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Туберкулез ауруы қоғамдық денсаулық сақтауда әлеуметтік шартты ауру ретінде және маңызды мәселе ретінде 
жалғасуда (БҰҰ, 2000). Туберкулез ауруы дамыған елдердің сыбағасы болып келеді, 80% жағдайында туберкулез ауруына 
(15-50 жас) аралығындағы продуктивті жастағы адамдар шалдығады. (ДДҰ, 2010). 
Түйінді сөздер: Туберкулез, туберкулез ауруы және таралуы. 
 
Эпидемиологиялық және алдын алу шараларына қарамастан Қазақстан  туберкулез ауруынан және  өлім көрсеткіштері 
бойынша Еуропа аумағындағы 18 басым елдер қатарына кіреді (ДДҰ, 2010). Ересек адамдар және жастар арасындағы 
туберкулез ауруына шалдығу тәуекелінің ең мұқататын тобы ретінде қарастырылса, соңғы жылдарды туберкулез ауруының 
таралу үрдісінің төмендеу тенденциясы байқалған. 
Бірақ, қазіргі уақытта туберкулездің тұрақты формаларының өршу көрсеткіштері айрықша алаңдаушылықты шақыртады. 
Соңғы жылдары Қазақстанда сонымен қатар барлық дүние жүзінде кең спекторлық және көптік дәрілік тұрақтылық 
тенденциясы байқалады (МДТ и КДТ). Сол сияқты, мысалы 2006 жылы жоғарыда көрсетілген формалар көрсеткіштері 3.7 
құрастырады, бірақ 2010 жылдың нәтижесі бойынша бұл көрсеткіштер үш есе көбейген, 10.5 көрсеткіші 100 мың тұрғынға 
шаққанда [1,2,3].  
Эпидемиологиялық жағдай балалар мен жас өспірімдер арасында өзіндік ерекшеліктерді айқындайды. Сол себептен жас 
ағзаның тұрақтану кезеңінде физиологиялық құрылым және иммундық жүйенің өзгеруіне зиянды әдеттердің 
қалыптысуының,  алкоголь және шылым шегу сияқты кеселдер әсер етеді. Саламаты өмір сүру салтын қалыптастыру 
орталығы жүргізген әлеуметтік сұраунамалардың мәліметтері бойынша, 17% қыздар және 23% жас балалар шылым шегуге 
тарту 13-15 жас аралығында байқалады [4,5,6].2010 жылы туберкулезбен ауру республика бойынша студенттер арасында 
65,6, ал Алматы қаласында 100 мың тұрғынға шаққанда 35,1, құрастырады [7,8]. 
Әлеуметтік аспектілер арасында иммунитеттің төмендеу салдарыы ретінде туберкулездің жұғуы, әлеуметтік-экономикалық 
факторлар айқындалады, кедейлік, өмір сүру деңгейінің төмендеуі, мәселелерді дұрыс бағаламау (толық емес әсер, нашар 
диагностика, әсерсіз емдеу) жатады.  
Туберкулездің таралуына иммиграциялық және демографиялық үрдістер (халық санының көбеюі және жас аралық 
құрылымның өзгеруі) айрықша ықпал етеді. Мысалы; Қазастанның оңтүстік аймақтарында және Астана қаласында соңғы 
жылдары иммигранттар арсында  туберкулез ауруының табылу көрсеткіштері жоғарлаған. Соңғы жылдары АИВ 
инфекциясының және қос инфекциялы ауруы бар науқастар санының  өршуі алаңдаушылық тудырады[9,10,11,12]. 
 Инфекцияланған балалар мен жас өспірімдер санының өсуі өзіне көңіл бөлдіреді. Виражды балалар санының 
тенденциясының  төмендеуі (балалардың біріншілік оң сынамалы Манту бар) әлі байқалмайды [13,14,15]. Отандық және 
дүние жүзілік әдебиеттерде химио- профилактикалық шараларды жүргізу мәселесі бойынша, Изониазидпен емдеудің 
мерзімі және дозасы бойынша қарама қайшылықтар тудырады. Туберкулездың тұрақты формасының таралуына емдік 
тәртіпті бұзушылар бациллабөлетін-пациенттердің кесірінен болады. 
Біріншілік туберкулезге шалдыққан аурулардың әлеуметтік статусының  таладмасында жұмыссыз науқастардың 73% 
құрастырады, соның ішінде тұрақты орны жоқ адамдар -46%, және 55%- ішімдікті шектен тыс қабылдайтындар [16,17,18]. 
Сондықтан көрсетілген факторлар жиынтығы эпидемиологиялық жағдайды қолдайды және туберкулездің таралуына 
негативті әсер етеді.  
Осыған байланысты ҚР Денсаулық Сақтау Министрлігінде норматаивті құжаттарына қосымша өзгерістерді енгізуін, сол 
сияқты емнен бастартқан науқастарға заңды тәртіпте және әкімшілік, заңды жауапкершілікті енгізуді талап етеді. Мысал 
ретінде Ресей Федерациясының қазіргі уақытта қабылдаған Заң жобасы бациларлы науқастардың емделуіне және емнен 
бас тартқандарға  мәжбүрлі емделуін РФ Әлеуметтік Дума Комитетімен  мақұлданған және енгізілген. Біздің елімізде 
осындай заңдылықтар туберкулезбен күресуде эпидемиологиялық жағдайға позитивті әсердің тұрақтылығына әлбетте 
ықпал етеді. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
 
Резюме: Туберкулез (ТБ) считается классическим, социально обусловленным заболеванием и продолжает оставаться 
серьезной проблемой общественного здравоохранения (ООН, 2000). Несмотря на проводимые эпидемиолониеские и 
профилактические мероприятия, Казахстан занимает лидирующее позицию по показателям заболеваемости и смертности 
от туберкулеза и входит в число 18 приоритетных стран по туберкулезу Европейского региона ВОЗ (ВОЗ, 2010). 
Ключевые слова: туберкулез, распространенности и заболеваемости туберкулезом 
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MEDICO-SOCIAL FACTORS THE INCIDENCE OF TUBERCULOSIS AMONG STUDENTS 

 
Resume: Тuberculosis (TB) is considered a classic, socially conditioned diseases and continues to be a major problem of public 
health (UN, 2000). Despite on going epidemiological and preventive measures, Kazakhstan takes the leading position in terms of 
morbidity and mortality from tuberculosis and is one of the 18 priority countries for tuberculosis in the European Region of WHO 
(WHO, 2010). 
Keywords: тuberculosis, prevalence and incidence of tuberculosis. 
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