  аз салмақпен туылған 
балалар және ауру балалар мәселесі өзекті  болып 
қалуда. [5].Жаңа туған нәрестелер денсаулығы, даму 
деңгейі, аурушаңдық, өлім, осылардың барлығы ата – 
ана денсаулығымен тығыз байланысты.Өз кезегінде 
жаңа туған нәресте денсаулығы баланың келешекте 
даму ерекшеліктерін анықтайды, бейімделу  

әрекеттерін, арушаңдығын және өмірінің келесі 
кезеңінде. «Казахстан-2030» Ұлттық стратегиясының 
ұзақ мерзімді жеті  приоритеттерінің бірі аналар  мен 
балалардың денсаулығын жақсарту.   
2002 жылы тамыз айында қабылданған, ҚР заңы 
«Қазақстан республикасындағы балалар құқығы», 
Конституция кепілдеген балалардың құқықтары мен 
мүдделерін сақтауды реттейді. Басқа ережелердің 
ішінде және заңда айтылғандай, балалардың негізгі 
құқықтарының бірі өз денсаулығын қорғау құқығы. 
[2].    
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері 
бойынша, нәрестелер өлімінде, ереже бойынша, жарты 
киллограммнан аспайтын дене салмағы аз балаларды  
(80%)  өмірінің бірінші 7 күнінде  балалардан 
айырыламыз, өйткені, олардың өмір сүруі, аралық 
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(2000-2500гр) және қалыпты (2500гр – нан көп) дене 
салмағы бар нәрестелерге қарағанда  төмен.   
ҚР ерте неонатальды кезеңде өлген нәрестелер туылған 
кезде салмағы 2000гр төмен болғандар, орташа есеппен  
33% құрайды, олардың ішінде дене салмағы өте төмен 
(1500 гр дейін) балалар  15% құрайды [4]. 
Ерте неонатальды кезеңде өлгендердің негізгі 
себептеріне асфиксия, босанудағы жарақаттар мен 
инфекция жатады, көрсетілген себептердің алдын алуға 
болады және  босануға көмектесу жүйесінде  
перинатальды көмектің сапасын көрсетеді (анте -
интранатальды және босанудан кейінгі күтім).  
 
Зерттеу материалдары мен әдістері және өзіндік 
материал анализі.  

Нәрестелер өлімінің көрсеткіші медициналық, 
әлеуметтік – тұрмыстық, экономикалық 
факторлардың әсер ету нәтижелерін көрсететін,  
балар мен әйелдер  денсаулығының индикаторы 
ретінде есептеледі. ҚР барлық деңгейлерінде,  
нәрестелер өлімінің көрсеткішін төмендету  
шаралары қабылданған. Әрбір көрсетілген жыл 
бойынша,  «кездейсоқ таңдау» тәсілі арқылы 0-1 жас 
аралығында,  қайтыс болған  нәрестелердің 
материалдары алынды.   
Арнайы статисикалық мәліметтерге сүйенсек  бір 
жасқа дейінгі нәрестелер  өлімі дәрежесі Қазақстанда 
2018 жылы 8,3; 2019 жылы 8,37; 2020 жылы  7,77; 1000 
тірі туылғандарға шаққанда. (1-кесте) 

 
1-кесте  - 2018-2020 жылдардағы  ҚР  мен Шымкент қаласы бойынша   нәрестелер  өлім көрсеткіштері  

 ҚР Шымкент қ 
Көрсеткіштері 
 

2018ж 2019ж 2020ж 2018ж 2019ж 2020ж 

Туылғандар  
 

21,77 21,73 22,76 27,53 27,89 30,02 

1 жасқа дейінгі нәрестелер өлімі 8,3 8,37 7,77 8,37 9,59 7,98 
 
Қазақстан  Республикасында бір жасқа дейінгі нәресте  өлімінің негізгі себебі, 50 % перинатальды кезеңде  пайда 
болған, туа пайда болған ауытқулар 18,8, тыныс алу жолдарының аурулары  25,1,  жұқпалы және паразитарлы 
аурулар  27,5. Көрсетілген кестеде  бір жасқа дейінгі нәрестелер  өлімі біздің қала бойынша анықталуы. (2-кесте) 
 
2-кесте - 2018-2020 жж  Шымкент қаласы  бойынша 1 жасқа дейінгі нәрестелер өлімі себептері 

