
 

 

Жылдық  есеп 
 

Аудандағы туыт кӛрсеткіші 2016 жылы  2895 болса, 2017 жылы  2833 болды. 

  Перзентханада 80 тӛсекк, 20 тӛсекк кундызгі стационар.  2016 жылы 4896 

ауру емделсе, 2017 жылы 4840 ауру емделді, кундызгі стационарда  былтыр 

63 әйел емделсе, 2017ж-188 әйел емделді. 

 

Әйелдер емханасында :2016жылы барлық әйелдердің  профилактикалық 

тексеруден ӛткен саны-14441(92,8%) әйел болса,  2017 жылы барлық 

әйелдердің  профилактикалық тексеруден ӛткен саны-12767(77,2%). 

Анықталған аурулардың ішінде былтыр «Д» есепке 49 ауру алынса, биыл 

барлығы 71 ауру  «Д» есепке алынған, оның ішінде -65  әйел   

сауықтырылған.   

Аудан  бойынша биыл 3199  жүкті  әйел  есепке  алынып, оның 2713  немесе 

84 % (пайыз) ерте  мерзімде есепке  алынған,  бұл  кӛрсеткіш  былтыр 82% 

дан  құраған.  

 Қала бойынша жүктілікпен есепке алынған әйелдер саны былтыр-1304 

болса, биыл 1334 болды. 

 Былтыр   бақылаусыз туытқа барған  жүкті  әйелдер -15, биыл ол  

кӛрсеткіш  -13. Оның ішінде қала бойынша-3    әйел болса,  аулда-6    әйел,4 

басқа қаладан.  

1) Асет Гульсия 1982ж  с. К-Шыған. 

2) Турысбекова Динара 1995ж  с.Коктал 

3) Казиева Назым 1992ж  с.У-Шыған  

4) Абдрахманова А 1976г  с Хоргос. 

5) Кулахметова Ф 1991г   с  Аулиеағаш. 

6) Касымжанова Асем 1995г  пос.Головацкого 

7)  Касымова Зухра 1981г   г Жаркент Журавлева№10  

8) Ибрагимова Камиля 1989г  Новостройка 2 

9) Идаятова Анаргуль 1988г   г. Жаркент ул Пащенко №65 

10)Хасанова А 1979г  с. Чунджа. 

11) Даулетбек М 1980г  Мнгустауская обл.. 

12) Абдыманап м 1998г  Коксуйский район. 

13) Алтыбаева А.1977№ г. Кызылорда. 

 

Барлық жүкті әйелдердің ішіндегі жоғары  қатерлі топтағы жүкті әйелдер 

былтыр 435- болса, биыл- 470 болды, 315-босанды. Аудан  бойынша  

жүктілікке абсолютты  қарсы  кӛрсеткіші былтыр 9 болған, биыл 2017ж-16 , 

оның 12- босанып, кӛшып кеткен-1,  қазыр-3 жүкті  әйел  есепте  тұрады : 

1) Алимбаева Фатима Кайратбеккызы. с  Чежин   ДЗ: Беременность 15  

недель. СКВ хр течение, активность-IIстепени. Хр пиелонефрит. 

Варикозная болезнь. Ожирение- I степени. 

 



2) Акимова Эльмира Турганжановна. с. У-Шыган Дз: Беременность 

16недель. Дифузно-токсический зоб-III-IV степени. Тиреотоксикоз 

тяжелой степени, декомпенсация. Хр пиелонефрит.Хр анемия. 

3) Усманова Малика Махмутжанкызы. г. Жаркент Нов-ка.                         

Дз: Беременность 12 недель.  Умственная отсталость легкой степени,без 

нарушения поведения. Хр анемия. Хр пиелонефрит. 

 

 

Аудан  бойынша  жүктілікке абсолютты  қарсы  кӛрсеткіші  бар  әйелдердің 

ішінен  -әйелдің 5-і   біздің Перзентханада босанды,   7- і- НЦАГиП және 

ОПЦ –да  босандырылды. 

2016 жылы-2895 туыт тіркелсе,биыл 2833 туыт тіркелді,  

ӛз мезгілінде босанған әйелдер саны-2016ж– 2699, ал 2017ж– 2667, 

уақытынан асқан туыт – 22 ден 5-ге дейін азайді, мезгілінен ерте босану 174 

тен 159 ға дейын  азайді.  Оның ішінде қала бойынша- 63 әйел болса,  аулда-  

92  әйел, басқа қаладан-4.  

Коктал СВА- 15 әйел,  Пиджим СВА-13, АлтыуйСВА  -11, У-Шыған-9,         

Шолоқай СВА-8, Сарыбельск СВА-8, К-Шыған-6, Лесновка СВА-4, Алмалы-

3, Аулиеагаш-3,  Д-кайрат-3, Айдарлы СВА-3,  Ушарал-2, Баскунчи-2, пос 

Головацкого-2. 

Преэклампсия ауыр дәрежесі  2016 жылы – 33 болса, биыл 2017 жылы – 36 

әйел оның ішінде Жаркент қаласынан - 10 әйел, ауылдан – 15  (Коктал-3, 

Алмалы-2,  Пиджим-2, Алтыүй -2, К-шыған-2, Үшарал-1 ,Сарыбел-1 ,                    

У-шыган-1, Надек-1). 

 

Перинаталдық ӛлім былтыр 38-13,0‰ болса, биыл   33-11,6 ‰  болды, оның 

ішінде ӛлі туу жағдайлары 29-9,9‰)ден  23-8,1 ‰ -ке дейын  азайды, туыт 

кезіндегі ӛлім  жағдайлары  былтыр да биыл да  тіркелегн  жоқ. Ерте 

неонаталдық ӛлім 9-3,0‰ ден – 8-2,8 ‰ ға дейын азайған,  кеш  неонаталдық  

ӛлім былтыр тіркелегн  жоқ,  биыл 2017ж  2-0,7 ‰. Бұл жағдайдың себебін 

мерзімінен  ерте  болған  туыттардың  санының кӛбеюімен және жүктіліктің  

преэклампсиямен  асқынуымен  түсіндіруге  болады.  

 Ерте неонаталдық ӛлім  5-і  қаладан болса,  Аулдан-4-і :    2-і   Акжазык 

ауылынан,  1-і Хоргос, 1-і Сарыбел аулынан.                                                         

Ӛлі туу балалардың саны-23,  7-і  қаладан болса, 1-і- басқа қаладан, 15-і  

аулдан: Коктал-4, Сарыбель-2, п Головацкого -2, У-Шиған-2,  Ушарал-1, 

Айдарлы-1, Хоргос-1, Баскунчи-1, Садыр-1. 

 Жаңа туылған нәрестелердің ауру жағдайлары 228 нан 198- ге азайды. 

Былтыр ауырған 228 нәрестелердің  115–і уақытысында 113 -і  шала туылған. 

болса, биыл ауырған 198 нәрестелердің  107–і уақытысында   91-і  шала 

туылған.  

Былтырмен салыстырғанда нәрестелер травматизімі 7 - ден 11 -ге  дейын  

кӛбейды, асфиксия 50- ден 31 ге дейын азайды, іштен туа біткен пневмония 

былтыр 8 болса, биыл-3 пневмония болды,  ВПР былтыр-20 болса, биыл-29. 



Жаңа туылған нәрестелердің септикалық аурулары, аурухана ішілік 

инфекция жағдайлары былтыр да,биыл да тіркелмеді.  

Былтыр массивті акушерлік қан кету жағдайы 10-0,3% болса, биыл 9-0,3% 

тіркелді. Былтырмен салыстырғанда жалпы туыт кезіңдегі оперативтік 

белсенділік   кесарлық тілуден де байқалады: былтыр  490-16,9% кесар тілігі 

жасалса, ол биыл  478 ( 16,8%) кесар  тілігі  жасалды, оның былтыр  60% 

шұғыл түрде жүрді, 40%жоспарлы түрде жүрді, биыл 55 % шұғыл түрде 

жүрді , 45%жоспарлы түрде жүрді.  Кесар тілігінен кейінгі  асқынуалар 

2016жылы-2 (0,4%), 2017жылы да -2 (0,1%).  2016жылы  6 (0,2%) жатыр 

ампутациясы жасалынды, 2017жылы -9 (0,3%) ). 

 

 

 

Қорытынды:  

1. 2017 жылы ӛткен жылмен (2016жыл) салыстырғанда ерте мезгілінен 

босану кӛрсеткіші азайды.   

2. Перинаталдық нәресте ӛлімі  азайды. 

 

 

Шешім:  

Мезгілінен ерте босану кӛрсеткіштері қалалық телімдерге қарағанда, 

ауылдық дәрігерлік амбулаториясында кӛбейген. Атап айтқанда мына 

ауылдың дәрегерлік амбулаториясы :  Коктал СВА- 15 әйел,  Пиджим СВА-

13, АлтыуйСВА  -11, У-Шыған-9,         Шолоқай СВА-8, Сарыбельск СВА-8, 

К-Шыған-6, Лесновка СВА-4.                                                                                                

Ӛлі туу балалардың саны   2017 жылы ӛткен жылмен (2016жыл) 

салыстырғанда азайды.  Коктал-4, Сарыбель-2, п Головацкого -2, У-Шиған-2,  

Ушарал-1, Айдарлы-1, Хоргос-1, Баскунчи-1, Садыр-1. 

Сол  себепті:    

1. Осы аталған телімдік амбулаториялардың  туыт жасындағы әйелдердің 

денсаулығын жақсартуға белсенді жұмыс жүргізілсін. 

2. Қалалық телімдерден  «Іштегі нәресте ӛлімі» азайту ушын  аудандық 

емхана дәрігерлерімен  АТП комплексі  - әйелдер кеңесі дәрігерлер мен  

аяжандарының  «Антенаталды нәресте ӛлімін» болдырмау үшін тығыз  

телімдік жұмыстары жүргізілсін. 

3. Әйелдер арасында профилактикалық қарау сапасын жақсарту. 

4. «Жаркент Перзентханасында» акушер-гинеколог, 

неонатолог,анестезиолог дәрігерлермен қамтамасыз ету. 

5. Стационар мен телімдер, әйелдер емханасы арасында сабақтастықты 

күшейту. 

6. Перинаталдық технологиялар принциптерді кеңінен енгізу. 

7. Перинаталдық диагностикамен УЗИ – диагностикасын ШҚБ ұрықтың 

уақыттағы сапасын жақсарту. 

8. ҚР ДСМ №452 бұйрығы бойынша туыт жастағы әйелдерді жүктілікке 

дейін тексеріп, сауықтыру және сапасын күшейту жұмысы 



жүргізілсін.Жоғары қатерлі топтағы жүкті әйелдерді қадағалау 

барысында телімдік терапевтердің жауапкершілігін күшейту. 

 

 

 ШЖҚ« Жаркент  Перзентханасы»  

МКК  директорының   

емдеу ісі жӛніндегі орынбасары                                          Г.Е. Кадрахунова 
 

 

 

 