Жыл  Барлық 
себептерде
н қайтыс 
болғандар  
саны 

Жұқпалы 
және 
паразитарлы
қ аурулардан 

Тыныс алу 
жолдары 
ауруларына
н  

оның 
ішінде: 
ЖРВЖ, 
тұмау, 
пневмони
я 
 

Перинатальд
ы 
кезеңдерден 
болатын 
жағдайларда
н  

Туа 
біткен 
ауытқула
р  

Басқа да 
себептерде
н 

2018
ж 

83,7 
 

5,60 5,98 5,60 44,9 13,45 2,24 

2019
ж 

94,94 5,61 
 

7,01 6,31 49,75 15,76 5,25 

2020
ж 

78,82 4,12 
 

7,28 6,96 42,10 13,61 2,85 

 
Кестеде көрсетілгендей, Шымкент қаласында 
перинатальды  кезеңде болған өлім жоғарғы деңгейде 
қалып  тұр,туа біткен даму ақауларынан балалардың 
19 % өлген. 7 күннен 1 жасқа дейінгі нәрестелер өлімі  
көп жағдайда туа біткен даму ақауларымен 
байланысты,яғни  осы патологиядан әр 4-ші нәрестені 
жоғалтуды көрсетеді. Жылына қала бойынша 
абсолютті мағынада  1 жасқа дейінгі 70-80 нәресте,туа 
біткен ақаулардан,тыныс алу жолдарының 
ауруларынан өлген 40-50 нәрестелер саны 
жоғарлауда және 20-30 нәресте инфекциядан.  Туа 
біткен ақаулары мен тыныс алу жолдарының 
аурулары бар нәрестелерде ауру ауыр түрде жүреді 
және өліммен аяқталады.Жаңа туған нәрестелердің 
өлімі ішінде жағдайды қиындататыны құрсақішілік 
инфекциялар болып табылады.Құрсақішілік 
инфекциялар, көбнесе өлі туылу дәрежесін 

анықтайды. 1 жасқа дейінгі нәрестелер өлімі, басқа 
аурулардың ішінде қауыпті болып табылады. Алғаш 
рет  қарағанда  жай герпес вирусы, ЦМВ, баланың 
миының ең  қажет жерінде орналасады, өмірге қажетті 
сөйлеу және қимыл орталықтарын зақымдайды, яғни 
үлкен даму ақауларына алып келеді. 7 күннен 1 жасқа 
дейінгі нәрестелер өлімі  себептерінің ішінде  тыныс 
жүйелерінің аурулары ОРЗ,пневмония және 
инфекциялар орын алады. Тыныс алу жолдары 
ауруларынан өлген нәрестелердің ішінде,уақытынан 
бұрын туылу, бронхөкпелік дисплазиясы және туа 
біткен даму ақаулары бар балалар көбірек 
кездесуде.Келесі интенсивті терапия және 
реанимация шаралары, өкпені аппаратпен жасанды 
желдендіру, қандағы газды жеткілікті түрде 
қадағалау, метоболиттер мен электролиттер,ауа 
жетпей қалу синдромын,бронхөкпелік 
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дисплазияның,нәресте өлімін алдын алады. Бұл 
стационарда өкпені жасанды желдету үшін жаңа құрал 
қолданатындығын айқындайды.Өкпені жасанды 
желдету аппаратында ұзақ жатқан нәрестелерде 
екіншілік диоксидинмен асқынудың алдын алады. 1 
жасқа дейінгі  нәрестелер  өлiм көрсеткiшiнiң 
төмендету шаралары бойынша, мынадай   
компоненттердiң меншiктi салмағы жақсаруы тиіс 
анасының өмірге қабілетсіздігі, жүктiлiктiң және 
босанудың патологиялық ағымы, ұрықтың даму 
ақаулары, өмiрмен   үйлесiмдi емес кемiстiктер.   
Осыған байланысты, терең шала туған балалардың 
күтімі де маңызды орын алады,өйткені шала туған 
нәретелердің өлiмі, жетіліп  туылған  нәрестелерге 
қарағанда  2 есе жоғары. Сәтсiз жағдайлардағы 1 жасқа 
дейінгі өлген нәрестелердің  өлiмі көбінесе  
репродуктивті жастағы  әйелдердің денсаулығымен 
байланысты.   
Қорытынды: Осы көрсетілген іс шара 1 жасқа дейінгі 
нәресте өлімін төмендетуде оң нәтиже бергендігін 
көрсетеді.Осылай 1 жасқа дейінгі нәресте өлімін 
төмендетуге:медициналық көмек көрсетудің сапасын 
жақсарту,соның ішінде алғашқы санитарлық 
көмек,тәжірибеге ДДСҰ және ФНИСЕФ 
бағдарламаларын енгізу,дәрігерлердің 
профессиональдық дәрежесін көтеру және 
медбикелердің жаңа перинатальдық 
технологиялармен жұмыс жасауды үйрету. 
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